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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 1115 

(Từ 23/03 - 28/03/2015) 
 

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 2361/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/03/2015 
Thông quan tờ khai được bù trừ thuế. 

Công văn 2408/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/03/2015 
Phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang. 

Công văn 2409/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/03/2015 
Phân loại mặt hàng cao su. 

Công văn 2436/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/03/2015 
Phân loại mặt hàng Phân bón. 

Công văn 2440/TCHQ-TXNK  

Ngày 23/03/2015 
Giá tính thuế ôtô Nhập Khẩu. 

Công văn 2443/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/03/2015 

Kiểm tra việc nợ thuế của DN tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm 

ngừng hoạt động của dự án. 

Công văn 2444/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/03/2015 
Xử lý nợ thuế về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế. 

Công văn 2445/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/03/2015 
Xử lý nợ thuế về việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế. 

Công văn 2448/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan mua phế liệu, phế thải từ DNCX để xuất 

khẩu. 

Công văn 2453/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 
Hoạt động của kho ngoại quan chưa đáp ứng đủ điều kiện về diện tích. 

Công văn 2454/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Chuyển đổi kho ngoại quan của Công ty WE 41 thành kho ngoại quan 

chuyên dùng. 

Công văn 2455/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 
Quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ. 
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Công văn 2456/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Ghi nhận vướng mắc về việc hoàn trả thuế nhập khẩu Hợp đồng PSC Lô 

01&02 và Hợp đồng PSC Lô 15.2. 

Công văn 2457/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 
Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản. 

Công văn 2458/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 
Hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng. 

Công văn 2460/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/03/2015 
Dừng các biện pháp cưỡng chế và xóa tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 2468/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Nhập khẩu mặt hàng gỗ qua khu vực Mốc 49 xã Nà Bủng huyện Nậm Bồ 

tỉnh Điện Biên. 

Công văn 2474/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Hướng dẫn thực hiện công văn số 1116/TCHQ-GSQL về việc xây dựng 

cầu Long Bình. 

Công văn 2484/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/03/2015 
Thời hạn nộp thuế xăng dầu. 

Công văn 2497/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/03/2015 
Ghi nhận vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường. 

Công văn 2500/TCHQ-QLRR 

Ngày 24/03/2015 
Trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai. 

Công văn 2504/TCHQ-

TXNKNgày 24/03/2015 
Phân loại và tính thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. 

Công văn 2527/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/03/2015 
Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK. 

Công văn 2528/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/03/2015 
Tính tiền chậm nộp. 

Công văn 2533/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/03/2015 

Thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết 

bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật 

tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. 

Công văn 2534/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/03/2015 
Phân loại theo máy chính. 

Công văn 3796/BTC-TCHQ 

Ngày 24/03/2015 
Thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Công văn 3861/BTC-TCHQ 

Ngày 25/03/2015 
Hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế. 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
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Hướng dẫn thủ tục hải quan mua 

phế liệu, phế thải từ DNCX để 

xuất khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 2448/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan mua phế liệu, phế thải từ 

DNCX để xuất khẩu. Cụ thể như sau: 

- Về thủ tục đăng ký tờ khai một lần: 

 Trường hợp Công đáp ứng quy định tại Điều 44, điểm c.2 khoản 3 Điều 

49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và 

các văn bản có liên quan của cơ quan chuyên ngành thì được đăng ký tờ 

khai nhập khẩu một lần và đăng ký tờ khai xuất khẩu phế liệu, phế thải 

(bao gồm phế liệu, phế thải mua của doanh nghiệp nội địa) tại các Chi cục 

Hải quan nơi quản lý một trong các DNCX mà Công ty đã mua hàng. 

- Về Giấy phép xuất khẩu và phiếu theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa xuất 

khẩu phải có giấy phép: 

Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo 

quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản 

chụp khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập 

phiếu theo dõi trừ lùi. Khi làm thủ tục hải quan, ngoài hồ sơ, chứng từ 

theo quy định, doanh nghiệp xuất trình bản gốc văn bản này kèm bản chụp 

Giấy phép xuất khẩu của Bộ Tài nguyên môi trường và Phiếu theo dõi trừ 

lùi do Cục Hải quan cấp tỉnh cấp (có dấu giáp lai của Tổng cục Hải quan) 

cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục xuất khẩu để được cấp 

Phiếu theo dõi trừ lùi. 

Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa 

về bảo quản. 

 

Công văn 2457/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/03/2015 

Công văn này hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản của Tổng cục 

Hải quan. Theo đó, Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng 

lô hàng từ khi vận chuyển hàng hóa từ cảng, bãi tập kết; giao Biên bản bàn 

giao có niêm phong Hải quan cho Chi cục Hải quan liên quan thuộc cục 

Hải quan cấp tỉnh. Thực hiện các kết luận về xử lý lô hàng của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Thời hạn nộp thuế xăng dầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 2484/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/03/2015 

Công văn này hướng dẫn thời hạn nộp thuế xăng dầu nhập khẩu chưa có 

giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai. Căn cứ quy định hiện hành, 

thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm 

thông quan hoặc giải phóng hàng hóa: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế 

theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc 

phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Trường hợp số tiền thuế tạm nộp 

hoặc số tiền thuế được bảo lãnh trước khi thông quan hoặc giải phóng 

hàng nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp 

thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá 

chính thức và giá tạm tính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, 

không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền chênh lệch giữa số thuế phải 

nộp theo giá chính thức và giá tạm tính. Theo đó, phí bảo hiểm và các 

khoản phải cộng khác không phải là tiền thuế mà là khoản phải cộng trong 

trị giá tính thuế. Vì vậy, không liên quan đến việc tính chậm nộp. 

 


