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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Thông tư 63/2015/TT-BTC 

Ngày 06/05/2015 

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 

07.14 tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 

164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thông tư 72/2015/TT-BTC 

Ngày 12/05/2015 

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, 

kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 

doanh nghiệp. 

Thông tư 78/2015/TT-BTC 

Ngày 20/05/2015 

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. 

Công văn 394/GSQL-GQ1 

Ngày 04/05/2015 
Xuất khẩu than củi có nguồn gốc nhập khẩu. 

Công văn 395/GSQL-GQ1 

Ngày 04/05/2015 

Thủ tục nhập khẩu hạt hướng dương có xuất xứ từ Cộng hòa liên bang 

Nga. 

Công văn 396/GSQL-TH 

Ngày 04/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 397/GSQL-TH 

Ngày 04/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 399/GSQL-GQ3 

Ngày 04/05/2015 
Chính sách thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển. 

Công văn 678/TXNK-PL 

Ngày 04/05/2015 
Đề nghị trả mẫu lưu. 

Công văn 4001/TCHQ-PC 

Ngày 05/05/2015 
Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt. 

Công văn 4011/TCHQ-PC 

Ngày 05/05/2015 
Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt. 

Công văn 4019/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/05/2015 

Mở rộng diện tích kho ngoại quan nằm trong khu vực ICD Tiên Sơn, Bắc 

Ninh. 



                
 

 

 

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 4028/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 06/05/2015 
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không. 

Công văn 4067/TCHQ-PC 

Ngày 06/05/2015 
Vướng mắc thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. 

Công văn 4106/TCHQ-CNTT 

Ngày 07/05/2015 

Triển khai mở rộng các thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải trong Cơ chế một 

cửa quốc gia. 

Công văn 4143/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 4170/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/05/2015 
Xin ý kiến mặt hàng phân bón. 

Công văn 429/GSQL-TH 

Ngày 11/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 330/XNK-TMQT 

Ngày 12/05/2015 
Thu hồi mã số TNTX hàng thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp. 

Công văn 441/GSQL-GQ1 

Ngày 13/05/2015 
Nhập khẩu linh kiện máy đóng gói thuốc lá. 

Công văn 442/GSQL-TH 

Ngày 13/05/2015 
Vướng mắc trên C/O mẫu E. 

Công văn 443/GSQL-TH 

Ngày 13/05/2015 
Vướng mắc liên quan tính hợp lệ của một số C/O mẫu AI. 

Công văn 446/GSQL-GQ2 

Ngày 13/05/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan của DNCX. 

Công văn 4335/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 
Tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu. 

Công văn 4351/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/05/2015 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 4377/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/05/2015 
Chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao. 

Công văn 4378/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/05/2015 

Vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 

38/2015/TT-BTC. 

Công văn 4400/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/05/2015 
Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn 4406/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 14/05/2015 
Triển khai thực hiện Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015. 
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Công văn 4425/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/05/2015 

Đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại: “Piston 

gây tê gia súc (bò, cừu, ngựa...)”. 

Công văn 4438/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/05/2015 
Bổ sung mẫu xác định trước mã số. 

Công văn 4443/TCHQ-PC 

Ngày 15/05/2015 
Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Công văn 4460/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/05/2015 

Đề nghị miễn thuế nhập khẩu các trang thiết bị, máy móc tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư. 

Công văn 4461/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/05/2015 

Bổ sung danh sách cán bộ hải quan làm đầu mối liên hệ trong công tác 

phối hợp thu ngân sách nhà nước. 

Công văn 4469/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 18/05/2015 

Xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan khi kiểm tra 

sau thông quan. 

Công văn 4472/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/05/2015 
Xác định trước mã số. 

Công văn 4473/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/05/2015 
Xác nhận nợ thuế. 

Công văn 4477/TCHQ-CNTT 

Ngày 18/05/2015 

Hướng dẫn xử lý vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai 

Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế. 

Công văn 4532/TCHQ-CNTT 

Ngày 18/05/2015 

Chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng 

cho người nước ngoài mua tại Việt Nam. 

Công văn 4534/TCHQ-CCHĐH 

Ngày 19/05/2015 
Thực hiện chức năng mới trên Hệ thống Ecustoms 5. 

Công văn 4542/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/05/2015 
Phân loại vỏ bọc bảo vệ dây ga. 

Công văn 4544/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/05/2015 
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O mẫu D. 

Công văn 4545/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/05/2015 

Kết quả giám định chuyên ngành khác với kết quả phân tích đối với mặt 

hàng thép góc. 

Công văn 4546/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/05/2015 
Phân loại hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 4549/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/05/2015 
Xuất khẩu gạo qua các khu vực Mốc biên giới. 

