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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 518/GSQL-TH 

Ngày 03/06/2015 

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

yêu cầu bảo hộ quyền SHTT. 

Công văn 5061/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/06/2015 
Bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ đề nghị xác định trước mã số. 

Công văn 5065/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/06/2015 

Thủ tục hải quan đối với tàu khách du lịch tại các cảng Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Công văn 5084/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/06/2015 
Gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu. 

Công văn 5096/TCHQ-PC 

Ngày 04/06/2015 

Xin ý kiến xử lý hàng hóa thuộc trường hợp không xử phạt do nhầm lẫn 

trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng. 

Công văn 5107/TCHQ-QLRR 

Ngày 04/06/2015 
Phân luồng tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 5113/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/06/2015 
Phân loại hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 5117/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 
Đề nghị xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 5134/TCHQ-QLRR 

Ngày 05/06/2015 
Trả lời vướng mắc trong việc hưởng ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 5147/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 
Xóa nợ tiền thuế. 

Công văn 5148/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/06/2015 
Gia hạn thời gian tạm nhập miễn thuế. 

Công văn 5157/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 
Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. 
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Công văn 5158/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 

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

hàng ống nghiệm nhựa đựng máu để xét nghiệm. 

Công văn 5162/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 
Bổ sung mẫu xác định trước mã số. 

Công văn 543/GSQL-GQ1 

Ngày 08/06/2015 
Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu. 

Công văn 5176/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/06/2015 
Phân loại mặt hàng motor quạt, cánh quạt. 

Công văn 5178/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 08/06/2015 
Giám định mặt hàng linh kiện xe máy. 

Công văn 5189/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/06/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 5206/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/06/2015 
Thuế GTGT đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí. 

Công văn 5207/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/06/2015 
Phân tích để phân loại hàng hóa. 

Công văn 5211/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 

Làm thủ tục hải quan, giám sát hải quan tại địa điểm kiểm tra của Tổng 

công ty Tân cảng Sài Gòn. 

Công văn 5259/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 
Tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu. 

Công văn 5260/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 

Khai báo hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 

BTC. 

Công văn 5262/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 

Lưu giữ, bảo quản hàng lạnh tại kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch 

vụ hàng hóa quốc tế Nội Bài. 

Công văn 5264/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 
Vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu. 

Công văn 5265/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 
Tái xuất hàng hóa qua khu vực Mốc 485 thuộc tỉnh Hà Giang. 

Công văn 5266/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/06/2015 
Sử dụng kết quả phân tích, giám định. 

Công văn 5267/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/06/2015 
Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. 

Công văn 5290/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/06/2015 
Nhập khẩu quà tặng. 
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Công văn 5324/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/06/2015 
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. 

Công văn 5333/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/06/2015 
Vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BTC. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ 

sơ đề nghị xác định trước mã số. 

 

 

 

 

 

Ngày 03/06/2015 

Công văn này hướng dẫn việc bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ để nghị 

xác định trước mã số. Theo đó, trường hợp Công ty không thể cung cấp đủ 

mẫu 01 kg thì đề nghị Công ty nộp bổ sung bản chính tài liệu kỹ thuật 

(như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi 

tiết thành phần, hàm lượng các thành phần, tính chất, công dụng, cách 

thức sử dụng của mặt hàng. Trong phần mô tả tính chất đề nghị nêu rõ các 

tiêu chí mang tính chất kỹ thuật và căn cứ, cơ sở các mô tả tính chất nêu 

trên. Trường hợp Công ty không cung cấp đủ mẫu (01 kg) hoặc tài liệu kỹ 

thuật thì Tổng cục Hải quan sẽ trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện để xác 

định trước mã số. 

Giải đáp thắc mắc thủ tục hải 

quan. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 5157/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/06/2015 

Công văn này giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. Theo đó, hàng hóa ở 

dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời là những hàng hóa mà bộ phận của chúng 

sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, 

ê-cu,...) hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện 

những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp. Trường hợp hàng hóa là 

những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu 

cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển được phân loại cùng nhóm với 

hàng hóa đó đã lắp ráp. Trường hợp nếu công ty nhập khẩu một phần linh 

kiện, phần còn lại được mua trong nước, sau đó mới lắp ráp linh kiện nhập 

khẩu và linh kiện trong nước thành sản phẩm hoàn chỉnh, không đáp ứng 

được khái niệm về “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”, thì thực 

hiện phân loại theo mã số của từng linh kiện thực tế nhập khẩu. 

Xử lý nợ thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 5189/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/06/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xử lý nợ thuế. Theo đó, Công ty phải nộp 

đủ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước. Về việc 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi 

phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nộp 

tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế 

thi hành quyết định hành chính thuế theo thứ tự quy định. Các biện pháp 

cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp 

đủ vào ngân sách nhà nước. Việc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, áp 

dụng đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho 

phép nộp dần tiền thuế trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày bắt 

đầu của thời hạn cưỡng chế. Để được nộp dần tiền thuế nợ Công ty lập hồ 

sơ gửi cơ quan hải quan nơi Công ty đang có nợ thuế để được xem xét, 

giải quyết. 
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Giải đáp thắc mắc thủ tục hải 

quan. 

 

 

 

 

 

Công văn 5267/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/06/2015 

Công văn này giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. Theo đó, trường hợp 

hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời 

thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân 

loại theo quy tắc 2a của Sáu quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS; cụ 

thể: được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lắp ráp. Nếu công ty 

nhập khẩu một phần linh kiện, phần còn lại được mua trong nước không 

có nguồn gốc nhập khẩu, sau đó mới lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, 

không đáp ứng được khái niệm về “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc 

tháo rời” của quy tắc 2a, thì thực hiện phân loại theo mã số của từng linh 

kiện thực tế nhập khẩu. 

 


