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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 1215 

(Từ 29/03 - 04/04/2015) 
 

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 238/GSQL-GQ3 

Ngày 25/03/2015 
Xin gia hạn thời hạn cho phép phương tiện vận tải thủy sang Campuchia 
và quay về Việt Nam. 

Công văn 239/GSQL-GQ2 
Ngày 25/03/2015 

Thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 242/GSQL-GQ2 
Ngày 25/03/2015 

Thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với nguyên liệu vàng NK. 

Công văn 243/GSQL-GQ3 

Ngày 25/03/2015 
Tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện. 

Công văn 244/GSQL-GQ2 
Ngày 25/03/2015 

Mã loại hình đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho 
công nhân của doanh nghiệp đầu tư. 

Công văn 245/GSQL-GQ3 

Ngày 25/03/2015 
Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng mẫu tủ lạnh. 

Công văn  246/GSQL-GQ1 

Ngày 25/03/2015 
Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu. 

Công văn 247/GSQL-GQ1 

Ngày 26/03/2015 
Xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất. 

Công văn 248/GSQL-GQ2 
Ngày 26/03/2015 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào Doanh Nghiệp Chế Xuất. 

Công văn 249/GSQL-TH 

Ngày 26/03/2015 
Vướng mắc C/O mẫu D số ID2015-0053271 do Thái Lan phát hành. 

Công văn 250/GSQL-TH 

Ngày 26/03/2015 
Vướng mắc C/O mẫu D do Malaysia phát hành có tên người ký không 
trùng với tên. 

Công văn 252/GSQL-TH 

Ngày 27/03/2015 
Vướng mắc trên C/O mẫu E về việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Chi 
cục Hải quan Cảng Đình Vũ) không chấp nhận C/O mẫu E. 
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Công văn 253/GSQL-TH 

Ngày 27/03/2015 
Giải quyết vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. 

Công văn 254/GSQL-TH 
Ngày 27/03/2015 

Vướng mắc C/O mắc liên quan đến việc xin nộp bổ sung C/O cho một số 
lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu và áp thuế suất 0% nhưng do sự thay đổi 
mã HS dẫn đến việc hàng hóa phải áp thuế suất cao hơn. 

Công văn 255/GSQL-GQ2 

Ngày 27/03/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 256/GSQL-GQ2 

Ngày 27/03/2015 
Bảng mã loại hình áp dụng thống nhất và bao gồm cả các loại hình không 
nhằm mục đích thương mại. 

Công văn 261/GSQL-GQ1 
Ngày 27/03/2015 

Tạm nhập tái xuất cát xây dựng. 

Công văn 262/GSQL-GQ1 
Ngày 30/03/2015 

Nhập khẩu lô hàng gỗ Trắc. 

Công văn 2544/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/03/2015 
Xử lý vụ việc xà lan YIKANG của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. 

Công văn 2545/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/03/2015 
Giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua các cửa khẩu phụ và chủ trương 
thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK. 

Công văn 2546/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/03/2015 
Nộp bổ sung C/O. 

Công văn 2548/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/03/2015 
Vướng mắc C/O liên quan đến việc xử lý các C/O mẫu D cấp lỗi. 

Công văn 2549/TCHQ-GSQL 
Ngày 25/03/2015 

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của chuyên gia ODA. 

Công văn 2552/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/03/2015 
Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm. 

Công văn 2575/TCHQ-GSQL 
Ngày 26/03/2015 

Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan. 

Công văn 2583/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/03/2015 
Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung. 

Công văn 2584/TCHQ-TXNK 
Ngày 27/03/2015 

Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung. 

Công văn 2609/TCHQ-GSQL 

Ngày 27/03/2015 
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi. 

Công văn 2626/TCHQ-GSQL 
Ngày 27/03/2015 

Vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình kiểm tra một cửa, 
một lần dừng. 
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Công văn 2687/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/03/2015 
Số liệu thu thuế tạm thu năm 2014. 

Công văn 2691/TCHQ-GSQL 
Ngày 30/03/2015 

TTHQ đối với hàng hóa trên tàu MV Golden 168 bị hỏa hoạn tại khu vực 
biển Vũng Tàu. 

Công văn 2733/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/03/2015 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Công văn 2735/TCHQ-TXNK 
Ngày 31/03/2015 

Phối hợp hoàn tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 2752/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/03/2015 
Quản lý hàng hóa NK theo Danh mục miễn thuế. 

Công văn 2753/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/03/2015 
Giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe gắn máy hiệu 
Honda xuất xứ Ý. 

Công văn 2758/TCHQ-TXNK 
Ngày 31/03/2015 

Xác định hàng hóa đồng bộ. 

Công văn 2765/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/04/2015 
Mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS. 

Công văn 2808/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/04/2015 
Miễn tiền chậm nộp. 

Công văn 2809/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/04/2015 
Vướng mắc gia hạn nộp thuế. 

Công văn 2811/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/04/2015 
Thuế bảo vệ môi trường. 

