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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2815 

(20/07 - 25/07/2015) 
 

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 6356/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 
Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT. 

Công văn 6375/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm. 

Công văn 6376/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 
Hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung Container. 

Công văn 6384/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan, cấp mã địa điểm đối với kho ngoại quan, kho 

CFS và địa điểm kiểm tra tập trung theo quy định tại Thông tư số 

38/2015/TT-BTC. 

Công văn 6391/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 
Vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Công văn 6392/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 6418/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế lô hàng gỗ XK. 

Công văn 6419/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với nhiên liệu xăng dầu xuất khẩu tại Chi 

cục Hải quan CK Khánh Bình. 

Công văn 6431/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 
Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam. 

Công văn 6438/TCHQ-TXNK 

Ngày 16/07/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. 

Công văn 6465/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/07/2015 

Hướng dẫn xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu qua cửa khẩu 

phụ. 

Công văn 6467/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/07/2015 
Hướng dẫn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
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Công văn 6495/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT. 

Công văn 6513/TCHQ-QLRR 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6514/TCHQ-QLRR 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6515/TCHQ-QLRR 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6516/TCHQ-QLRR 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6520/TCHQ-GSQL 

Ngày 17/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ KNQ đưa vào nội địa sau 

khi chuyển quyền sở hữu. 

Công văn 6531/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/07/2015 
Trả lời vướng mắc của HQHP tại công văn số 4116. 

Công văn 6553/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/07/2015 
Hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo “Colostrum Powder 7015i”. 

Công văn 6554/TCHQ-TNXK 

Ngày 20/07/2015 
Hướng dẫn phân loại hàng hóa. 

Công văn 6555/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/07/2015 
Vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón. 

Công văn 6556/TCHQ-TNXK 

Ngày 20/07/2015 
Hướng dẫn phân loại mặt hàng cỏ ngọt khô. 

Công văn 6584/TCHQ-TNXK 

Ngày 20/07/2015 
Hướng dẫn mặt hàng Giấy thấm dầu -Oil removing paper. 

Công văn 6642/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/07/2015 
Vướng mắc nhập khẩu phế liệu nhựa. 

Công văn 6643/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/07/2015 
Ủy quyền làm thủ tục hải quan. 

Công văn 7035/BCT-TCNL 

Ngày 14/07/2015 
Hướng dẫn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

Công văn 9586/BTC-TCHQ 

Ngày 15/07/2015 
Hướng dẫn thuế GTGT đối với tàu AHTS công suất đến 16.000HP. 

Công văn 9587/BTC-TCHQ 

Ngày 15/07/2015 
Hướng dẫn chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT. 
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Công văn 9617/BTC-TCHQ 

Ngày 15/07/2015 
Hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản RGB). 

Công văn 9676/BTC-TCHQ 

Ngày 16/07/2015 
Hướng dẫn xử lý tiền chậm nộp 

Công văn 9774/BTC-TCHQ 

Ngày 17/07/2015 
Hướng dẫn xuất khẩu than. 

Công văn 9892/BTC-TCHQ 

Ngày 21/07/2015 
Hướng dẫn thời hạn nộp thuế nhập khẩu của phí bản quyền. 

Công văn 9893/BTC-TCHQ 

Ngày 21/07/2015 

Hướng dẫn áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm thay đổi mục 

đích sử dụng. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Giải đáp vướng mắc về hoàn 

thuế, khấu trừ thuế GTGT của 

DNCX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6356/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT 

của DNCX, theo đó:  

DNCX và doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa thanh lý của DNCX được 

lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp 

lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan thì sau khi DNCX thực hiện các quy 

định tại khoản 1, điểm a khoản 3, Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-

BTC, DNCX, doanh nghiệp trong nội địa đăng ký tờ khai theo loại hình 

tương ứng, DNCX không phải đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử 

dụng; tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng 

chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng 

hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành 

chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải 

được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản. 

Trường hợp DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu theo quyền 

xuất khẩu: DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục 

hải quan khi mua từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu. 

Hướng dẫn thủ tục đối với hàng 

hóa đóng ghép chung Container 
ngoài CFS. 

Công văn 6376/TCHQ-GSQL 

Ngày 14/07/2015 

Công văn này hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung 

Container ngoài CFS, theo đó: Thông tin trên tờ khai hải quan gồm: Chỉ 

tiêu “mã hiệu phương thức vận chuyển” là mã 2: đường biển (container); 

thông tin về số tờ khai hải quan của các lô hàng đóng chung Container 

tại chỉ tiêu “phần ghi chú”. 
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Giải đáp vướng mắc thực hiện 

Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6391/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 

Công văn này giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, 

theo đó: Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế 

truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán 

được thực hiện theo thứ tự sau đây: Đối với các loại thuế do cơ quan hải 

quan quản lý: 

a) Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế; 

b) Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; 

c) Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế; 

d) Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế; 

đ) Tiền thuế phát sinh; 

e) Tiền phạt. 

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp 

nhầm, nộp thừa. 

 

Công văn 6392/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa, theo đó: 

Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng 

nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa 

nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã 

nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường 

hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Trả lời vướng mắc của Công ty 

TNHH Intel Products Việt Nam 

việc khai báo trị giá và phương 

thức thanh toán. 

 

 

Công văn 6431/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 

Công văn này trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt 

Nam việc khai báo trị giá và phương thức thanh toán đối với sản phẩm 

xuất khẩu có trị giá bao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không 

thanh toán) và trị giá tăng thêm tại Việt Nam (thanh toán bằng hình thức 

TTR), theo đó: IPV khai báo phương thức thanh toán là “KC” trên hệ 

thống VNACCS, đồng thời khai phương thức thanh toán thực tế vào ô 

“Phần ghi chú”. Tại ô “Phần ghi chú” 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”. 

Hướng dẫn phân loại mặt hàng 

Modul LED 3 màu cơ bản RGB. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 9617/BTC-TCHQ 

Ngày 15/07/2015 

Công văn này hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản 

RGB), theo đó: Mặt hàng modul LED (3 màu cơ bản RGB) cấu tạo từ 

nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết 

nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn 

hình), nếu là loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với 

thiết bị xử lý tự động, phù hợp phân loại vào Nhóm 85.28: “Màn hình và 

máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng 

trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến 

hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm 1 gạch: 

“- Màn hình khác”, phân nhóm 8528.51: “- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ 

yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71”, mã số 

8528.51.20: “- - - Loại khác, màu”. 
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Hướng dẫn thời hạn nộp thuế 

nhập khẩu của phí bản quyền. 

 

 

 

Công văn 9892/BTC-TCHQ 

Ngày 21/07/2015 

Công văn này hướng dẫn thời hạn nộp thuế nhập khẩu của phí bản 

quyền, theo đó: Trường hợp tiền thuế phải nộp của phí bản quyền, phí 

giấy phép và khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được 

sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu được xác định và 

khai bổ sung theo đúng quy định nêu trên từ ngày 01/4/2015 thì thời hạn 

nộp thuế là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan (không phụ 

thuộc vào thời điểm thông quan giải phóng hàng trước hay sau ngày 

01/4/2015). 

 

 

 


