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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 32/GSQL-GQ1 

Ngày 07/01/2016 
Hướng dẫn điều tiết tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. 

Công văn 36/GSQL-GQ1 

Ngày 07/01/2016 
Hướng dẫn kiểm soát tải trọng PTVT. 

Công văn 50/GSQL-GQ1 

Ngày 08/01/2016 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nước rửa bát. 

Công văn 52/GSQL-GQ1 

Ngày 08/01/2016 
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ. 

Công văn 53/GSQL-GQ3 

Ngày 11/01/2016 
Hướng dẫn kiểm tra, giám sát cửa hàng miễn thuế. 

Công văn 53/XNK-NS 

Ngày 20/01/2016 

Hướng dẫn thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng 

hóa. 

Công văn 54/GSQL-GQ3 

Ngày 11/01/2016 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất. 

Công văn 58/GSQL-GQ1 

Ngày 12/01/2016 
Hướng dẫn thủ tục hải quan NK gỗ Trắc. 

Công văn 265/BCT-XNK 

Ngày 11/01/2016 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015. 

Công văn 266/TCHQ-PC 

Ngày 12/01/2016 

Hướng dẫn xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH xây dựng Điện - An 

Hưng. 

Công văn 277/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2016 
Hướng dẫn thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón. 

Công văn 327/TCHQ-GSQL 

Ngày 12/01/2016 
Hướng dẫn xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước. 

Công văn 329/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2016 
Hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ thống KTTTT. 

Công văn 369/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/01/2016 
Hướng dẫn xử lý thuế xuất khẩu. 

Công văn 423/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/01/2016 
Hướng dẫn tái xuất xăng. 

Công văn 436/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2016 
Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Phân bón. 

Công văn 437/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2016 
Hướng dẫn phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu. 

Công văn 438/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/01/2016 
Hướng dẫn công tác quản lý đối với hàng hóa tồn đọng. 

Công văn 439/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/01/2016 

Quy định giám sát, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra 

địa điểm kiểm tra tập trung tại cảng Dung Quất. 
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Công văn 440/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/01/2016 
Hướng dẫn kiểm định xe ô tô chữa cháy nhập khẩu. 

Công văn 441/TCHQ-PC 

Ngày 15/01/2016 

Hướng dẫn gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC và vướng mắc 

về xử phạt VPHC. 

Công văn 455/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2016 
Phân loại bộ phận, chi tiết của mô hình y tế. 

Công văn 549/BTC-TCHQ 

Ngày 13/01/2016 

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của 

khách nhập cảnh. 

Công văn 659/BTC-TCHQ 

Ngày 14/01/2016 
Vướng mắc phôi thép NK. 

Công văn 673/BTC-TCHQ 

Ngày 14/01/2016 

Hướng dẫn xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu 

phụ Mường Khương. 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ 

thống KTTTT. 

Công văn này hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập 

trung từ Công ty giấy Hải Phòng sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập 

đoàn HAPACO, theo đó: 

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về việc 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp 

thì: 

“...2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách 

và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh 

nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế. 

...4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế 

của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức 

lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo 

thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật”. 

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển số 

tiền thuế nợ là 12.057.000 đồng (thuộc tờ khai số 106/NKD/98 đăng ký 

ngày 21/8/1998 tại Chi cục HQCK Móng Cái) từ Công ty giấy Hải 

Phòng (MST: 2031025) sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập đoàn 

HAPACO (MST: 0200371361) tại chức năng 3.2-Cập nhật thông tin về 

doanh nghiệp đổi mã số XNK trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung. 
Công văn 329/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/01/2016 

Phân loại bộ phận, chi tiết của mô 

hình y tế. 

Công văn này hướng dẫn về việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng là 

các bộ phận, chi tiết của mô hình y tế dùng cho giảng dạy của Công ty 

TNHH Sản xuất – Thương mại QCL, theo đó: 

1. Về việc áp mã số hàng hóa: 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ tài chính 

hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; 

phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 

01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012; 

a) Đối với mặt hàng “Mô hình nắp/ da bụng sản phụ mô phỏng (Model: 

S575.100.008L)” 
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Công văn 455/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/01/2016 

Căn cứ chú giải 2(b) Chương 90 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam, mặt hàng trên được xác định là bộ phận, phụ kiện của 

mô hình mô phỏng người thì phù hợp phân loại vào mã số 9023.00.00. 

b) Đối với mặt hàng “Hộp van/túi giữ không khí mô phỏng (lắp bên dưới 

tấm da bụng sản phụ)” 

Do tài liệu kỹ thuật, hình ảnh kèm theo hồ sơ chưa thể hiện rõ cấu tạo, 

đặc tính của hàng hóa, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Chi 

cục Hải quan Bưu điện Hà Nội kiểm tra, xác định thực tế hàng hóa nhập 

khẩu để xác định mã số hàng hóa như sau: 

- Trường hợp mặt hàng có cấu tạo và chức năng chính là van, phù hợp 

với nội dung nhóm 84.81 thì phân loại vào nhóm 84.81; 

- Trường hợp mặt hàng có chức năng chính là túi chứa không khí đơn 

thuần, không có hình dạng, cấu tạo đặc biệt, chỉ dùng để tạo cơn co thắt 

thì phân loại theo vật liệu cấu thành. 

- Trường hợp mặt hàng đã có hình dạng, cấu tạo chỉ phù hợp dùng để đặt 

bên dưới mô hình nắp da bụng sản phụ nêu trên thì phù hợp phân loại 

vào nhóm 90.23. 

2. Về thủ tục áp dụng thuế GTGT 5% 

Căn cứ khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: "Giáo cụ dùng để giảng dạy và học 

tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và 

các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí 

nghiệm khoa học” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Căn cứ khoản 5 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan thì: “Đối với thiết bị, dụng 

cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để 

được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật 

Thuế giá trị gia tăng, người khai hải quan phải nộp hợp đồng bán hàng 

cho các trường học, các viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng 

hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản 

chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 

nhập khẩu để đối chiếu.” 

 


