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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 6142/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/07/2015 

Vướng mắc về việc xin nộp bổ sung một số C/O mẫu AANZ do Úc phát 

hành. 

Công văn 6207/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/07/2015 
Đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống đóng mở cửa tự động. 

Công văn 6222/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/07/2015 
Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của chuyên gia ODA. 

Công văn 6247/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 

Vướng mắc về việc điều chỉnh thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho Liên 

doanh Việt - Nga Vietsovpetro để phục vụ lô 09.1. 

Công văn 6248/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 

Vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh 

mục miễn thuế. 

Công văn 6249/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 
Thu lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy. 

Công văn 6251/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Xin trả lại C/O gốc bị lỗi để sửa chữa, bổ sung thông tin thiếu hoặc cấp lại 

C/O mới hợp lệ. 

Công văn 6285/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 

Phân loại, áp mã đối với mặt hàng "Bảng điều khiển dùng cho máy CT, 

máy chụp cắt lớp..." 

Công văn 6287/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 
Kiến nghị ngừng áp dụng biện pháp dừng truyền tờ khai hải quan điện tử. 

Công văn 6289/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 

Đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Công văn 6290/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 
Vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BTC. 

Công văn 6292/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Vướng mắc liên quan đến việc khai hải quan và sử dụng Tờ khai Hải quan 

giấy quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 
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Công văn 6295/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Lựa chọn tạm thời địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK tại các cửa 

khẩu, lối mở, điểm thông quan. 

Công văn 6296/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 
Thủ tục nhập khẩu dây điện. 

Công văn 6297/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Đề nghị sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng để thông quan mặt hàng dây 

cáp điện nhập khẩu. 

Công văn 6305/TCHQ-TXNK 

Ngày 10/07/2015 

Báo cáo về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích 

sử dụng. 

Công văn 6307/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/07/2015 
Vướng mắc C/O. 

Công văn 6309/TCHQ-QLRR 

Ngày 10/07/2015 

Vướng mắc liên quan đến phân luồng lô hàng xuất, nhập khẩu cùng với bộ 

hồ sơ xử lý vi phạm (bản sao). 

Công văn 6330/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/07/2015 
Giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Công văn 9587/BTC-TCHQ 

Ngày 15/07/2015 
Chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Giải quyết vướng mắc về việc xin 

nộp bổ sung một số C/O mẫu 

AANZ do Úc phát hành. 

Công văn 6142/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/07/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc xin nộp bổ sung một số C/O 

mẫu AANZ do Úc phát hành, theo đó: Người khai hải quan nộp chứng 

từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời 

điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Hướng dẫn phân loại mặt hàng 

hệ thống đóng mở cửa tự động. 

 

 

 

 

 

Công văn 6207/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/07/2015 

Công văn này hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống đóng mở cửa tự 

động, theo đó: Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 458/TCHQ-

TXNK ngày 08/02/2012 và số 08/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2015 hướng 

dẫn cụ thể và căn cứ phân loại và mô tả chi tiết về hàng hóa. Theo đó, 

trường hợp hàng hóa có cấu tạo thực tế hàng hóa đáp ứng mô tả chi tiết 

theo hướng dẫn tại các công văn trên thì phân loại theo nhóm 85.01. Các 

mặt hàng khai báo là “Thiết bị đóng mở cửa tự động”, hoạt động như cơ 

chế của hệ tời thì phân loại theo nhóm 84.25. Mặt hàng nhập khẩu có cấu 

tạo không chỉ gồm động cơ, hệ thống điều khiển cho động cơ, mà còn có 

thêm hệ thống cơ khí dẫn động và các bộ phận phụ trợ để tạo thành một 

hệ thống cơ khí đóng mở cửa hoàn chỉnh thì phân loại theo nhóm 84.79. 

Thu lệ phí hải quan đối với tờ 

khai hủy. 

Công văn 6249/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2015 

Công văn này quyết định thu lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy, theo 

đó: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan 

và phát sinh lệ phí hải quan, nhưng vì một lý do nào đó phải hủy tờ khai 

hải quan của lô hàng đã được đăng ký vẫn thực hiện thu lệ phí hải quan. 
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Hướng dẫn việc xin trả lại C/O 

gốc bị lỗi để sửa chữa, bổ sung 

thông tin thiếu hoặc cấp lại C/O 

mới hợp lệ. 

Công văn 6251/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Công văn này hướng dẫn việc xin trả lại C/O gốc bị lỗi để sửa chữa, bổ 

sung thông tin thiếu hoặc cấp lại C/O mới hợp lệ, theo đó: Thời hạn cơ 

quan hải quan cho phép chấp nhận C/O sửa đổi hoặc nộp bổ sung C/O 

cấp mới thay thế là 90 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan gửi công hàm 

chính thức tới các cơ quan cấp C/O có liên quan. Quá thời hạn này, Công 

ty không nộp bổ sung C/O mới cấp thay thế hoặc C/O đã được sửa lỗi thì 

cơ quan hải quan sẽ tiến hành ấn định thuế. 

Đề nghị sử dụng kết quả kiểm tra 

chất lượng để thông quan mặt 

hàng dây cáp điện nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6297/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/07/2015 

Công văn này đề nghị sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng để thông 

quan mặt hàng dây cáp điện nhập khẩu, theo đó: 

1. Dây cáp điện đã lắp sẵn đầu nối dùng để lắp nối trong các thiết bị điện 

là sản phẩm, hàng hóa hoàn chỉnh của một quá trình sản xuất, do đó 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN 

(do đó doanh nghiệp không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập 

khẩu). 

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, do đó khi nhập khẩu 

hàng hóa doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố. 

3. Dây điện bọc chất cách điện khác (không phải bọc nhựa PVC) thì 

không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Doanh nghiệp 

phải thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa theo 

quy định trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường. 

Giải quyết vướng mắc C/O. 

 

 

 

 

Công văn 6307/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/07/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc C/O, theo đó: Trường hợp doanh 

nghiệp đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa nhiều 

lần tại cùng một Chi cục Hải quan: cơ quan hải quan sẽ lập Phiếu theo 

dõi trừ lùi C/O ( ban hành kèm theo công văn). Trường hợp doanh 

nghiệp đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa thành 

nhiều lần tại các Chi cục Hải quan khác nhau: đơn vị hướng dẫn doanh 

nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam để 

được cấp C/O giáp lưng cho từng lô hàng. 

 

 

 


