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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 6397/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/07/2015 
Xác nhận bản kê chi tiết số tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung. 

Công văn 6432/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/07/2015 
Vướng mắc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu. 

Công văn 6582/TCHQ-PTPL 

Ngày 20/07/2015 
Phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số. 

Công văn 6593/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/07/2015 
X  l   ướng mắc    thuế       à thuế    đối  ới tàu đánh cá. 

Công văn 6681/TCHQ-GSQL 

Ngày 22/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6698/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/07/2015 

 hực hiện hướng dẫn tại công  ăn 4582/BC -X  ; công  ăn số 

3415/BCT-X  ; công  ăn số 3933/BC -X    à công  ăn số 

6260/BCT-XNK của Bộ Công  hương. 

Công văn 6700/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/07/2015 
Hướng dẫn xác định trước trị giá hải quan. 

Công văn 6707/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/07/2015 
 iải đáp  ướng mắc    mặt hàng "nồi  rafit nấu kim loại màu". 

Công văn 6711/TCHQ-GSQL 

Ngày 22/07/2015 

Hướng dẫn đưa hàng    bảo quản đối  ới hàng hóa áp dụng mức hiệu suất 

năng lượng tối thiểu. 

Công văn 6714/TCHQ-PC 

Ngày 22/07/2015 
Vướng mắc    khai sai mã số, thuế suất lần đầu. 

Công văn 6720/TCHQ-QLRR 

Ngày 22/07/2015 
Vướng mắc    áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống. 

Công văn 6722/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 23/07/2015 
Hướng dẫn áp dụng chế độ ưu tiên đối  ới SEV - chi nhánh HCM. 
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Công văn 6725/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/07/2015 
Hướng dẫn thực hiện  hông tư 08/2015/  -BCT. 

Công văn 6738/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/07/2015 
Hướng dẫn thực hiện  hông tư số 164/2013/  -BTC. 

Công văn 6740/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/07/2015 

Hướng dẫn bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh tại 

cảng hàng không sân bay quốc tế  ội Bài của Cty  ASCO. 

Công văn 6751/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/07/2015 

Vướng mắc  hông tư số 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015. 

Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 24/07/2015 
Hướng dẫn x  l  thuế mặt hàng Phôi thép. 

Công văn 6774/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/07/2015 
Hướng dẫn đưa hàng hóa  ào tập kết, kiểm tra tại c a khẩu  ân  iến. 

Công văn 6790/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/07/2015 
Hướng dẫn x  l  thuế đối  ới D CX. 

Công văn 6792/TCHQ-PC 

Ngày 24/07/2015 

Vướng mắc  i phạm hành chính đối  ới tàu AH S công suất đến dưới 

16.000HP. 

Công văn 6793/TCHQ-PC 

Ngày 24/07/2015 
Vướng mắc    x  phạt VPHC trong công tác kiểm tra trị giá. 

Công văn 6794/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đối  ới sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén 

(C  )  ào doanh nghiệp chế xuất. 

Công văn 6795/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/07/2015 
Hướng dẫn thanh khoản tờ khai sai mã loại hình. 

Công văn 6799/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/07/2015 

 hực hiện hướng dẫn tại các công  ăn số 4582/B C-X  ; số 3415/BC -

X  ; số 3933/B C- X    à số 6260/B C-X   của Bộ Công  hương. 

Công văn 6802/TCHQ-QLRR 

Ngày 24/07/2015 
   nghị thay đổi mức độ kiểm tra đối  ới mặt hàng trâu, bò sống. 

Công văn 67786/TCHQ-PC 

Ngày 24/07/2015 

 riển khai thực hiện cơ chế một c a, cơ chế một c a liên thông theo 

Quyết định 09/2015/Q -TTg. 

Công văn 6816/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/07/2015 

Hướng dẫn phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh 

 ỏ nhập khẩu. 

