
  
 

 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông tin đáng tin cậy 

mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng những thông tin được cung 

cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số  0313 250 250 hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

 

1 

 

BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 0216 

(Từ 11/01 - 16/01/2016) 

 

 

Nội dung 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 

Trang 

1 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 01/XNK-TMQT 

Ngày 05/01/2016 
Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa. 

Công văn 02/XNK-TMQT 

Ngày 05/01/2016 
Giải đáp thắc mắc về khai thác hàng hóa vận chuyển quá cảnh. 

Công văn 13/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 
Hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng quà biếu, tặng nhập khẩu. 

Công văn 27/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 

Tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên 

giới thuộc tỉnh Lào Cai. 

Công văn 28/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 

Niêm phong hải quan đối với hàng hóa quá cảnh là hàng rời (Quặng 

Barite). 

Công văn 29/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng và quy định hàng hóa miễn kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công văn 30/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 

Vướng mắc thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời. 

Công văn 37/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/01/2016 
Hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat. 

Công văn 58/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/01/2016 
Hướng dẫn phân loại hàng hóa. 

Công văn 61/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 05/01/2016 
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên. 

Công văn 83/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/01/2016 
Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế. 

Công văn 111/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/01/2016 
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT. 

Công văn 118/BTC-TCHQ 

Ngày 06/01/2016 
Quy định về khu phi thuế quan. 

Công văn 135/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2016 
Mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. 

Công văn 137/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2016 
Mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. 

Công văn 138/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/01/2016 
Kiến nghị của Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam. 

Công văn 159/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/01/2016 
Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 179/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/01/2016 
Giá trị hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 330/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2016 
Hướng dẫn xác định trước mã số. 
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Công văn 346/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/01/2016 
Xuất khẩu than của Vietmindo. 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn 

đọng và quy định hàng hóa miễn 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Công văn này trả lời công văn số 2583/NV ngày 30/11/2015 của Công ty 

Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện về việc xử lý hàng hoá tồn đọng 

và quy định hàng hoá miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đó: 

1. Về việc xử lý hàng hóa tồn đọng: 

Ngày 13/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14302/BTC-QLCS 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về 

việc áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng 

hóa không có người nhận. 

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu công văn số 14302/BTC-QLCS nêu 

trên để thực hiện. 

2. Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo 

loại hình quà biếu, tặng: 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 

25/4/2012 của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thì hàng 

hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được 

miễn kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Về kiến nghị miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa là quà 

biếu tặng của cá nhân nằm trong định mức miễn thuế không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải 

quan đề nghị Công ty có văn bản kiến nghị Bộ Y tế (là cơ quan chủ trì 

Luật An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 
Công văn 29/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/01/2016 

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 

37/2015/TT-BCT. 

Công văn này hướng dẫn thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 

30/10/2015, theo đó: 

1. Điều 1: Về phạm vi điều chỉnh 

Tại dự thảo Thông tư lấy ý kiến tham gia ban hành kèm theo công văn 

số 8395/BCT-KHCN ngày 12/8/2015 của Bộ Công Thương, mặt hàng 

nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Tuy nhiên, theo quy định 

tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT, mặt hàng nhập khẩu theo các loại hình 

nêu trên thuộc các trường hợp phải kiểm tra hồ sơ. 

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2015/TT-BCT quy định phạm vi điều 

chỉnh là các sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Về bản 

chất, các sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo loại hình gia 

công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là nguyên liệu 

của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phục vụ cho sản xuất hàng xuất 

khẩu không tiêu thụ tại Việt Nam, trường hợp muốn tiêu thụ tại Việt 

Nam phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và áp dụng 

chính sách quản lý như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường. 

Do vậy, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, đưa 

các mặt hàng, sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo các loại 

hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là 

nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu phục vụ cho sản xuất 

hàng xuất khẩu vào các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
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 Thông tư số 37/2015/TT-BCT. 