Công văn 6422/BTC-TCHQ 

Ngày 19/05/2015 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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Công văn 6423/BTC-TCHQ 

Ngày 19/05/2015 
Chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao. 

Công văn 6486/BTC-TCHQ 

Ngày 20/05/2015 
Kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế. 

Công văn 6566/BTC-TCHQ 

Ngày 20/05/2015 

Ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập 

khẩu. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vướng mắc khi làm thủ tục hải 

quan theo quy định tại Thông tư 

số 38/2015/TT-BTC quy định về 

thủ tục hải quan; kiểm tra giám 

sát; thuế XNK; và quản lý thuế 

đối với hàng hóa XNK. 

 

Công văn 4378/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/05/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy 

định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, cơ sở sản xuất trên lãnh 

thổ Việt Nam chỉ là một trong các điều kiện để xác định thời hạn nộp thuế 

(phải nộp thuế ngay hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày), do 

vậy, không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa. Trường hợp của 

Công ty có trụ sở chính tại Việt Nam, không có cơ sở sản xuất, Công ty ký 

hợp đồng gia công nội địa với Công ty nội địa để sản xuất và nhận lại sản 

phẩm để xuất khẩu thì khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được thực hiện 

thủ tục hải quan theo loại hình SXXK. 

Hướng dẫn thủ tục hải quan của 

DNCX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 446/GSQL-GQ2 

Ngày 13/05/2015 

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan của DNCX. Theo đó, trường 

hợp Công ty đã thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa 

thì các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng 

đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt 

động này. Chi nhánh Công ty làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu với chính 

sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu, 

xuất khẩu theo hợp đồng thương mại theo quyền nhập khẩu, quyền xuất 

khẩu và quyền phân phối đã được cấp phép. Khi mua, bán cho doanh 

nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan, trường hợp mua hàng từ 

DNCX để xuất khẩu thì thực hiện thủ tục hải quan  như doanh nghiệp nội 

địa mua hàng hóa của DNCX, khi xuất khẩu làm thủ tục như đối với hàng 

hóa xuất khẩu kinh doanh; thực hiện kê khai, tính thuế (nếu có). 

- Khi bán hàng từ Công ty vào Chi nhánh Công ty thì Công ty và Chi 

nhánh Công ty thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa mua, bán 

giữa DNCX và doanh nghiệp nội địa. 

- Hiện nay, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì, xây dựng Nghị định sửa 

đổi khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP theo hướng DNCX 

không cần phải thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa. 
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Quy định áp dụng chế độ ưu tiên 

trong việc thực hiện thủ tục hải 

quan, kiểm tra, giám sát hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 72/2015/TT-BTC 

Ngày 12/05/2015 

Thông tư này quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

Các chế độ ưu tiên:  

- Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; 

- Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; 

- Ưu tiên thứ tự làm thủ tục Hải quan;  

- Ưu tiên kiểm tra chuyên ngành; 

- Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau, được nộp báo cáo quyết toán hàng 

nhập GC, nhập SXXK trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính của doanh nghiệp; 

- Được thực hiện nhập trước khai hải quan sau; 

- Miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan 

tại trụ sở người khai hải quan không quá 1 lần trong 3 năm liên tục trên cơ 

sở quản lý rủi ro kể từ ngày được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật hải quan. 

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên: 

- Tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế. 

- Kim ngạch XNK: Với doanh nghiệp kim ngạch xuất khẩu từ 100 triệu 

USD trở lên, nhập khẩu từ 40 triệu USD trở lên, kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 

30 triệu USD/năm trở lên. Đối với đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải 

quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ 

khai/năm trở lên. 

- Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình 

công nghệ thông tin quản lý hoạt động XNK. 

- Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân 

hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước. 

- Đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội. 

- Chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán. 

Thông tư này có hiệu lực ngày 26/06/2015. 

Kéo dài thời gian ân hạn nộp 

thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6486/BTC-TCHQ 

Ngày 20/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế. Theo đó, 

người nộp thuế đáp ứng điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 

ngày, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên 

liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, 

dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo 

dài thời hạn giao hàng thì được xem xét gia hạn nộp thuế, thời gian gia 

hạn tối đa không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Hồ sơ, thủ 

tục, thẩm quyền gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều 

kiện theo quy định dẫn trên thì tính cả thời gian ân hạn và thời gian gia 

hạn là gần 3 năm (bao gồm: thời hạn nộp thuế 275 ngày + thời gian gia 

hạn 02 năm), không phải là 1 năm như quy định tại Điều 31 Nghị định 

83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 trước đây. 

 


