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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2415 

(22/06 - 27/06/2015) 
 

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 5269/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 09/06/2015 
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. 

Công văn 5331/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/06/2015 

Xác nhận Đại lý giám sát Hải quan theo quy định tại Thông tư số 

47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính. 

Công văn 5334/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/06/2015 
Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. 

Công văn 5493/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/06/2015 
Vướng mắc thực hiện công văn số 18304/BTC-TCHQ. 

Công văn 5494/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/06/2015 
Thuế GTGT mặt hàng dầu gội chống nấm. 

Công văn 5531/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/06/2015 
Vướng mắc liên quan đến thu lệ phí tàu xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Công văn 5550/TCHQ-GSQL 

Ngày 17/06/2015 
Thủ tục hải quan đối với hành lý vượt định mức khi xuất cảnh. 

Công văn 5552/TCHQ-GSQL 

Ngày 17/06/2015 

Xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan của cửa hàng 

miễn thuế. 

Công văn 8069/BTC-TCHQ 

Ngày 18/06/2015 
Đề nghị miễn thuế nhập khẩu bò sữa. 

Công văn 5556/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 

Thuế GTGT hàng NK thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng 

trưởng vật nuôi, cây trồng. 

Công văn 5574/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 
Vướng mắc nghiệp vụ. 

Công văn 5576/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 
Miễn thuế thực phẩm chức năng và dầu thực vật. 
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Công văn 5577/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 
Phối hợp hoàn tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 5580/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 

Bổ sung mẫu xác định trước mã số cho mặt hàng Cao su chế biến cao cấp 

(dùng làm khuôn mẫu hàng trang sức). 

Công văn 5584/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 

Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô 

tô không có giấy ủy quyền nhưng đã ký hợp đồng và thanh toán. 

Công văn 5592/TCHQ-GSQL 

Ngày 18/06/2015 
Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

Công văn 5610/TCHQ-QLRR 

Ngày 19/06/2015 
Trả lời Công ty TNHH SEORIM KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. 

Công văn 5614/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/06/2015 
Vướng mắc công văn số 2331/TCHQ-GSQL. 

Công văn 5616/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/06/2015 

Đề nghị xem xét, điều chỉnh giá tham chiếu mặt hàng sát xi tại Danh mục 

hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá. 

Công văn 5620/TCHQ-VP 

Ngày 19/06/2015 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều. 

Công văn 5634/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/06/2015 
Đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng đĩa Titan và muôi Titan. 

Công văn 5670/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 22/06/2015 
Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. 

Công văn 5671/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/06/2015 

Thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/04/2014 của Bộ Tài 

chính. 

Công văn 5672/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/06/2015 
Phân loại mặt hàng Modul LED P10 (3 màu). 

Công văn 5681/TCHQ-QLRR 

Ngày 23/06/2015 
Thực hiện phân luồng tờ khai. 

Công văn 5736/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2015 
Xóa nợ tiền chậm nộp. 

Công văn 5737/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2015 
Tính tiền chậm nộp. 

Công văn 5740/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2015 
Từ chối xác định trước mã số. 

Công văn 5743/TCHQ-CNTT 

Ngày 23/06/2015 

Áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 

phân hệ Bộ Y tế trước khi thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa 

quốc gia có hiệu lực. 
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Công văn 644/GSQL-TH 

Ngày 24/06/2015 

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. 

Công văn 645/GSQL-TH 

Ngày 24/06/2015 
Kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT. 

Công văn 5751/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/06/2015 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK, công văn số 

3415/BCT-XNK và công văn số 3933/BCT-XNK của Bộ Công Thương 

về nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống. 

Công văn 5771/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/06/2015 
Xử lý vụ việc sà lan Yikang. 

Công văn 5781/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/06/2015 
Mã HS của hàng hóa NK. 

Công văn 5823/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/06/2015 
Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục 

hải quan điện tử. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 5334/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/06/2015 

Công văn này hướng dẫn các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan 

điện tử. Theo đó:  

Quản lý tài sản cố định và quản lý nguyên liệu sản xuất: hàng hóa nhập 

khẩu tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản 

xuất, DNCX thực hiện thủ tục hải quan theo hàng hóa nhập khẩu thương 

mại, không phải đăng ký với cơ quan hải quan mã tài sản, danh mục 

nguyên liệu, mã nguyên liệu, định mức... Như vậy, công ty không cần tiếp 

tục truyền thông tin lên hệ thống e-customs dành riêng tại Cục Hải quan 

và căn cứ theo nhu cầu quản lý trong nội bộ doanh nghiệp, công ty có thể 

ngưng sử dụng hệ thống này và sử dụng hệ thống CTM, hệ thống MHB để 

quản lý tài sản cố định, nguyên liệu nhập khẩu, báo cáo quyết toán với cơ 

quan hải quan, Tổng cục Hải quan không phê duyệt việc sử dụng hệ thống 

quản lý trong nội bộ của doanh nghiệp.  

Vướng mắc khi đại lý hải quan khai báo chỉnh sửa tờ khai sau thông 

quan: Hiện nay, theo thiết kế của hệ thống VNACCS, khi người khai hải 

quan khai thông tin chỉnh sửa tờ khai sau thông quan thì hệ thống chỉ phản 

hồi tới người khai là đại lý khai hải quan của công ty. Do vậy, để tiếp 

nhận được các thông tin phản hồi từ hệ thống VNACCS, công ty làm việc 

với đại lý khai hải quan để lấy các thông tin. 

Khai báo trị giá và phương thức thanh toán đối với sản phẩm có trị giá 

bao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không thanh toán) và trị giá 

tăng thêm tại Việt Nam (có thanh toán) trên hệ thống VNACCS: Công ty 

khai báo phương thức thanh toán là "KC" trên hệ thống VNACCS, đồng 

thời tại ô chi tiết khai trị giá ghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩm nhận 

chuyển giao có phương thức thanh toán là "KHONGTT", giá trị tăng thêm 

tại Việt Nam có phương thức thanh toán là "TTR". 
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Vướng mắc nghiệp vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 5574/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/06/2015 

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc nghiệp vụ. Theo đó, trường hợp 

doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ 

hoặc không đồng bộ được phân loại theo mã hàng và áp dụng mức thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại 97 chương 

thuộc mục I phụ lục II nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b.5.1 

và điểm b.5.2 khoản 3 mục I Chương 98). 

Trường hợp các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô không đáp 

ứng các điều kiện quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 nêu trên thì thực 

hiện phân loại mã hàng và tính thuế của cả bộ linh kiện theo mã hàng và 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại nhóm 98.21 tùy theo 

chủng loại xe (trừ các trường hợp nêu tại điểm b.5.4 khoản 3 mục I 

Chương 98). 

Xóa nợ tiền chậm nộp. 

 

 

 

Công văn 5736/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2015 

Công văn này hướng dẫn về việc xóa nợ tiền chậm nộp. Theo đó, chỉ đối 

với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh 

toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán 

nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải 

nộp tiền chậm nộp. 

Tính tiền chậm nộp. 

 

 

 

Công văn 5737/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2015 

Công văn này hướng dẫn về việc tính tiền chậm nộp. Theo đó, thời hạn 

nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày đăng ký tờ khai hải quan đối 

với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu. Trường hợp là hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất thì thời hạn 

nộp thuế đối với số thuế ấn định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm 

nhập. Đối với hàng hóa khác, thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn 

định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng. 
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