2. Điều 1: Về khái niệm “Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất” 

Tại điểm 1 công văn số 8431/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2015 của Tổng 

cục Hải quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư (nay là Thông tư 

số 37/2015/TT-BCT), Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Công Thương 

xem xét, quy định cụ thể nội dung “Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn 

tất”, quy định cụ thể mã số HS để tránh trùng với nhóm hàng hóa của 

các mặt hàng khác. Tuy nhiên, tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT, Bộ 

Công Thương chưa có hướng dẫn nội dung này. Do đó, Tổng cục Hải 

quan kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung để cơ quan hải quan 

và doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thống nhất. 

3. Điều 9: Về quy định lấy mẫu: 

Tại điểm 3 công văn số 8431/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2015, Tổng cục 

Hải quan đã kiến nghị Bộ Công Thương quy định cụ thể trường hợp 

doanh nghiệp mua hàng của nhà xuất khẩu nhưng không xuất trình được 

mẫu vật liệu dệt thì có phải lấy mẫu sản phẩm nguyên chiếc để kiểm tra 

hay không? Tuy nhiên, tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT chưa có hướng 

dẫn. Trường hợp lấy mẫu sản phẩm nguyên chiếc sẽ ảnh hưởng đến 

doanh nghiệp đo trị giá sản phẩm nguyên chiếc để lấy mẫu thường rất 

lớn như đệm ghế sofa của ô tô, ... Đề nghị Bộ Công Thương có hướng 

dẫn rõ đối với nội dung này. 

4. Điều 12: Về nội dung đưa hàng về bảo quản 

Điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư quy định đối với trường hợp kiểm tra 

giảm, tổ chức cá nhân nhập khẩu thuộc doanh nghiệp được ưu tiên theo 

quy định tại Điều 8 và Điều 23 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được đưa 

hàng về kho bảo quản. Khi có kết quả kiểm tra nhà nước sẽ tiến hành 

làm thủ tục thông quan chính thức. 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT- 

BTC, đối với hàng hóa kiểm tra chất lượng: “Việc kiểm tra được thực 

hiện tại cửa khẩu; trường hợp đưa hàng về địa điểm khác để kiểm tra 

theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hoặc người khai hải 

quan có yêu cầu đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có văn bản 

đề nghị theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 

này. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết 

định cho đưa hàng về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm 

kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của 

cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho, bãi của 

người khai hải quan”. 

Do đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị việc đưa hàng về bảo quản đối với 

hàng hóa phải kiểm tra chất lượng được thực hiện theo quy định tại Điều 

32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, không quy định cụ thể đối với từng 

trường hợp như tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT. 

5. Điều 18: Quy định chuyển tiếp 

Theo quy định, từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, cơ quan hải quan chỉ 

thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu xuất trình thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước cho các lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu. Tuy nhiên, 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, do đó, từ thời điểm Thông tư 

có hiệu lực đến 01/7/2016, doanh nghiệp nhập khẩu có phải thực hiện 
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Công văn 111/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/01/2016 

việc kiểm tra chất lượng để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa hay 

không? Đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn cụ thể. 

Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa 

nhập khẩu. 

Công văn này Trả lời công văn 2012512/CV-HQ ngày 25/12/2015 của 

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm A-V-C Bến Tre về việc hàng hóa nhập 

khẩu từ Trung Quốc có ghi “Made in Việt Nam” trên sản phẩm nhập 

khẩu nhưng trên bao bì carton và C/O mẫu E thể hiện xuất xứ “Made in 

China”, theo đó: 

1. Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu: 

Công ty được nhập khẩu sản phẩm hộp sắt tráng thiếc và túi nhựa ghi 

sẵn dòng chữ “Made in Việt Nam” để đóng gói hàng xuất khẩu của 

Công ty nhưng phải tuân thủ đúng các quy định về ghi nhãn và xuất xứ 

của Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Công ty phải sử dụng các hộp 

sắt và túi nhựa nhập khẩu trên đúng mục đích đã khai báo với Cơ quan 

Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa đóng trong túi 

nylon mang dòng chữ “Made in Việt Nam” theo quy định về quy tắc 

xuất xứ. 

2. Về hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt: 

Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu E cho lô hàng hộp sắt 

tráng thiếc và túi nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc thì Cơ quan Hải quan 

xem xét, chấp nhận C/O, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ 

của C/O mẫu E. 
Công văn 159/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/01/2016 

 


