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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2115 

(01/06 - 06/06/2015) 
 

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 461/GSQL-GQ3 

Ngày 19/05/2015 
Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng. 

Công văn 463/GSQL-GQ3 

Ngày 19/05/2015 

Hướng dẫn thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa là trang sức tạm 

nhập - tái xuất để trưng bày sản phẩm. 

Công văn 464/GSQL-GQ3 

Ngày 19/05/2015 
Thời hạn tạm nhập - tái xuất. 

Công văn 466/GSQL-TH 

Ngày 19/05/2015 
Khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. 

Công văn 4600/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/05/2015 
Phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 126/2014/TT-BTC. 

Công văn 6743/BTC-TCHQ 

Ngày 22/05/2015 
Xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Agrivina. 

Công văn 4671/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/05/2015 
Xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX. 

Công văn 4720/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/05/2015 
Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp. 

Công văn 4759/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/05/2015 
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. 

Công văn 4761/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/05/2015 
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi. 

Công văn 4762/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/05/2015 
Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. 

Công văn 6920/BTC-TCHQ 

Ngày 26/05/2015 
TGYK nhập khẩu xe điện ba bánh. 
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Công văn 6921/BTC-TCHQ 

Ngày 26/05/2015 

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thực phẩm chức năng và dầu thực vật nhập 

khẩu từ Mỹ của hội nạn nhân chết độc da cam/dioxin Việt Nam. 

Công văn 492/GSQL-TH 

Ngày 27/05/2015 
Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan. 

Công văn 493/GSQL-GQ3 

Ngày 27/05/2015 
Xác nhận hàng qua KVGS. 

Công văn 4767/TCHQ-TCCB 

Ngày 27/05/2015 
Hướng dẫn bổ sung khen thưởng thành tích đột xuất. 

Công văn 4774/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/05/2015 

Kết quả phân loại tại thông báo số 3333/TB-TCHQ ngày 14/4/2015 về 

hàng Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Mintai Flavour. 

Công văn 4778/TCHQ-QLRR 

Ngày 27/05/2015 
Xử lý vướng mắc trong thực hiện TT 38/2015/TT-BTC. 

Công văn 4779/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/05/2015 
Thuế GTGT đối với tàu thuê phục vụ hoạt động dầu khí. 

Công văn 4795/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/05/2015 
Phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm”. 

Công văn 494/GSQL-GQ2 

Ngày 28/05/2015 
Vướng mắc thanh khoản hàng SXXK trên hệ thống. 

Công văn 497/GSQL-TH 

Ngày 28/05/2015 
Xác minh C/O mẫu E. 

Công văn 4821/TCHQ-QLRR 

Ngày 28/05/2015 
Áp dụng biện pháp quản lý doanh nghiệp hủy tờ khai tháng 3 và 4-2015. 

Công văn 4822/TCHQ-QLRR 

Ngày 28/05/2015 

Trả lời công văn số 15.0423/YI-TCHQ của Công ty TNHH Yakjin 

Intertex về việc phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu. 

Công văn 4831/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 

Gia hạn nộp thuế GTGT máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư. 

Công văn 4860/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 
Xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu. 

Công văn 4867/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 
Phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu. 

Công văn 4868/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 

Vướng mắc về việc phân loại và ấn định thuế đối với mặt hàng phôi thép 

có mặt cắt ngang hình vuông. 

Công văn 4879/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 
Đề nghị miễn tiền phụ thu, tiền phạt chậm nộp. 
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Công văn 4901/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/05/2015 
Xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX. 

Công văn 4910/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/05/2015 
Đề nghị miễn tiền chậm nộp và không cưỡng chế hoạt động kinh doanh. 

Công văn 7094/BTC-TCHQ 

Ngày 29/05/2015 
Hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày. 

Công văn 4927/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/06/2015 
Tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 4930/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/06/2015 

Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế 

phục vụ hoạt động dầu khí khi không còn nhu cầu sử dụng. 

Công văn 4966/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/06/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 4999/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/06/2015 
Nhập khẩu 04 xe mô tô phân khối lớn. 

Công văn 5000/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/06/2015 
Gia hạn thời hạn hoạt động kho ngoại quan. 

Công văn 5002/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/06/2015 
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng. 

Công văn 5007/TCHQ-QLRR 

Ngày 02/06/2015 
Trả lời công văn số 150521/XNK của công ty giày Rieker Việt Nam. 

Công văn 5008/TCHQ-QLRR 

Ngày 02/06/2015 
Vướng mắc cập nhật thông tin HSDN trên hệ thống QLRR. 

Công văn 5013/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/06/2015 
Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế. 

Công văn 7260/BTC-TCHQ 

Ngày 02/06/2015 
Thủ tục đối với hàng hóa mang theo người khi xuất cảnh. 

