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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3015 

(03/08 - 08/08/2015) 
 

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 6963/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/07/2015 
           hập khẩu thiết bị  hi hì h siêu  hỏ. 

Công văn 6982/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/07/2015 

      v     mắc thuế  hập khẩu & thuế VAT của hà   phụ  ia thực 

phẩm. 

Công văn 6991/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2015 

      v     mắc về thời điểm tí h thuế GTGT đối v i tàu A TS cô   

suất đế  16.000  P. 

Công văn 7038/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2015 

        n phâ   oại các mặt hà   bộ camera kỹ thuật số độ phâ   iải cao 

 ù   để quay phim điệ  ả h. 

Công văn 7081/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2015 
Lệ phí hải qua  đối v i ph ơ   tiệ  xuất cả h,  hập cả h, quá cả h. 

Công văn 7082/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2015 

          thủ tục hải qua  đối v i hà   hóa đ a vào, đ a ra kho   oại 

quan. 

Công văn 7083/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2015 

           ia hạ  thủ tục hải qua  tại Khu chuyể  tải tạm C a  ội - Bế  

Thủy. 

Công văn 7084/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/07/2015 
      v     mắc về thuế khi thực hiệ  cổ phầ  hóa DNNN. 

Công văn 7086/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2015 
          phâ   oại “ ộp mực cho máy i  ả h Ca o  KP 108IN”. 

Công văn 7092/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/08/2015 
          bổ su   tỷ  iá tí h chéo đồ   Z oty của Ba La  (PLN). 

Công văn 7101/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/08/2015 

Kiế    hị xi   u đãi thuế  hập khẩu theo Luật Đầu t  m i và h         

theo Thô   t  số 38/2015/TT-BTC. 

Công văn 7116/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/08/2015 

      v     mắc về thời điểm tí h thuế GTGT đối v i tàu A TS cô   

suất đế  16.000  P. 

Thông tư 25/2015/TT-BCT 

Ngày 03/08/2015 

 uy đị h về   uyê  tắc điều hà h hạ    ạch thuế qua   hập khẩu đối v i 

mặt hà   đ ờ     m 2015. 
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Công văn 7131/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/08/2015 
          khai hải qua . 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Qu    n  v  ngu  n t    i u 

  n    n ng    t u   u n n    

   u  ối v i   t   ng  ư ng 

nă  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ông tư 25/2015/TT-BCT 

Ngày 03/08/2015 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc 

điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường 

năm 2015. 

Đi u 1. Lư ng   n ng    t u   u n n       u nă  2015 

-  ã số hà   hóa: 1701. 

- Tê  hà    Đ ờ   ti h  uyệ , đ ờ   thô. 

- Đơ  vị  Tấ . 

- Số      : 81.000 

Đi u 2. Ngu  n t    i u   n  

1. N uyê  tắc phâ   iao hạ    ạch thuế qua   hập khẩu 

Việc phâ   iao hạ    ạch thuế qua   hập khẩu đ ờ   đ  c thực hiệ  

theo quy đị h tại Thô   t  số 04/2014/TT-BCT   ày 27 thá   01   m 

2014 của Bộ tr ở   Bộ Cô   Th ơ   quy đị h chi tiết thi hà h một số 

điều của N hị đị h số 187/2013/NĐ-CP   ày 20 thá   11   m 2013 của 

Chí h phủ quy đị h chi tiết thi hà h Luật Th ơ   mại về hoạt độ   mua 

bá  hà   hóa quốc tế và các hoạt độ   đại    mua, bá ,  ia cô   và quá 

cả h hà   hóa v i    c   oài. 

2. Đối t     phâ   iao hạ    ạch thuế qua   hập khẩu 

 ạ    ạch thuế qua   hập khẩu đ ờ   đ  c phâ   iao cho th ơ    hâ  

trực tiếp s   ụ   đ ờ    àm   uyê   iệu sả  xuất và th ơ    hâ  sả  

xuất đ ờ   thô để ti h  uyệ . 

3. Thời điểm phâ   iao hạ    ạch thuế qua   hập khẩu đ ờ   

Thời điểm phâ   iao hạ    ạch thuế qua   hập khẩu đ ờ   thực hiệ  

theo đề   hị của Bộ Nô     hiệp và Phát triể   ô   thô  để khô   ả h 

h ở   đế  việc tiêu thụ đ ờ   sả  xuất tro      c. 

