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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 1815 

(11/05 - 16/05/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 4 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 364/GSQL-TH 

Ngày 25/04/2015 

Gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có 

yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Công văn 387/GSQL-GQ3 

Ngày 25/04/2015 

Thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất cảnh, nhập 

cảnh theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC. 

Công văn 5828/BTC-CST 

Ngày 05/05/2015 
Thuế xuất khẩu quặng sắt. 

Công văn 410/GSQL-GQ3 

Ngày 06/05/2015 
Thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng TN-TX, TX-TN. 

Công văn 415/GSQL-GQ1 

Ngày 07/05/2015 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn. 

Công văn 416/GSQL-GQ1 

Ngày 07/05/2015 
Tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc và tái xuất dưới dạng linh kiện. 

Công văn 4107/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/05/2015 
Miễn thuế cho vật tư trong nước chưa sản xuất được. 

Công văn 4116/TCHQ-QLRR 

Ngày 07/05/2015 

Trả lời vướng mắc trong thực hiện chỉ dẫn và phân luồng tờ khai trên hệ 

thống 

VNACCS/VCIS. 

Công văn 4120/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/05/2015 

Đề nghị được bổ sung chứng từ xác nhận của hãng vận tải cho một số lô 

hàng có C/O mẫu E. 

Công văn 4142/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/05/2015 

Thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng 

lượng tối thiểu. 

Công văn 4155/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/05/2015 
Chính sách thuế đối với DN FDI thực hiện quyền XNK. 

Công văn 4156/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/05/2015 
Vướng mắc trên hệ thống KTTTT. 



                
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

                                

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số 0313 250 250 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

2 

Công văn 4157/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/05/2015 
Vướng mắc sử dụng tỷ giá hạch toán. 

Công văn 4158/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/05/2015 
Trả lời công văn kiến nghị. 

Công văn 5942/BTC-TCHQ 

Ngày 07/05/2015 
Thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Công văn 5943/BTC-TCHQ 

Ngày 07/05/2015 
Tiêu hủy xe tạm nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ. 

Công văn 5964/BTC-TCHQ 

Ngày 07/05/2015 
Gia hạn nộp thuế của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng. 

Công văn 420/GSQL-TH 

Ngày 08/05/2015 
Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan. 

Công văn 421/GSQL-TH 

Ngày 08/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 422/GSQL-GQ2 

Ngày 08/05/2015 

Hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. 

Công văn 4160/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp. 

Công văn 4164/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Vướng mắc đối với hàng hóa phân loại theo quy tắc 2(a). 

Công văn 4171/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Kết quả phân loại hàng hóa. 

Công văn 4186/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 4206/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/05/2015 
Gia hạn thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan. 

Công văn 4207/TCHQ-QLRR 

Ngày 08/05/2015 

Triển khai áp dụng QLRR đối với hành lý của người XNC và soi chiếu 

trước thông quan đối với container. 

Công văn 4209/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Xin ý kiến mặt hàng cao su. 

Công văn 4210/TCHQ-TVQT 

Ngày 08/05/2015 
Điều chuyển máy soi hành lý. 

Công văn 4212/TCHQ-PC 

Ngày 08/05/2015 

Trả lời vướng mắc về việc đối tượng không có khả năng thực hiện 

QĐXPVPHC. 
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Công văn 4220/TCHQ-PC 

Ngày 08/05/2015 

Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành 

chính tại Thông báo 117/TB-VPCP. 

Công văn 4222/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 08/05/2015 
Hạn mức NK xăng dầu tối thiểu. 

Công văn 427/GSQL-GQ2 

Ngày 11/05/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan. 

Công văn 4235/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 
Xử lý thuế đối với Công ty TNHH 4P. 

Công văn 4250/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 
Chấn chỉnh theo dõi nợ thuế. 

Công văn 4251/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 
Vướng mắc phí bản quyền. 

Công văn 4255/TCHQ-GSQL 

Ngày 11/05/2015 
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. 

Công văn 4260/TCHQ-GSQL 

Ngày 11/05/2015 

Quản lý giám sát hàng hóa XK, PTVT XNC tại Khu chuyển tải tạm vịnh 

Cam Ranh. 

Công văn 4268/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 

Trả lời công văn về việc xin miễn thuế đối với lô thực phẩm chức năng và 

dầu thực vật nhập khẩu từ Mỹ. 

Công văn 4269/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 

Xin hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng kinh doanh tạm 

nhập tái xuất. 

Công văn 4270/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 
Chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung. 

Công văn 6075/BTC-TCHQ 

Ngày 11/05/2015 

Tham gia ý kiến về dự thảo đề cương chi tiết Quy chế về việc đưa bảo vật 

quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo 

quản. 

Công văn 6076/BTC-TCHQ 

Ngày 11/05/2015 
TNTX mặt hàng lốp ôtô đã qua sử dụng. 

Công văn 435/GSQL-TH 

Ngày 12/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 4308/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/05/2015 

Phân loại mặt hàng khai báo “chế phẩm dầu thực vật Youmy (RBD Palm 

Olein)”. 

Công văn 4321/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/05/2015 
Vướng mắc thu thuế bằng tiền mặt. 