Công văn 5021/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/06/2015 
Vướng mắc thực hiện công văn số 2978/TCHQ-GSQL. 

Công văn 5022/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/06/2015 

Đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt 

hàng phim chụp X quang sử dụng trong y tế. 

Công văn 5023/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/06/2015 
Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-BTC. 

Công văn 5024/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/06/2015 
Địa điểm tập kết phương tiện vận tải chở hàng hóa TNTX. 
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Công văn 5025/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/06/2015 

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn 

trừ ngoại giao. 

Công văn 5094/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/06/2015 

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

thuế. 

Công văn 5100/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/06/2015 
Xác định trước mã số hàng hóa. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Khai báo mã địa điểm lưu kho 

hàng chờ thông quan dự kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 466/GSQL-TH 

Ngày 19/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ 

thông quan dự kiến. Theo đó, khai báo mã địa điểm tập kết lưu kho khi 

hàng hóa được tập kết tại kho của Công ty: 

- Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục Hải 

quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã địa điểm để khai báo. 

- Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục 

Hải quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi 

đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, 

thời gian dự kiến đóng Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô 

“Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”. 

Khai báo mã địa điểm tập kết, lưu kho khi một phần lô hàng được tập kết 

tại kho của Công ty và một phần được tập kết tại kho tại KCN, đề nghị 

Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai để khai 

báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, thời gian dự kiến đóng 

Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu 

“Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”. 

Xác nhận hàng qua KVGS. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 493/GSQL-GQ3 

Ngày 27/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xác nhận hàng qua KVGS. Theo đó, việc 

khai báo địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế trong trường hợp hàng 

hóa xuất khẩu theo loại hình H21 là trường hợp mã loại hình không hỗ trợ 

khai báo vận chuyển kết hợp nên khai các thông tin sau: thời gian, tuyến 

đường, cửa khẩu đi và đến, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế. 

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục 

hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải 

quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất thì công chức hải quan (nơi người 

khai đăng ký tờ khai hải quan) có trách nhiệm thực hiện chuyển địa điểm 

giám sát trên Hệ thống để công chức hải quan tại cửa khẩu xuất thực hiện 

thủ tục giám sát theo quy định. 

Vướng mắc thực hiện Thông tư 

14/2015/TT-BTC. 

 

Công văn 5023/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/06/2015 

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2015/TT-

BTC. Theo đó Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tổ 

chức tiếp nhận mẫu hàng hóa thực hiện phân tích, giám định theo đúng đối 

tượng quy định tại Điều 3 Thông tư; tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích; sử 

dụng mẫu hàng hóa để thực hiện phân tích; gửi mẫu trưng cầu giám định 

theo đúng quy định. 
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Xử lý vướng mắc về hoàn thuế 

nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4860/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/05/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu. 

Cụ thể như sau:  

- Về thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu: Thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu 

nguyên liệu tối đa là 365 ngày theo hướng dẫn tại công văn số 

16224/BTC-TCHQ ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính được tính kể từ khi 

nhập khẩu nguyên liệu vật tư đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo 

ngày đăng ký tờ khai hải quan). 

- Về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế: Người nộp thuế tự quyết 

định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các 

loại thuế. 

- Về hồ sơ hoàn thuế: căn cứ vào các số tờ khai do doanh nghiệp kê khai 

trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan hải quan thực hiện khai thác dữ liệu 

trên hệ thống; trường hợp tờ khai xuất khẩu khai trên tờ khai hải quan 

giấy, doanh nghiệp phải nộp 01 bản chụp tờ khai xuất khẩu có xác nhận 

của Công ty. 

Thủ tục đối với hàng hóa mang 

theo người khi xuất cảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7260/BTC-TCHQ 

Ngày 02/06/2015 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục đối với hàng hóa mang theo người khi 

xuất cảnh. Theo đó: 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được người xuất cảnh mang 

theo khi xuất cảnh có nhu cầu hoàn thuế VAT phải thực hiện làm thủ tục 

Hải quan theo đúng quy định. 

- Đối với hàng hóa thông thường khác do Việt Nam sản xuất (có thuế xuất 

khẩu là 0%) do người xuất cảnh mang theo khi xuất cảnh, công chức Hải 

quan không yêu cầu người xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan (khai hải 

quan). 

- Việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh chỉ thực hiện khi có thông tin 

về hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc 

xuất khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc kiểm tra trên 

nguyên tắc quản lý rủi ro. 

- Các Cục Hải quan quán triệt cán bộ công chức về thái độ khi làm thủ tục 

đối với người xuất cảnh, đặc biệt là đối với khách du lịch, nghiêm cấm có 

hành vi sách nhiễu. Trường hợp cán bộ công chức vi phạm, không tiếp tục 

bố trí làm việc tại khâu làm thủ tục hải quan và xử lý theo quy định. 

 


