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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 0215 

(Từ 12/01 - 17/01/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 4 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 19245/BTC-TCHQ 

Ngày 31/12/2014 

Thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT quy định Danh mục hàng hóa 

theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Công văn 34/BTC-CST 

Ngày 05/01/2015 

Hướng dẫn xử lý miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 

khẩu của doanh nghiệp thiệt hại. 

Công văn 46/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/01/2015 
Phân loại mặt hàng muối NK. 

Công văn 15/GSQL-GQ3 

Ngày 07/01/2015 
Thủ tục hải quan đối với lốp ô tô đã qua sử dụng. 

Công văn 16/GSQL-GQ3 

Ngày 07/01/2015 
Vướng mắc hủy tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 17/GSQL-GQ2 

Ngày 07/01/2015 

Hướng dẫn về thủ tục xuất khẩu trục (hay còn gọi là FLANGE) ra nước 

ngoài. 

Công văn 20/GSQL-TH 

Ngày 07/01/2015 
Chuyển đổi mục đích sử dụng kho ngoại quan. 

Công văn 21/GSQL-GQ3 

Ngày 07/01/2015 
Thủ tục đóng ghép, san hàng quá cảnh. 

Công văn 22/GSQL-GQ3 

Ngày 07/01/2015 

Vướng mắc thủ tục hải quan đối với việc xuất - nhập hàng hành lý cá 

nhân. 

Công văn 24/GSQL-GQ2 

Ngày 07/01/2015 
Nhập khẩu hàng hóa hỗ trợ bán bia. 

Công văn 25/GSQL-GQ2 

Ngày 07/01/2015 
Sử dụng dấu trên bản Thông báo hoàn thành thủ tục XNKTC. 

Công văn 56/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 
Nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp. 
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Công văn 61/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 

Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không 

đạt yêu cầu kiểm tra. 

Công văn 63/TCHQ-QLRR 

Ngày 07/01/2015 
Trả lời vướng mắc trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro. 

Công văn 65/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 

Vướng mắc về chính sách thuế mặt hàng thuốc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, 

vật tư xét nghiệm dùng trong y tế. 

Công văn 66/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 
Miễn thuế đối với lô hàng viện trợ nhân đạo. 

Công văn 73/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 
Vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế. 

Công văn 74/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 
Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13. 

Công văn 75/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 
Hướng dẫn tính phí bản quyền. 

Công văn 80/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/01/2015 

Vướng mắc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua 

biên giới đất liền. 

Công văn 195/BTC-TCHQ 

Ngày 07/01/2015 
Giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch. 

Công văn 204/BTC-TCHQ 

Ngày 07/01/2015 

Gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân 

Phong. 

Công văn 24/TXNK-PL 

Ngày 08/01/2015 
Phân loại đĩa và xích dùng cho xe máy. 

Công văn 93/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 
Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. 

Công văn 94/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 

 p dụng thuế GTGT theo Luật số 71/2014/QH13 phê chuẩn quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2012. 

Công văn 95/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 100/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 
Nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp. 

Công văn 101/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 
Hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 102/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/01/2015 
Quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế. 
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Công văn 105/TCHQ-PC 

Ngày 08/01/2015 
Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu. 

Công văn 106/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/01/2015 
Vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa quá cảnh. 

Công văn 236/BTC-TCHQ 

Ngày 08/01/2015 

Chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường 

nội địa. 

Công văn 116/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/01/2015 
Phân loại thép mạ màu. 

Công văn 117/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/01/2015 
Miễn tiền chậm nộp. 

Công văn 121/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/01/2015 
Thuế TTĐB hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU. 

Công văn 275/BTC-TCHQ 

Ngày 09/01/2015 
Chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. 

Công văn 194/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 
Hủy đơn khiếu nại. 

Công văn 195/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 
Không thu thuế XK đối với hàng hóa tái xuất. 

Công văn 196/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 

Triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên 

phạm vi toàn quốc. 

Công văn 197/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 
Phân biệt mặt hàng muối NK. 

Công văn 203/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 
Vướng mắc khi thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

Công văn 206/TCHQ-PC 

Ngày 12/01/2015 
Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu. 

Công văn 357/BTC-TCHQ 

Ngày 12/01/2015 
Thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ. 

Công văn 41/GSQL-GQ1 

Ngày 13/01/2015 
Vướng mắc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT. 

Công văn 227/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/01/2015 
Hàng tạm nhập-tái xuất chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Công văn 244/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/01/2015 
Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. 
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Công văn 404/BTC-TCHQ 

Ngày 13/01/2015 

Vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô 

hàng gỗ nhập khẩu. 

Công văn 271/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/01/2015 
Nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu PTQ. 

Công văn 273/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/01/2015 
Chính sách quản lý hàng hóa. 

Công văn 274/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/01/2015 
Cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung. 

Công văn 491/BTC-TCHQ 

Ngày 14/01/2015 
Đưa hàng về bảo quản. 

Công văn 296/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 15/01/2015 
Phân loại và xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK. 

Công văn 302/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2015 

Vướng mắc về việc sử dụng Phụ lục Hợp đồng chung để thực hiện nhập 

khẩu mặt hàng xe ô tô. 