Công văn 4322/TCHQ-GSQL 

  Ngày 12/05/2015 
Xin nộp bổ sung một số C/O mẫu D do Indonesia phát hành. 
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Công văn 4323/TCHQ-QLRR 

Ngày 12/05/2015 
Cập nhật tờ khai hủy vào Hệ thống thông tin QLRR. 

Công văn 4336/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 
Hồ sơ thanh lý hàng xuất khẩu. 

Công văn  4337/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 
Cung ứng xăng dầu cho các DNCX trong KCX Linh Trung. 

Công văn 4338/TCHQ-TXNK 

Ngày 13/05/2015 
Phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm”. 

Công văn 4341/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 
Cho phép đưa Ga hàng hóa của Công ty ALSC vào khai thác. 

Công văn 4350/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là giàn khoan và phụ tùng thiết bị tạm 

nhập tái xuất để thực hiện chiến dịch khoan tại vịnh Bắc Bộ. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thủ tục hải quan đối với phương 

tiện quay vòng TN-TX, TX-TN. 

 

 

 

 

Công văn 410/GSQL-GQ3 

Ngày 06/05/2015 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay 

vòng TN-TX, TX-TN. Theo đó, phương tiện quay vòng quy định tại điểm 

a, điểm b khoản 1, Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP bao gồm: 

Container rỗng có hoặc không có móc treo; bồn mềm lót trong container 

để chứa hàng lỏng; các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay 

vòng khác. khi tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập được khai trên 

Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất Container / bồn mềm rỗng theo mẫu số 

02, Phụ lục 9 ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/03/2015 của Bộ Tài chính. 

Hướng dẫn thủ tục hải quan. 

 

 

Công văn 427/GSQL-GQ2 

Ngày 11/05/2015 

Công văn hướng dẫn thủ tục hải quan theo thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Theo đó, thông tư không quy định việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, 

chỉ quy định việc không kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp giao 

hàng trước và khai báo hải quan sau đáp ứng các điều kiện được quy định 

cụ thể. 

Vướng   c C    ẫu  . 

 

 

 

 

 

Công văn 435/GSQL-TH 

Ngày 12/05/2015 

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc C/O mẫu D. Cụ thể như sau: 

- Hàng hóa, khi làm thủ tục nhập khẩu, muốn được hưởng thuế suất thuế 

ưu đãi đặc biệt theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA 

thì người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan C/O hợp lệ. 

- Đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và muốn được hưởng ưu đãi theo 

Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì Doanh nghiệp cần cung cấp 

cho cơ quan hải quan C/O mẫu D do Bộ Công Thương cấp giáp lưng với 

C/O bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu cấp 

cho lô hàng khi gửi kho ngoại quan. 
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Xử lý nợ thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4186/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 

Công văn này hướng dẫn xử lý nợ thuế. Cụ thể như sau: 

- Đối với lô hàng bộ linh kiện đang có nợ thuế tại Chi cục Hải quan cửa 

khẩu: Công ty khai không đầy đủ và khai sai nhãn, mục đích thay đổi nhãn 

hiệu để được áp mức giá tính thuế thấp theo khung giá “loại khác”. Vì 

vậy, việc gian lận về nhãn mác của công ty không phải nguyên nhân do 

thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng nên không 

thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế. 

- Đối với lô hàng linh kiện xe gắn máy nhập khẩu đang nợ thuế: do Công 

ty đã sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng  nên bị truy thu thuế theo mức 

thuế suất thông thường là đúng quy định (Trường hợp này, đã có xác nhận 

của cơ quan Hải quan là C/O giả), do vậy không thuộc đối tượng được 

xem xét xóa nợ thuế. 

Xin hoàn tiền chậ  nộp thuế giá 

trị gia tăng đối với hàng kinh 

doanh tạ  nhập tái xuất. 

 

Công văn 4269/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xin hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng 

đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Theo đó, trường hợp Công ty 

đã thực tái xuất hàng hóa của các lô hàng nêu trên ra khỏi Việt Nam trong 

thời hạn được quyền lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, 

nhưng do chậm nộp hồ sơ thanh khoản nên Công ty đã nộp đủ tiền thuế, 

tiền chậm nộp thì xử lý hoàn trả lại tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định. 

 

Xin nộp bổ sung  ột số C    ẫu 

D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4322/TCHQ-GSQL 

  Ngày 12/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xin nộp bổ sung một số C/O mẫu D do 

Indonesia phát hành. Cụ thể như sau: 

- Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm 

tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Điều 26 của 

Thông tư. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải 

quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

- Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Trong trường hợp tại thời điểm đăng ký 

tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận mã HS của hàng hóa theo 

khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa được áp thuế suất MFN thấp hơn 

hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O, tuy nhiên, sau khi hàng 

hóa được thông quan, do có sự thay đổi mã HS (do thanh tra, kiểm tra sau 

thông quan, có văn bản điều chỉnh, thay đổi mã HS theo quyết định của cơ 

quan hải quan) dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn thuế suất ưu đãi đặc 

biệt, thì chấp nhận C/O do công ty nộp bổ sung để xem xét cho hàng hóa 

hưởng ưu đãi đặc biệt. 

 