Đi u 3. Hiệu lự  t i   n  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2015 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

Hư ng dẫn t ủ tụ   ải  u n  ối 

v i   ng  ó   ư  v o,  ư  r    o 

ngo i  u n. 

 

Cô   v    ày h         x     v     mắc thủ tục hải qua  đối v i hà   

hóa đ a vào, đ a ra kho   oại qua  của Cô   ty TN     tô   Châu. 

Theo đó: 

1. Về thủ tục kiểm  ịch thủy sả , sả  phẩm thủy sả  đ a vào, đ a ra kho 

  oại qua   

C   cứ quy đị h tại Điều 23 và 24 Thô   t  số 06/2010/TT-BNNPTNT 

  ày 02/2/2010, cô   v   số 369/TY-KD   ày 11/3/2010 của Cục Thú 

y,  oa h   hiệp  hập khẩu thủy sả , sả  phẩm thủy sả    i kho   oại 

qua , hoặc xuất kho   oại qua  ra    c   oài phải khai báo và  àm thủ 

tục kiểm  ịch theo quy đị h.  
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Công văn 7082/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/07/2015 

Tr ờ   h p hà   hóa từ kho   oại qua  đ a vào thị tr ờ    ội địa hoặc 

tái xuất vào khu phi thuế qua   Cơ qua  hải qua  kiểm tra thời hạ  Giấy 

chứ    hậ  kiểm  ịch  o    ời khai hải qua  đã  ộp tr  c đây khi  àm 

thủ tục  hập khẩu để   i kho   oại qua . Nếu Giấy chứ    hậ  kiểm 

 ịch cò  thời hạ  hiệu  ực (theo khoả  3 Điều 6 Thô   t  số 

06/2010/TT-BNNPTNT, hoặc khoả  3 Điều 6  uyết đị h số 15/VB N-

BNNPTNT   ày 11/4/2014 của Bộ Nô     hiệp và Phát triể  Nô   

thô ) thì khô   yêu cầu  oa h   hiệp phải  àm thủ tục kiểm  ịch; tr ờ   

h p Giấy chứ    hậ  hết thời hạ  hiệu  ực thì yêu cầu  oa h   hiệp 

phải khai báo để kiểm  ịch hoặc  ia hạ  hiệu Iực của Giấy chứ    hậ  

kiểm  ịch. 

2. Về thủ tục kiểm tra a  toà  thực phẩm   i kho   oại qua   

C   cứ quy đị h điểm   khoả  2 Điều 14 N hị đị h số 38/2012/NĐ-CP 

  ày 25/4/2012 của Chí h phủ và khoả  3 Điều 3 Thô   t  số 

25/2010/TT-BNNPTNT   ày 08/4/2010 của Bộ Nô     hiệp và Phát 

triể  Nô   thô  thì thực phẩm  hập khẩu ( ồm thủy sả , sả  phẩm thủy 

sả   ù    àm thực phẩm) từ    c   oài   i kho   oại qua  đ  c miễ  

kiểm tra a  toà  thực phẩm; tr ờ   h p hà   hóa đ a vào thị tr ờ    ội 

địa tiêu thụ thì phải đ    k  kiểm tra a  toà  thực phẩm theo quy đị h. 

Cục  ải qua  các tỉ h, thà h phố chỉ đạo các Chi cục quả     kho   oại 

qua  trê  địa bà , theo  õi, quả     hà   hóa   u  iữ tro   kho theo quy 

đị h tại Điều 87 và Điều 88 N hị đị h số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/1/2015 của Chí h phủ,   u   thời hạ  của các mặt hà    hập khẩu có 

điều kiệ  (Giấy phép  hập khẩu,  iấy thô   báo miễ  kiểm tra hoặc  iấy 

thô   báo kết quả kiểm tra)   i kho   oại qua  có thể ả h h ở   đế  

môi tr ờ    ếu hết thời hạ  để có biệ  pháp quả     đú   quy đị h. 