Công văn 6840/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/07/2015 
Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn 6841/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/07/2015 
Hướng dẫn x  l  thuế hàng nhập khẩu phục  ụ hoạt động dầu khí. 
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Công văn 6845/TCHQ-QLRR 

Ngày 27/07/2015 
Hướng dẫn ân hạn thuế 275 ngày. 

Công văn 6850/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/07/2015 
   nghị miễn ti n chậm nộp. 

Công văn 6852/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/07/2015 
Hướng dẫn s  dụng kết quả phân tích, phân loại. 

Công văn 10169/BTC-TCHQ 

Ngày 27/07/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối  ới hàng hóa  ận chuyển chịu sự giám sát 

hải quan. 

Công văn 10170/BTC-TCHQ 

Ngày 27/07/2015 
Hướng dẫn x  l  thuế hàng X  phải nhập khẩu tr  lại quá 365 ngày. 

Công văn 6870/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2015 

Vướng mắc x  l   iệc khai báo sai mã loại hình của Doanh nghiệp chế 

xuất. 

Công văn 6871/TCHQ-PC 

Ngày 28/07/2015 
   nghị xem xét miễn ti n phạt. 

Công văn 6872/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2015 
   nghị công nhận hoạt động của đại l  làm thủ tục hải quan. 

Công văn 6873/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/07/2015 
Hướng dẫn đăng k  Danh mục miễn thuế. 

Công văn 6901/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/07/2015 
Ban hành chú giải bổ sung SE . 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Phổ biến hướng dẫn lấy mẫu 

hàng hóa xác định trước mã số. 

 

Hiện nay,  iệc xác định trước mã số hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập 

khẩu được quy định tại  i u 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 

23/6/2014,  i u 24  ghị định số 08/2015/  -CP ngày 21/01/2015 của 

Chính phủ  à  i u 7  hông tư số 38/2015/  -B C ngày 25/3/2015 của 

Bộ  ài chính. Sau một thời gian thực hiện, số lượng hồ sơ đ  nghị xác 

định trước mã số hàng hóa của doanh nghiệp g i tới cơ quan Hải quan 

đã tăng nhi u so  ới các năm trước. 

Hàng hóa được yêu cầu xác định trước mã số thường là những mặt hàng 

có cấu tạo phức tạp hoặc mới xuất hiện trên thị trường nên doanh nghiệp 

gặp khó khăn trong  iệc xác định mã số hàng hóa khi khai báo hải quan. 

 rong hồ sơ g i yêu cầu xác định trước mã số, đa phần có mẫu hàng hóa 

g i kèm theo.  uy nhiên,  iệc lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số do 

doanh nghiệp thực hiện thường không đáp ứng được yêu cầu    số lượng 

mẫu, bao bì, quy cách đóng gói hàng hóa... 

 ừ thực tế nêu trên  à nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan trả lời nhanh 

chóng, chính xác yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa, giảm thiểu 

 iệc trao đổi giữa cơ quan Hải quan  à doanh nghiệp    hàng hóa xác 
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Công văn 6582/TCHQ-PTPL 

Ngày 20/07/2015 

định trước mã số, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu của doanh nghiệp,  ổng cục Hải quan đã xây dựng hướng dẫn lấy 

mẫu  à bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa. 

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 

164/2013/TT-BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6738/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/07/2015 

Công  ăn này giải đáp  ướng mắc liên quan đến  iệc quyết toán hàng 

hóa nhập khẩu theo  hông tư số 164/2013/  -B C ngày 15/11/2013 của 

Bộ  ài Chính, theo đó:  

Căn cứ  hoản 3  i u 6  hông tư số 164/2013/  -BTC ngày 15/11/2013 

của Bộ  ài chính; 
Căn cứ  i u 106  hông tư số 38/2015/  -B C ngày 25/3/2015 của Bộ 

Tài chính; 

 ối  ới các mặt hàng thuộc nhóm 98.17, 98.18, 98.19, 98.22 nêu tại tiết 

b.1, b.2, b.3, b.6 điểm b, mục 3.2, khoản 3, phần I, mục II, Phụ lục II 

 hông tư số 164/2013/7 -B C, đ  nghị các Cục Hải quan tỉnh thành 

phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện  iệc báo cáo tình hình s  dụng 

hàng hóa theo quy định tại  hoản C  hoản 2,  hoản 3  i u 106  hông 

tư số 38/2015/  -B C của Bộ  ài chính, đồng thời cơ quan hải quan 

thực hiện  iệc kiểm tra theo hướng dẫn tại  hoản 4  i u này. 

Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng 

Phôi thép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 24/07/2015 

Công  ăn này giải đáp  ướng mắc     iệc x  l  thuế mặt hàng Phôi 

thép, theo đó Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng Phôi thép nếu đáp ứng 

đủ các đi u kiện sau đây thì được áp mã  ào nhóm 7224: 

- Có lấy mẫu để phân tích phân loại, kết quả phân tích phân loại xác định 

là bán thành phẩm bằng thép hợp kim; 

- Có kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu. 

- Có xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục thông quan các giấy 

tờ gồm: Bản đăng k  mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ 

Công thương (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu thép đồng thời là 

người s  dụng thép), hợp đồng mua bán hoặc ủy quy n nhập khẩu  ới 

người s  dụng (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu không phải là 

người s  dụng thép) theo quy định tại  hông tư liên tịch số 

44/2013/TTLT-BCT-B HC  ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương, 

Bộ  hoa học  à Công nghệ. 

Hướng dẫn xử lý thuế hàng    

phải nhập khẩu trở lại quá 365 

ngày. 

 

Công  ăn này hướng dẫn x  l  thuế hàng xuất khẩu phải nhập khẩu tr  

lại quá 365 ngày của Công ty   HH Song  ga, theo đó: 

Căn cứ khoản 7  i u 112  hông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013 của Bộ  ài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập 

khẩu tr  lại Việt  am được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp  à không 

phải nộp thuế nhập khẩu.  rường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan 

nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể  à báo cáo 

 ổng cục Hải quan để báo cáo Bộ  ài chính xem xét, x  l  từng trường 

hợp cụ thể. 

Bộ  ài chính giao Cục Hải quan  P. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô 

hàng xuất khẩu, lô hàng nhập khẩu tr  lại; chứng từ thanh toán, sổ sách, 

chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan.  ết quả kiểm tra nếu xác 

định hàng hóa nhập khẩu tr  lại theo tờ khai nhập khẩu số 98/  D19/ 
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Công văn 10170/BTC-TCHQ 

Ngày 27/07/2015 

C02I02 ngày 03/4/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây theo tờ khai 

số 25725/X D01 ngày 22/03/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng 

phải nhập khẩu tr  lại Việt  am thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã 

nộp theo quy định tại khoản 7  i u 112  hông tư số 128/2013/  -BTC. 

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại  i u 121  hông tư số 

38/2015/TT-B C ngày 25/03/2015 của Bộ  ài chính. 

Đ  nghị công nhận h ạt động c a 

đại lý làm th  tục hải quan. 

 

 

 

Công văn 6872/TCHQ-GSQL 

Ngày 28/07/2015 

 ể tạo đi u kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

 ổng cục Hải quan ban hành Quyết định Công nhận là đại l  làm thủ tục 

hải quan đối  ới Công ty cổ phần kho  ận & xuất nhập khẩu HS để tham 

dự đấu thầu cung cấp dịch  ụ khai hải quan theo cam kết của Công ty. 

Công ty chỉ được thực hiện thủ tục hải quan  ới tư cách là đại l  làm thủ 

tục hải quan khi có nhân  iên được  ổng cục Hải quan cấp mã số nhân 

 iên đại l  làm thủ tục hải quan theo quy định tại Luật Hải quan năm 

2014,  hông tư số 12/2015/  -B C ngày 30/1/2015 của Bộ  ài chính. 

 


