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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 1715 

(Từ 04/05 - 09/05/2015) 
 

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 3661/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/04/2015 

Hàng hóa tiêu dùng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào 

nội địa. 

Công văn 3720/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/04/2015 

Xác định trước mã số phải có mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

Công văn 3731/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/04/2015 
Trả lời vướng mắc về việc xin hoàn thuế mặt hàng xích cam xe máy. 

Công văn  3732/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/04/2015 
Trả lời vướng mắc về việc xin hoàn thuế mặt hàng xích cam xe máy. 

Công văn 3782/TCHQ-CNTT 

Ngày 24/04/2015 

Chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc 

tế. 

Công văn 3803/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 3804/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Phạt chậm nộp thuế nhập khẩu thiết bị y tế sử dụng vốn ODA. 

Công văn 3806/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 25/04/2015 
Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. 

Công văn 3808/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư. 

Công văn 3809/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Phân loại mặt hàng bột đá. 

Công văn 3869/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Mặt hàng dây thép hàn. 

Công văn  3873/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Phân loại vi mạch điện thoại. 

Công văn 3877/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/04/2015 
Bổ sung thông tin để phân loại hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 3882/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 27/04/2015 
Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng khoáng sản 

Công văn 3883/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 
Thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT. 

Công văn 3884/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 
Vướng mắc thực hiện báo cáo kế toán thuế. 

Công văn 3888/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 
Thuế NK máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường. 
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Công văn 3897/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 
Xử lý xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh. 

Công văn 3912/TCHQ-GSQL 

Ngày 27/04/2015 
Thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh TNTX. 

Công văn 3915/TCHQ-GSQL 

Ngày 27/04/2015 
Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. 

Công văn 3918/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 
Tiền chậm nộp thuế. 

Công văn  3945/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 

Vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 88/2013/TT-BTC về mặt 

hàng xăng dầu. 

Công văn 3997/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 

Nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên và không nhằm 

mục đích thương mại. 

Công văn 3998/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 
Triển khai công tác giám sát hải quan tại SBQT Nội Bài. 

Công văn 3999/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 

Xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn 

thuế. 

Công văn 4000/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 
Nhập khẩu hàng hóa của DA ưu đãi đầu tư. 

Công văn 4023/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 
Chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao. 

Công văn 5507/BTC-TCHQ 

Ngày 25/04/2015 

Hướng dẫn thủ tục quyết toán hoàn thuế và khấu trừ tiền thuế tờ khai 

NSXXK đối với lĩnh vực đóng tàu. 

Thông tư 61/2015/TT-BTC 

Ngày 27/04/2015 

Sửa đổi mức thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 

xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Quyết định 788/QĐ-BTC 

Ngày 27/04/2015 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ 

nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng. 

Quyết định 1200/QĐ-BTC 

Ngày 25/04/2015 

Về việc ban hành quy chế về tham vấn Hải Quan – Doanh nghiệp và các 

bên liên quan. 

Quyết định 1206/QĐ-BTC 

Ngày 25/04/2015 

Về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Tổng 

cục Hải Quan. 

Quyết định 1278/QĐ-BTC 

Ngày 27/04/2015 

Về việc mở rộng địa điểm làm thủ tục Hải Quan tại cảng Xuất Khẩu, 

Nhập Khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại Đồng Nai. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thủ tục hoàn thuế NK và thuế 

GTGT.  

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3883/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 

Công văn này hướng dẫn thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT. Theo đó, 

với số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT còn thừa sau khi điều chỉnh tờ 

khai đã hủy Công ty có thể bù trừ số tiền đó để nộp thuế cho tờ khai tiếp 

theo hoặc đề nghị hoàn trả theo quy định. Thủ tục đề nghị hoàn thuế theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 

của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

khoản 3 Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải 

quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. 
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Ngày nộp thuế. 

 

 

 

 

 

Công văn 3918/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/04/2015 

Công văn này hướng dẫn về ngày nộp thuế. Theo đó, ngày đã nộp thuế 

được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức 

tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của 

người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản. Đối với 

trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt thì ngày đã nộp thuế được 

xác định là ngày được Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ 

chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền 

thuế. 

Nhập khẩu hàng hóa của DA ưu 

đãi đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4000/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/05/2015 

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố 

định của DA ưu đãi đầu tư. Theo đó, trường hợp dự án của đã đi vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh 

mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, thì 

số hàng hóa đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhưng 

chưa nhập khẩu sẽ được tiếp tục miễn thuế nếu: 

- Doanh nghiệp xuất trình được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc 

văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng ý cho doanh 

nghiệp gia hạn tiến độ thực hiện dự án; 

- Doanh nghiệp cam kết nhập khẩu số hàng hóa miễn thuế còn lại theo 

đúng Danh mục hàng hóa miễn thuế, đúng tiến độ được gia hạn và thực 

hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy 

định tại Điều 103 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ 

Tài chính (nay là Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015). 

Trả lời vướng mắc việc xin hoàn 

thuế mặt hàng xích cam động cơ 

xe máy nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3732/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/04/2015 

Công văn này hướng dẫn vướng mắc việc xin hoàn thuế mặt hàng xích 

cam động cơ xe máy nhập khẩu. Theo đó, để có cơ sở xác định tính chính 

xác mã số hàng hóa do doanh nghiệp khai báo và thực tế hàng hóa nhập 

khẩu đã thông quan, đảm bảo thống nhất phân loại hàng hóa, cơ quan hải 

quan tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng của Công ty 

TNHH D.I.D Việt Nam (nếu đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra sau thông 

quan) để xác định tên hàng, mô tả hàng hóa, mã số theo đúng quy định tại 

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, cụ thể: 

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô - loại xích con lăn” thì 

thuộc mã số 7315.11.10; 

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô - loại khác (trừ loại xích 

con lăn)” thì thuộc mã số 7315.12.10. 
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