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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2914 

(Từ 28/07 - 02/08/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 4 
 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 9295/TCHQ-VNACCS 

Ngày 25/07/2014 
Lưu bản chính giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước của doanh nghiệp 
khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 9303/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/07/2014 
Tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô. 

Công văn 9304/TCHQ-GSQL 
Ngày 25/07/2014 

Vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế GTGT. 

Công văn 9305/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/07/2014 
Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS. 

Công văn 9306/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/07/2014 
Hàng hóa tạm nhập – tái xuất phục vụ nghiên cứu khoa học. 

Công văn 9307/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/07/2014 
Giá tính thuế quặng XK. 

Công văn 9372/TCHQ-VP 

Ngày 25/07/2014 
Thông tin báo chí tháng 7/2014 về một số tình hình hoạt động của ngành 
Hải quan trong tháng. 

Công văn 1004/GSQL-TH 
Ngày 25/07/2014 

C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất 
khẩu. 

Công văn 1007/GSQL-GQ1 
Ngày 25/07/2014 

Nhập khẩu xe môtô 3 bánh. 

Công văn 1012/GSQL-TH 

Ngày 28/07/2014 
C/O mẫu D do Ấn Độ phát hành. 

Công văn 1013/GSQL-GQ1 

Ngày 28/07/2014 
Bảng kê lâm sản đối với lâm sản sau chế biến. 

Công văn 9409/TCHQ-QLRR 

Ngày 28/07/2014 
Vướng mắc trong quá trình áp dụng quản lý rủi ro. 

Công văn 9429/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2014 
Hiệu quả hoạt động các máy soi container đã được trang bị tại Cục Hải 
quan thành phố Hồ Chí Minh. 
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Công văn 9435/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/07/2014 
Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế có sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 9437/TCHQ-TXNK 
Ngày 28/07/2014 

Nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay 
Pacific Airways Ltd. 

Công văn 9441/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2014 
Khai sửa tên tàu đối với hệ thống VNACCS. 

Công văn 1014/GSQL-GQ1 
Ngày 28/07/2014 

Thủ tục nhập khẩu mặt hàng tăm tre, đũa tre. 

Công văn 1019/GSQL-GQ3 

Ngày 29/07/2014 
Nhận hồ sơ gốc của xe ô tô. 

Công văn 1020/GSQL-GQ3 

Ngày 29/07/2014 
Giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng. 

Công văn 1024/GSQL-TH 
Ngày 29/07/2014 

Vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O mẫu E. 

Công văn 1025/GSQL-TH 

Ngày 29/07/2014 
Vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O mẫu VC. 

Công văn 1027/GSQL-TH 

Ngày 29/07/2014 
Vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của một số C/O mẫu E. 

Công văn 1028/GSQL-TH 

Ngày 29/07/2014 
Vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O cho lô hàng sữa bột. 

Công văn 9455/TCHQ-QLRR 

Ngày 29/07/2014 
Hướng dẫn vướng mắc kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container. 

Công văn 9502/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/07/2014 
Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan và hàng đông lạnh gia công 
xuất khẩu qua cửa khẩu phụ. 

Công văn 9504/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/07/2014 
Dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp. 

Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 29/07/2014 
Yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính. 

Công văn  9515/TCHQ-VNACCS 
Ngày 29/07/2014 

Số lượng số thập phân của trị giá và đơn vị hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 1029/GSQL-TH 

Ngày 29/07/2014 
Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E. 

Công văn 999/GSQL-TH 

Ngày 24/07/2014 
Tạm nhập - tái xuất 02 thiết bị đo dao động điện để trưng bày. 
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Công văn 9548/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/07/2014 
Thực hiện thông tư 20/2014/TT-BTC về nội dung nhập khẩu xe ô tô là 
tài sản di chuyển. 

Công văn 1030/GSQL-GQ1 
Ngày 30/07/2014 

Cấp Phiếu theo dõi trừ lùi khi nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu từ 
Campuchia. 

Công văn 10446/BTC-TCHQ 

Ngày 30/07/2014 
Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của 
Công ty TNHH xuất khẩu đồ gỗ. 

Công văn 10496/BTC-TCHQ 
Ngày 30/07/2014 

Thực hiện thông quan nhanh đối với các hàng hóa nhập khẩu để lắp đặt 
công trình Nhà Quốc hội. 

Công văn 10609/BTC-TCHQ 

Ngày 31/07/2014 
Áp dụng điều kiện về Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe 
hai bánh chạy điện nhập khẩu. 

Công văn 9579/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2014 
Xử lý lô hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan. 

Công văn 9580/TCHQ-TXNK 
Ngày 31/07/2014 

Xem xét miễn phạt do thanh khoản chậm. 

Công văn  9594/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2014 
Thực hiện Điều 97, Thông tư 128/2013/TT-BTC về phân loại máy móc 
thiết bị. 

Công văn  9595/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2014 
Giá tính thuế quặng XK. 

Công văn 9596/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2014 
Thuế GTGT mặt hàng thú nhồi bông. 

Công văn 9603/TCHQ-QLRR 

Ngày 31/07/2014 
Xử lý vướng mắc áp dụng ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 9620/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2014 
Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK cấp sau. 

Công văn 9605/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2014 
Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK. 

Công văn 9619/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/08/2014 
Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK cấp sau. 

Công văn 9621/TCHQ-GSQL 
Ngày 01/08/2014 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX. 