Công văn 2822/TCHQ-PC 

Ngày 01/04/2015 
Vướng mắc thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP thực hiện xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. 

Công văn  2823/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 01/04/2015 
Tăng cường kiểm soát mặt hàng phân bón. 

Công văn 3671/BTC-TCHQ 

Ngày 20/03/2015 
Phân loại mặt hàng Modul LED P10. 

Công văn 3859/BTC-TCHQ 
Ngày 25/03/2015 

Tái xuất xăng dầu. 

Công văn 3860/BTC-TCHQ 

Ngày 25/03/2015 
Xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn 
2008-2009. 

Công văn 3893/BTC-TCHQ 
Ngày 25/03/2015 

Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế GTGT. 
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Công văn 4003/BTC-TCHQ 

Ngày 27/03/2015 
Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 
ngày. 

Công văn 4046/BTC-TCHQ 
Ngày 30/03/2015 

Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn 4056/BTC-TCHQ 

Ngày 30/03/2015 
Vướng mắc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Xác định hàng hóa đồng bộ. 

 
 

 

 
 

 
 

Công văn 2758/TCHQ-TXNK 
Ngày 31/03/2015 

Công văn này hướng dẫn xác định hàng hóa đồng bộ. Theo đó, trường hợp 
mặt hàng thực tế nhập khẩu của Công ty là máy móc ở dạng hoàn chỉnh, 
nhưng được tháo rời để thuận tiện trong việc vận chuyển, nhập khẩu về 
không cùng một chuyến, thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, công văn 
số 1280/BTC-TCHQ ngày 24/01/2014 (gửi kèm) của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên 
chiếc, áp dụng đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 16/3/2015 và thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC đối với các 
tờ khai đăng ký từ ngày 16/3/2015 trở đi. Trường hợp mặt hàng thực tế 
nhập khẩu là máy móc ở dạng hoàn chỉnh, nhưng được tháo rời để thuận 
tiện trong việc vận chuyển, nhập khẩu về cùng chuyến thì không phải 
đăng ký danh mục theo dõi trừ lùi. 

Mã loại hình XNK trên Hệ thống 
VNACCS. 
 

 

 

 

 

Công văn 2765/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/04/2015 

Công văn này hướng dẫn mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS. 
Theo đó, trường hợp nhập theo quyền nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài sử dụng mã A41 không khai theo loại hình A12. Với loại hình 
xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu (E62), xuất sản phẩm gia công cho 
thương nhân nước ngoài (E52) ltrường hợp doanh nghiệp xuất vào nội địa 
phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận 
chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ. Với loại hình tái xuất hàng 
kinh doanh tạm nhập tái xuất (G21) doanh nghiệp tự xác định và khai thời 
hạn lưu giữ tại Việt Nam trên tờ khai hải quan. Trường hợp gia hạn phải 
thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin quản lý hàng TNTX. 
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Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế 
GTGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3893/BTC-TCHQ 
Ngày 25/03/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc hồ sơ hoàn thuế GTGT. Cụ thể như 
sau:  

- Về việc thanh toán qua ngân hàng: trường hợp qua thanh tra thuế phát 
hiện Doanh nghiệp được khách hàng nước ngoài thanh toán qua ngân 
hàng từ tài khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở 
Việt Nam trùng hai lần cho 01 tờ khai hàng hóa xuất khẩu thì Cục thuế đề 
nghị Công ty có văn bản giải trình nêu rõ lý do liên quan đến số tiền thanh 
toán chênh lệch để có đủ căn cứ xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn 
theo quy định. 

- Về việc hóa đơn xuất khẩu: trường hợp người nộp thuế lập hóa đơn xuất 
khẩu sau ngày hàng hóa đã xuất khẩu theo xác nhận của cơ quan Hải quan 
trên tờ khai hải quan xuất khẩu thì hóa đơn xuất khẩu có liên quan không 
đủ điều kiện được xét đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu. 

- Về vấn đề tờ khai hải quan: Trường hợp kết quả đối chiếu tờ khai hải 
quan bản lưu tại doanh nghiệp với tờ khai hải quan lưu tại Hải quan phù 
hợp với kết quả kiểm tra theo tờ khai bản lưu tại doanh nghiệp, Cục Thuế  
căn cứ các quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính 
tại công văn số 9445/BTC-TCT ngày 20/7/2011 và của Tổng cục Hải quan 
tại công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011 để xem xét, giải quyết 
thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp. Trường hợp đã có đủ cơ sở để xác 
định hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan, có xác nhận của Hải quan 
cửa khẩu xuất: “Hàng hóa đã xuất khẩu” hoặc đã có ký tên đóng dấu công 
chức tại ô số 31 tờ khai hải quan xuất khẩu mẫu HQ/2012-XK thì có thể 
được xem xét làm cơ sở để cơ quan Thuế giải quyết việc hoàn thuế cho 
doanh nghiệp. 

 