3. Về kiểm tra chất       ô tô  hập khẩu   i kho   oại qua   

C   cứ quy đị h tại điểm c khoả  2 Điều 1 Thô   t  số 31/2011/TT-

BGTVT   ày 15/4/2011 của Bộ Giao thô   Vậ  tải, tr ờ   h p  hập 

khẩu ô tô   i kho   oại qua  để xuất đi    c thứ ba thì khô   phải kiểm 

tra chất      ; tr ờ   h p đ a vào thị tr ờ    ội địa để tiêu thụ thì phải 

 àm thủ tục hải qua  và kiểm tra chất       theo quy đị h. 

Hư ng dẫn    i  ải  u n. 

 

Cô   v    ày h         x     v     mắc khi khai báo hải qua  của 

Công ty TNHH Intel Products Vietnam (IPV). Theo đó: 

1/ Về việc khai báo hải qua  và quả     đối v i tấm   uyê   iệu  hập 

khẩu có một số đơ  vị   uyê   iệu bị  ỗi  

a) Về khai báo hải qua   

Do   uyê   iệu khi  hập khẩu có thể bao  ồm cả   uyê   iệu  ỗi, số 

  uyê   iệu  ỗi IPV khô   phục vụ mục đích sả  xuất, khô   phải tha h 

toá  cho   oài bá  ở    c   oài  ê  h p có phát hiệ    uyê   iệu  ỗi 

tr  c khi  hập khẩu thì IPV có thể khai báo hải qua  theo một tro   hai 

cách sau: 

(i) Khai báo số   uyê   iệu  ỗi khô   tha h toá  cù   v i   uyê   iệu 

đạt tiêu chuẩ   hập khẩu trê  một tờ khai, Theo đó, trê  tờ khai  hập 

khẩu, IPV khai báo đầy đủ số         uyê   iệu  hập khẩu bao  ồm cả  
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Công văn 7131/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/08/2015 

        uyê   iệu  ỗi; phầ    uyê   iệu  ỗi, khô   tha h toá  khai báo 

theo h         tại chỉ tiêu 1.44 Phụ  ục II Thô   t  số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chí h và tại ô “Chi tiết trị  iá” phầ  thể hiệ  

 ò   hà   FOC  hi thêm  ội  u   “  uyê   iệu  ỗi”. 

(ii) Khai báo   uyê   iệu đạt tiêu chuẩ  trê  một tờ khai theo mục đích 

sả  xuất, khai báo số   uyê   iệu  ỗi trê  tờ khai khác theo mục đích s  

 ụ  . 

b) Về việc báo cáo quyết toá  đối v i phầ    uyê   iệu bị  ỗi  

Theo trì h bày của IPV thì phầ    uyê   iệu  ỗi khô   trực tiếp tham  ia 

vào quá trì h, sả  xuất sả  phẩm xuất khẩu, khô   phát si h chi phí sả  

xuất, khô   theo  õi tại hệ thố   quả      ội bộ về  hập, xuất, tồ  

  uyê   iệu  ê  c   cứ quy đị h tại Điều 60 Thô   t  số 38/2015/TT-

BTC     trê  thì IPV khô   phải báo cáo quyết toá  đối v i số   uyê  

 iệu  ỗi  ày. 

2/ Đối v i  i h kiệ , bộ phậ  có  hu cầu tái s   ụ   sau khi tha h    tài 

sả  cố đị h  

Tr ờ   h p sau khi tha h    tài sả  cố đị h, IPV có  hu cầu  iữ  ại một 

số  i h kiệ , bộ phậ  của tài sả  cố đị h đó để tiếp tục s   ụ   vào hoạt 

độ   sả  xuất tại  oa h   hiệp (các  i h kiệ , bộ phậ   ày khô   đáp 

ứ   điều kiệ   à tài sả  cố đị h) thì IPV thực hiệ  thủ tục tha h    tài sả  

cố đị h theo quy đị h tại Điều 74 Thô   t  số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chí h, tro   đó  hi rõ tê   ọi, số      , trị  iá 

phầ  tài sả   iữ  ại để tiếp tục s   ụ   tại  oa h   hiệp tại v   bả  đề 

n hị tha h      i cơ qua  hải qua . 

Phầ   i h kiệ , bộ phậ   iữ  ại  ày IPV tự quả     tro    ội bộ  oa h 

  hiệp theo quy đị h, khi xuất khẩu hoặc tiêu hủy IPV thực hiệ  theo 

quy đị h hiệ  hà h. 

 