Công văn 313/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2015 
Miễn tiền chậm nộp. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Xử lý nợ thuế. 

 

Công văn 95/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2015 

Công văn này giải đáp về xử lý nợ thuế. Theo đó, trường hợp Công ty có 

khoản nợ thuế chưa quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế không 

thuộc đối tượng xóa nợ. Cục Hải quan tỉnh tiếp tục theo dõi khoản nợ thuế 

của Công ty, liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan 

chức năng của địa phương để thu hồi nợ thuế. 

Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng 

nhập khẩu nhưng phải tái xuất 

do không đạt yêu cầu kiểm tra. 

 

 

 

 

 

Công văn 61/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu nhưng 

phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra. Theo đó, trường hợp doanh 

nghiệp đã nộp đủ tiền thuế, lô hàng được đưa về Công ty bảo quản, sau 

khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành chỉ được thông quan một phần lô 

hàng, phần hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng đã tái xuất trả lại chủ 

hàng nước ngoài thì số tiền thuế đã nộp cho lô hàng đã tái xuất được xem 

xét xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa. Người nộp thuế có số 

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ 

ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền thuế, tiền 

chậm nộp; tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, 

tiền chậm nộp, tiền phạt. 
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Giám sát hải quan tại khu vực 

cửa khẩu cảng biển áp dụng đề 

án mã vạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 195/BTC-TCHQ 

Ngày 07/01/2015 

Công văn này giải đáp hướng dẫn về việc giám sát hải quan tại khu vực 

cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch. Cụ thể như sau: 

I. Giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng 

1. Danh sách container/danh sách lượng hàng đã thông quan 

- Người khai hải quan làm thủ tục thông quan cho lô hàng, trên Hệ thống 

ecustoms ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container (hàng 

hóa chuyên chở bằng container) hoặc danh sách lượng hàng (hàng lỏng, 

hàng rời) của lô hàng được thông quan. 

- Trường hợp số hiệu container thay đổi so với khi khai hải quan (không 

thay đổi về số lượng hàng, lượng cont), người khai khai sửa đổi bổ sung 

số hiệu container đã thay đổi trên hệ thống ecustoms. 

Trường hợp số hiệu container thay đổi so với khi khai hải quan (có thay 

đổi về lượng hàng, số lượng container), người khai khai sửa đổi bổ sung 

nội dung khai trên hệ thống VNACCS và ecustoms theo quy định. 

2. In danh sách container/danh sách lượng hàng 

Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách lượng 

hàng từ 03 nguồn sau: 

- Từ chức năng in trên website hải quan (www.customs.gov.vn). 

- Sử dụng tài khoản khai hải quan điện tử của người khai. 

- Đề nghị công chức hải quan tại Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu/Đội 

nghiệp vụ hoặc tại Đội giám sát in từ hệ thống ecustoms. 

3. Người khai hải quan in danh sách container có mã vạch, tờ khai hải 

quan để: 

- Giao cho Hãng tàu/đại lý hãng tàu trong trường hợp Hãng tàu/đại lý 

hãng tàu thay mặt người khai hải quan thực hiện thanh khoản hồ sơ giám 

sát. Hãng tàu/đại lý hãng tàu xuất trình hồ sơ gồm danh sách container có 

mã vạch, tờ khai hải quan cho công chức Văn phòng Đội giám sát. 

- Trực tiếp thực hiện thanh khoản với cơ quan Hải quan.  

II. Giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng 

1. Danh sách container/danh sách lượng hàng đã thông quan 

Người khai làm thủ tục hải quan cho lô hàng, trên Hệ thống ecustoms ghi 

nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container của lô hàng được 

thông quan; được giải phóng hàng; được đưa về bảo quản; được đưa về 

địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; 

lô hàng nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế hoặc có số tiền thuế 

phải nộp bằng không hoặc được ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa 

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và do Chi cục Hải quan cảng biển 

thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan 

khác (sau đây gọi tắt là hàng hóa được đưa ra khu vực giám sát hải quan). 

2. In danh sách container/danh sách lượng hàng 

Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách lượng  
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hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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Miễn tiền chậm nộp. 

 

 

Công văn 117/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/01/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về miễn tiền chậm nộp. Theo đó, 

trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, 

thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết 

định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử 

lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp. 

Chứng từ thanh toán đối với 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. 

 

 

 

Công văn 275/BTC-TCHQ 

Ngày 09/01/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán đối với nguyên 

liệu, vật tư nhập khẩu. Theo đó, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 

sản xuất hàng xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, không 

tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế không thu thuế không yêu cầu 

doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư 

nhập khẩu. Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn 

thuế, không thu thuế, chuyển hồ sơ cho Chi cục kiểm tra sau thông quan 

để thực hiện kiểm tra theo quy định. 

Không thu thuế XK đối với hàng 

hóa tái xuất. 

 

 

Công văn 195/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc không thu thuế XK đối với 

hàng hóa tái xuất. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại 

chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu 

phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số 

lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn 

thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-

BTC. 

 


