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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 1015 

(Từ 16/03 - 21/03/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 3 
 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 329/TXNK-CS 

Ngày 06/03/2015 
Chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế. 

Công văn 175/GSQL-GQ3 

Ngày 10/03/2015 
Xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn 
thuế, kho chứa hàng miễn thuế. 

Công văn 1988/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/03/2015 
Xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp. 

Công văn 1995/TCHQ-GSQL 
Ngày 12/03/2015 

DNCX nhập khẩu máy móc thiết bị để cho thuê. 

Công văn 2006/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/03/2015 
Rà soát thông tin tài khoản kho bạc. 

Công văn 2007/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/03/2015 
Thuế chống bán phá giá. 

Công văn 2008/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/03/2015 
Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung. 

Công văn 2062/TCHQ-TXNK 

Ngày 13/03/2015 
Miễn thuế GTGT hàng NK phục vụ an ninh. 

Công văn 2074/TCHQ-TXNK 
Ngày 13/03/2015 

Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu. 

Công văn 2138/TCHQ-GSQL 
Ngày 16/03/2015 

Vướng mắc thực hiện Danh mục hàng hóa nhóm 2. 

Công văn 2139/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/03/2015 
Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI. 

Công văn 2176/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/03/2015 
Thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm. 
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Công văn 2203/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/03/2015 
Nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc. 

Công văn 201/GSQL-GQ3 
Ngày 17/03/2015 

Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo hình thức quà biếu, 
tặng. 

Công văn 2216/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/03/2015 
Quặng monazite xuất khẩu. 

Công văn 2253/TCHQ-TXNK 
Ngày 17/03/2015 

Vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế. 

Công văn 2258/TCHQ-GSQL 

Ngày 17/03/2015 
Nhập khẩu phế liệu và vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò. 

Công văn 203/GSQL-TH 

Ngày 18/03/2015 
Vướng mắc trên C/O mẫu E. 

Công văn 2273/TCHQ-GSQL 
Ngày 18/03/2015 

Tính hợp lệ của C/O. 

Công văn 2275/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/03/2015 
Phân loại mặt hàng Bột khô pha dịch chạy thận nhân tạo. 

Công văn 2314/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/03/2015 
Ghi nhận vướng mắc về hoàn thuế mặt hàng bông tấm tái nhập khẩu quá 
thời hạn 365 ngày. 

Công văn 2315/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 19/03/2015 
Xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu. 

Công văn 2321/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/03/2015 
Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại. 

Công văn 2322/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/03/2015 
Địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình. 

Công văn 2323/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/03/2015 
Xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn 
nhưng không quá 45 tấn. 

Công văn 2324/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/03/2015 
Phân loại thép mạ màu. 

Công văn 2331/TCHQ-GSQL 
Ngày 19/03/2015 

Kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly. 

Công văn 2339/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/03/2015 
Trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo 
máy chính. 

Công văn 3555/BTC-TCHQ 

Ngày 19/03/2015 
Áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại SBQT Phú Quốc. 
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Công văn 3556/BTC-TCHQ 

Ngày 19/03/2015 
Hoàn thuế nhập khẩu. 

Thong tư 04/2015/TT-BCT 
Ngày 16/03/2015 

Sửa đổi, bổ sung quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo thông tư số 
20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực 
thương mại tự do Asean - Hàn Quốc. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
của doanh nghiệp FDI. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Công văn 2139/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/03/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
của doanh nghiệp FDI. Cụ thể như sau: 

- Hàng hóa xuất khẩu là phế liệu, hàng hóa khác thu được trong quá trình 

sản xuất: Doanh nghiệp FDI được xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp 
sản xuất và hàng hóa thanh lý theo hình thức xuất khẩu. Đồng thời, doanh 
nghiệp FDI cũng được nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá 
trình sản xuất vào nội địa. Như vậy, hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài 
hàng hóa là phế liệu hoặc hàng hóa thu được sau khi xử lý chất thải của 
quá trình sản xuất của doanh nghiệp FDI chưa được hướng dẫn. Xét thực 
tế việc doanh nghiệp FDI đầu tư máy móc, thiết bị xử lý chất thải và xuất 
khẩu phế liệu, phế thải ra nước ngoài là hoạt động nên khuyến khích, do 
vậy theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì cho phép doanh nghiệp 
FDI được thực hiện hoạt động này, không yêu cầu bổ sung tại ngành, nghề 
kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành: 

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp FDI có nhu cầu nhập 
khẩu linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm do 
chính doanh nghiệp sản xuất và bảo hành cho các sản phẩm do chính 
doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Theo quy định, hàng 
hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho chính sản phẩm 
do doanh nghiệp sản xuất ra được coi là nhập khẩu để triển khai hoạt động 
đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư, hoạt động nhập khẩu linh 
kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho sản phẩm mà doanh nghiệp nhập khẩu, 
phân phối phải thực hiện theo quyền nhập khẩu. 

Hoàn thuế nhập khẩu. 

 
 

 

 

 

 

 
Công văn 3556/BTC-TCHQ 

Ngày 19/03/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu. 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 (để sử dụng 
trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp 
xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp 
và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài 
chính) 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. Trường hợp hàng 
hóa nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan 
hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo 
cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng 
trường hợp cụ thể. 
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Thủ tục hải quan và thuế đối với 
loại hình hàng hóa đã xuất khẩu 
bị trả lại. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Công văn 2321/TCHQ-GSQL 
Ngày 19/03/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế đối với loại 
hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại. Theo đó, hàng hóa đã xuất khẩu nay 
bị trả lại thực hiện theo loại hình nhập hàng xuất khẩu bị trả lại (A31). 
Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Thông tư số 
128/2013/TT-BTC. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất 
từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để tiêu 
hủy không được xét hoàn thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu 
chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng 
hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại; trường hợp cơ quan hải quan đã 
hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế 
phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó. Công ty có 
trách nhiệm phối hợp với Chi cục Hải quan thực hiện việc kê khai chi tiết 
và theo dõi, đối chiếu lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra số hàng 
hóa phải nhập khẩu trả lại thực hiện tiêu hủy để thực hiện thanh khoản thu 
thuế theo hướng dẫn trên. 

 


