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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2615 

(06/07 - 11/07/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 2 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 8291/BTC-TCHQ 

Ngày 22/06/2015 
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô. 

Công văn 486/XNK-CN 

Ngày 30/06/2015 
Nhập khẩu dầu khoáng phục vụ sản xuất sản phẩm. 

Công văn 487/XNK-TMQT 

Ngày 30/06/2015 
Chuyển đổi sang nhập khẩu hàng đã làm thủ tục tạm nhập. 

Công văn 6044/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/07/2015 

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng 

quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC. 

Công văn 6057/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/07/2015 

Vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô 

tô”. 

Công văn 6100/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/07/2015 

Vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh để sản xuất đèn 

huỳnh quang compact. 

Công văn 6101/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/07/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 6107/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/07/2015 
Vướng mắc về xử lý thuế hàng tái xuất. 

Công văn 6110/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/07/2015 
Vướng mắc lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC. 

Công văn 6111/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/07/2015 

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

3415/BCT- XNK; công văn số 3933/BCT-XNK và công văn số 6260/của 

Bộ Công Thương. 

Công văn 6119/TCHQ-QLRR 

Ngày 03/07/2015 
Vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất nhập khẩu. 

Công văn 6141/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/07/2015 
Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 
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Công văn 6153/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/07/2015 
Mã HS của sản phẩm Reviv. 

Công văn 6154/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/07/2015 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 9161/BTC-TCHQ 

Ngày 06/07/2015 
Nhập khẩu xăng dầu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ. 

Công văn 6181/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/07/2015 
Vướng mắc hạch toán kế toán trong thời kỳ chỉnh lý. 

Công văn 6230/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/07/2015 
Thu đổi ngoại tệ tại quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Giải quyết vướng mắc khi làm 

thủ tục tạm nhập và tái xuất đối 

với xe ô tô, xe gắn máy của các 

đối tượng được hưởng quyền ưu 

đãi, miễn trừ.  

 

 

 

 

Công văn 6044/TCHQ-GSQL 

  Ngày 01/07/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất 

đối với xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 

miễn trừ, theo đó: 

 Về thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được 

hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số 

19/2014/TT-BTC: Người khai hải quan thực hiện khai báo khi làm thủ 

tục tạm nhập xe và khi làm thủ tục tái xuất xe theo phương thức điện tử 

(đối với cơ quan) và trên tờ khai giấy (đối với cá nhân) theo quy định tại 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Về mã loại hình: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 

2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là mã 

H11 đối với tờ khai nhập khẩu và mã H21 đối với tờ khai xuất khẩu. 

Giải đáp vướng mắc liên quan 

đến phân loại mặt hàng “Chì cân 

bằng mâm xe ô tô”. 

 

 

 

Công văn 6057/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/07/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng 

“Chì cân bằng mâm xe ô tô”, theo đó: Mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe 

ô tô” được sản xuất để gắn lên vành ô tô, đảm bảo sự cân bằng động của 

bánh xe khi chạy, là một bộ phận của cụm bánh xe, phù hợp để sử dụng 

duy nhất và chủ yếu cho vành xe, thuộc nhóm 87.08 - Bộ phận và phụ 

kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05; phân nhóm 

8708.70 - Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng, phân nhóm - 

- Loại khác, mã số cụ thể tùy theo từng chủng loại xe từ nhóm 87.01 đến 

87.05. 
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Giải đáp vướng mắc về việc phân 

loại mặt hàng ống thủy tinh để 

sản xuất đèn huỳnh quang 

compact. 

 

 

Công văn 6100/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/07/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủy 

tinh để sản xuất đèn huỳnh quang compact, theo đó: Mặt hàng ống 

huỳnh quang compact có mô tả: đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, 

lắp cực ca tốt nóng và nạp gas, phải trải qua 24 công đoạn gia công phức 

tạp để lắp ráp và gắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gia nhiệt, 

xoắn dây kết nối ống đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo 

thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệm trước khi 

đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact thuộc nhóm 85.39, 

mã số 8539.90.90 - Bộ phận. 

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc 

khi thực hiện Thông tư số 

38/2015/TT-BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6141/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/07/2015 

Công văn này hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 

số 38/2015/TT-BTC, theo đó: 

Về việc xuất trình hồ sơ, chứng từ kế toán: Công ty phải xuất trình toàn 

bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu khi 

cơ quan hải quan yêu cầu bao gồm: các chứng từ hạch toán kế toán liên 

quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các 

chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hợp đồng mua bán, hóa đơn, B/L, 

Packing list... 

Về cách kê khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm được sản 

xuất từ nguồn nhập khẩu theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL: 

Tại ô “Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá nguyên 

vật liệu nhập khẩu của tất cả các tờ khai nhập khẩu phát sinh trong năm 

tài chính. Tổng hợp số liệu nguyên vật liệu nhập khẩu từ tài khoản 152 

quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

chính. 

Tại ô “Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu” thể hiện: Tổng 

trị giá của sản phẩm của tất cả các tờ khai xuất khẩu tại thời điểm kết 

thúc năm tài chính. Tổng hợp số liệu thành phẩm xuất khẩu từ tài khoản 

155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 

Bộ Tài chính. 

 

 

 


