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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1703/TCHQ - TXNK  
Ngày 08/03/2016 

Thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của dự án trung tâm Lotte Hà Nội. 

Công văn 1671/TCHQ - TXNK  
Ngày 07/03/2016 

Xác định bò thuần chủng để nhân giống. 

Công văn 1679/TCHQ - TXNK  
Ngày 07/03/2016 

Trả hồ sơ xác định trước mã số của Công ty TNHH Henkel Adhesive 

Technologise. 

Công văn 1688/TCHQ - TXNK  
Ngày 07/03/2016 

Giá tính thuế mặt hàng than củi của Công ty Cổ phần Kinh Đô Thăng 

Long. 

Công văn 1642/TCHQ - TXNK  
Ngày 10/03/2016 

Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức 

quay vòng tạm nhập - tái xuất. 

Công văn 1613/TCHQ – TXNK 
Ngày 10/03/2016 

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón axit super humic. 

Công văn 1615/TCHQ – GSQL 
Ngày 10/03/2016 

Thủ tục hải quan hàng hoá tạm nhập - tái xuất. 

Công văn 1567/TCHQ - GSQL  
Ngày 05/03/2016 

Thực hiện thông tư 37/2015/TT-BCT. 

Công văn 1568/TCHQ - GSQL  
Ngày 05/03/2016 

Thủ tục nhập khẩu đất. 

Công văn 1573/TCHQ - TXNK  
Ngày 05/03/2016 

Xử lý vướng mắc của Công ty Vineco Tam Đảo. 

Công văn 1503/TCHQ - GSQL  
Ngày 07/03/2016 

Tạm nhập khẩu xe của cán bộ ngoại giao. 

Công văn 1504/TCHQ - ĐTCBL  
Ngày 07/03/2016 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng, dầu. 

Công văn 1411/TCHQ - QLRR  
Ngày 05/03/2016 

Vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử. 

Công văn 1413/TCHQ - GSQL  
Ngày 05/03/2016 

Địa điểm làm thủ tục hải quan về cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

được thành lập trong nội địa. 

Công văn 1415/TCHQ - GSQL  
Ngày 05/03/2016 

Xác nhận tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát. 

Công văn 1473/TCHQ - TXNK  
Ngày 05/03/2016 

 

Vướng mắc về việc hoàn thuế 
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Hướng dẫn thuế GTGT mặt 
hàng phân bón axit super 
humic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Công văn 1613/TCHQ – TXNK 
Ngày 10/03/2016 

 
 

 

Công văn này hướng dẫn về việc áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 

mặt hàng phân bón axit super humic, theo đó: 

 

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC 

ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hỗn hợp axit humic và các 

hợp chất vô cơ khác thuộc mã số 3824.90.99, áp dụng thuế suất thuế GTGT 

10%. 

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC quy định: 

“Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu 

thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 

10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo 

quy định tại các văn bản đó”. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Khoản 2 

Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 

thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Trong quá trình thực hiện, nếu có 

trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo 

Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại 
Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này”. 

 

Thủ tục hải quan, thuế đối với 
phương tiện quay vòng tạm 
nhập – tái xuất 
 
 
 
 
 
 

1. Về thủ tục hải quan: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/1/2015 của Chính phủ, Công ty có thể làm thủ tục tạm nhập tại một chi 

cục và tái xuất ở chi cục khác. 

 

2. Về việc nộp thuế: 
Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP 

ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì: 

 

- Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái 

xuất thuộc đối tượng chịu thuế; 

 

Công văn 1642/TCHQ - TXNK  
Ngày 10/03/2016 

 

- Trong thời gian tạm nhập - tái xuất (theo thỏa thuận giữa thương nhân với 

đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan) thì chưa phải nộp thuế. Quá thời 

hạn tạm nhập mà chưa tái xuất thì doanh nghiệp phải nộp thuế. Do đó, 

Công ty phải thực hiện thanh Khoản thuế đối với từng tờ khai.  
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Về thủ tục nhập khẩu đất 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1568/TCHQ - GSQL 
Ngày 05/03/2016 

 
 

Tại Luật Thương mại; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của 

Chính phủ và Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/9/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề cập đến chính sách quản lý, 

cấm nhập khẩu, nhập khẩu có Điều kiện đối với “đất” nói chung. Tuy 

nhiên, tại Khoản 5 Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 

quy định hành vi bị cấm là “Đưa đất, ... trừ trường hợp được sự đồng ý 

bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.” 

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 và Quyết định 

2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thì mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 25.07 và 25.08 không thuộc 

Danh Mục phải kiểm dịch thực vật, tuy nhiên tại công văn số 2395/BNN-

BVTV ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục 

Bảo vệ thực vật ký thừa ủy quyền) thì phải kiểm dịch thực vật; còn theo 

công văn số 2183/BVTV-KD của Cục Bảo vệ thực vật thì không phải kiểm 

dịch thực vật. 

Hiện tại, chính sách nhập khẩu “đất” chưa quy định đầy đủ, cụ thể đối với 

từng loại đất dẫn đến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn 

vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu. 

 

  

 