Công văn 9628/TCHQ-QLRR 
Ngày 01/08/2014 

Xác định đối tượng doanh nghiệp áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát 
hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế 
giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn 9630/TCHQ-GSQL 
Ngày 01/08/2014 

Nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu phế liệu, phế phẩm, phế thải. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Lưu bản chính giấy nộp tiền vào 
Kho bạc Nhà nước của doanh 
nghiệp khi triển khai Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

 
 
 

Công văn 9295/TCHQ-VNACCS 
Ngày 25/07/2014 

Công văn giải đáp về việc lưu bản chính giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà 
nước của doanh nghiệp khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Theo 
đó, trường hợp hệ thống kế toán thuế tập trung chưa nhận được dữ liệu 
thông tin về giấy nộp tiền của doanh nghiệp từ Ngân hàng/Kho Bạc Nhà 
nước chuyển sang, sau khi kiểm tra các thông tin trên Giấy nộp tiền vào 
NSNN có xác nhận của Ngân hàng/Kho bạc do người khai hải quan xuất 
trình, cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan/giải phóng hàng và 
lưu bản chụp Giấy nộp tiền trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả lại người 
khai hải quan. 

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục 
hải quan đối với hệ thống 
VNACCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 9305/TCHQ-GSQL 
Ngày 25/07/2014 

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan 
đối với hệ thống VNACCS. Cụ thể như sau: 
1. Việc xác nhận (ký tên, đóng dấu; ghi ngày/tháng/năm) trên tờ khai 

giấy:  
Đối với hàng hóa đã được thông quan, giải phóng hàng người khai hải 
quan chỉ phải xuất trình tờ khai bản giấy in đã được quyết định thông 
quan, giải phóng hàng (không yêu cầu công chức bộ phận thủ tục phải 
xác nhận trên tờ khai hải quan) để công chức bộ phận giám sát thực hiện 
việc xác nhận. 
2. Về việc khai báo số hiệu container: 

-  Hàng hóa xuất khẩu bằng container mà tại thời điểm khai báo xuất 
khẩu doanh nghiệp không có số container hoặc không khai báo bổ sung 
được số container trên hệ thống thì sau khi đóng hàng vào container 
doanh nghiệp thực hiện việc lập bảng kê số container của tờ khai xuất 
khẩu, ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực 
giám sát cửa khẩu xuất. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về danh sách 
container này. 
-  Đối với những trường hợp phát sinh phải thay đổi số container đã khai 
báo trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp có đề nghị điều chỉnh số 
container gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kèm lý do phải chuyển đổi 
container. Trường hợp container thuộc diện đang niêm phong hải quan 
thì Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai và Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất 
phối hợp để xử lý. 

Khai sửa tên tàu đối với hệ thống 
VNACCS. 

 

 
 

 

 
Công văn 9441/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2014 

Công văn này hướng dẫn việc khai sửa tên tàu đối với hệ thống 
VNACCS. Theo đó, đối với trường hợp phát sinh phải thay đổi tàu 
chuyên chở xuất khẩu hàng hóa dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung tên tàu đã 
khai báo trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp có văn bản đề nghị sửa đổi 
tên tàu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan nơi mở 
tờ khai, trong đó ghi rõ lý do thay đổi tên tàu; ký, đóng dấu xác nhận của 
doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giám sát cửa khẩu xuất. Chi cục 
Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào văn bản đề nghị của Doanh nghiệp 
để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát. Chi cục Hải quan nơi mở tờ 
khai cập nhật bổ sung tên tàu mới bằng nghiệp vụ CNO/CNO11 trong hệ 
thống VNACCS. 
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Thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa của DNCX. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Công văn 9621/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/08/2014 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của 
DNCX. Cụ thể như sau: 
1. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào xây dựng công 

trình cho DNCX: 

- Về đăng ký danh mục hàng hóa: Trước khi nhập khẩu hang hóa, Doanh 
nghiệp chế xuất có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố 
định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượng hàng, chủng 
loại) gửi cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định. Các 
nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do doanh nghiệp chế 
xuất đã đăng ký với Cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa. 
- Về thủ tục hải quan: Nơi mở tờ khai hải quan: tại Chi cục Hải quan 
quản lý DNCX. 
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49, hồ sơ hải 
quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 
128/2013/TT-BTC, trong đó các nhà thầu phải xuất trình thêm giấy báo 
trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu theo quy định. 
Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục 
hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thực hiện hoạt động xây 
dựng cho doanh nghiệp chế xuất và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài 
phải được vận chuyển thẳng đến nơi xây dựng nhà máy của doanh 
nghiệp chế xuất, không được nhập khẩu vào nội địa; các nhà thầu phụ 
không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào doanh nghiệp chế xuất cho 
chủ đầu tư là doanh nghiệp chế xuất. 
- Về quyết toán hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình của DNCX 
Sau khi kết thúc công trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải thực 
hiện báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công 
trình với cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 6 Điều 49 Thông tư 
128/2013/TT-BTC. 
2. Đối với hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào doanh nghiệp chế 
xuất để thực hiện hoạt động xây dựng: 
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, theo đó: "doanh 
nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa 
chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải 
quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam. 

Thực hiện Điều 97, Thông tư 
128/2013/TT-BTC về phân loại 
máy móc thiết bị. 

 

 
 

 
Công văn  9594/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc khi thực hiện Điều 97, Thông tư 
128/2013/TT-BTC về phân loại máy móc thiết bị. Căn cứ khoản 1, Điều 
97 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì máy móc thiết bị thuộc các Chương 
84, Chương 85 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi, thỏa mãn các nội dung nêu tại Chú giải 3, 4 và 5 
Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, thực hiện phân 
loại theo máy chính không phân biệt những máy móc, thiết bị đó được 
nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ 
tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau. Nội dung này không quy định 
đối với việc phân loại theo máy chính của tổ hợp, dây chuyền nhập khẩu 
nhưng có một phần máy móc, thiết bị được sản xuất tại Việt Nam. 


