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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 12039/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
Hướng dẫn về việc giấy phép nhập khẩu thiết bị in cho hàng dệt may. 

Công văn 12040/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 
Xử lý vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan. 

Công văn 12070/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
Trao đổi thủ tục hải quan với Công ty Luật TNHH Đông Ngàn. 

Công văn 12071/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 

Hướn dẫn rà soát tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ điều kiện qua khu 

vực giám sát hải quan nhưng chưa được xác nhận trên Hệ thống. 

Công văn 12074/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK; công văn số 

3415/BCT-XNK; công văn số 3933/BCT-XNK; công văn số 6260/BCT-

XNK và công văn số 11819/BCT-XNK của Bộ Công Thương. 

Công văn 12078/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
NK tài sản cho thuê tài chính. 

Công văn 12079/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 
Hướng dẫn xử lý nợ thuế. 

Công văn 12131/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/12/2015 
Vướng mắc về thuế GTGT mặt hàng phân bón. 

Công văn 12132/TCHQ – TXNK 

Ngày 22/12/2015 
Hướng dẫn thời hạn nộp thuế. 

Công văn 19039/BTC-TCHQ 

Ngày 22/12/2015 

Thuế GTGT đối với tàu thuê từ nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu 

khí. 

Công văn 12180/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/12/2015 
Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát hải quan. 

Công văn 12185/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2015 
TNTX chuyển giao MMTB chuyên dụng phục vụ hoạt động dầu khí. 

Công văn 12220/TCHQ-PC 

Ngày 25/12/2015 
Vướng mắc về xử phạt VPHC sau tham vấn. 

Công văn 12228/TCHQ-QLRR 

Ngày 25/12/2015 
Hướng dẫn xử lý vướng mắc của DN tuân thủ. 

Công văn 12232/TCHQ-PC 

Ngày 25/12/2015 
Trả lời vướng mắc về việc xin ý kiến xử lý vụ việc vi phạm. 

Công văn 12267/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/12/2015 

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn 12285/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/12/2015 

Hướng dẫn về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông 

nghiệp. 

Công văn 12301/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/12/2015 
Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa. 

Công văn 12321/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/12/2015 
Trả lời kiến nghị của IRRI. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Xử lý vướng mắc trong công tác 

kiểm tra trị giá hải quan. 

Công văn này trả lời về vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải 

quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 

10/7/2015, theo đó: 

1. Về đối tượng kiểm tra trị giá khai báo trong thông quan: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 

10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hiện nay, Hệ 

thống thông quan Vnaccs tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải 

quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan. 

Trường hợp tờ khai được phân luồng vàng, đỏ, cơ quan Hải quan thực 

hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, trong 

đó có kiểm tra trị giá. Kiểm tra trị giá là thực hiện so sánh, đối chiếu trị 

giá khai báo với thông tin rủi ro về trị giá hướng dẫn tại điểm a khoản 2 

Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, bao gồm: hàng hóa thuộc Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, hàng hóa có thuế 

suất xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá, hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu đã có kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải 

quan hoặc đã có kết quả thanh tra về trị giá hải quan, hàng hóa nhập 

khẩu có khoản giảm giá. Sau đó, xác định trường hợp nghi vấn trị giá 

khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ được thực hiện theo hướng dẫn tại 

điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ. 

2. Về cập nhật dữ liệu: 

Để đảm bảo dữ liệu trong Hệ thống GTT02 được đầy đủ, tránh tình trạng 

không có dữ liệu để kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cập nhật 

dữ liệu theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 và Quy trình 

kiểm tra sau thông quan ban hành kèm Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ 

ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 
Công văn 12040/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ 

sung bản lược khai hàng hóa. 

Công văn này trả lời vướng mắc của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu khi thực 

hiện thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hoá tại các cảng trên địa bàn 

TP. Hồ Chí Minh, theo đó: 

1. Về việc chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa: 

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ 

Tài chính quy định về khai sửa đổi, bổ sung thông tin về hồ sơ hải quan 

điện tử tàu biển nhập khẩu, theo đó, người khai hải quan có yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung thì người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo 

phương thức điện tử, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh 

tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung lưu vào hệ thống và cung cấp 

cho các đơn vị chức năng để triển khai công tác nghiệp vụ có liên quan. 

Ngoài ra, theo quy định tại tiết b.2) điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 

42/2015/TT-BCT nêu trên, khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ 

sung bản khai hàng hóa nhập khẩu, vận đơn thứ cấp, hệ thống quản lý 

rủi ro của cơ quan hải quan sẽ tự động cập nhật thông tin sửa đổi, bổ 

sung để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát theo cơ chế quản lý rủi ro 

phù hợp cho lô hàng khi làm thủ tục hải quan. 

Như vậy, việc không cho phép điều chỉnh, bổ sung manifest, không cho 

sửa đổi vận đơn đối với lô hàng thuộc danh sách các container hoặc danh 

sách các doanh nghiệp trọng điểm và việc Chi cục Hải quan yêu cầu 

doanh nghiệp có văn bản đề nghị để có đủ thông tin thông báo về Đội 
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Công văn 12301/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/12/2015 

Kiểm soát Hải quan và các Chi cục Hải quan liên quan biết để triển khai 

các biện pháp nghiệp vụ là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 

42/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2. Về việc khai hồ sơ giấy đối với tàu biển XNC, quá cảnh: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 42/2015/TT-BTC, 

trường hợp bất khả kháng khi hệ thống khai điện tử gặp sự cố, việc khai 

và làm thủ tục hải quan được thực hiện bằng hồ sơ giấy theo quy định tại 

Điều 15 Thông tư này. Khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan 

tạo lập và gửi thông tin điện tử lên hệ thống. Yêu cầu Cục Hải quan TP. 

Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định nêu trên, trường hợp có vướng 

mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn 

và giải quyết. 

 


