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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3115 

(10/08 - 15/08/2015) 
 

 

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 830/GSQL-GQ1 

Ngày 31/07/2015 
Hướng dẫn nhập khẩu thực phẩm của chuyên gia nước ngoài. 

Công văn 843/GSQL-GQ1 

Ngày 04/08/2015 
Xử lý vướng mắc kiểm tra mặt hàng vải kinh doanh tạm nhập, tái xuất. 

Công văn 8020/BCT-XNK 

Ngày 04/08/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng. 

Công văn 10613/BTC-TCHQ 

Ngày 04/08/2015 
Hướng dẫn nhập khẩu xe mô tô ba bánh. 

Công văn 7142/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/08/2015 
Tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án. 

Công văn 7146/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/08/2015 
Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng. 

Công văn 7153/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/08/2015 
Hướng dẫn bổ sung mẫu xác định trước mã số hàng hóa. 

Công văn 7157/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/08/2015 

Đề nghị gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xe ô tô 

dưới 9 chỗ ngồi. 

Công văn 7208/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/08/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc tạm xuất - tái nhập vận 

chuyển từ nước thứ 2 sang nước thứ 3 trước khi tái nhập về Việt Nam. 

Công văn 10717/BTC-TCHQ 

Ngày 06/08/2015 
Giải tỏa cưỡng chế. 

Công văn 7221/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/08/2015 
Hướng dẫn về việc áp mã số hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 7259/TCHQ-QLRR 

Ngày 07/08/2015 
Trả lời vướng mắc về tình hình phân luồng các tờ khai xuất nhập khẩu. 
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Công văn 7299/TCHQ-TXNK 

Ngày 10/08/2015 

Trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “nhôm tấm, 

nhôm cuộn”. 

Công văn 7306/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/08/2015 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-

XNK và công văn số 10666/BCT-XNK của Bộ Công Thương. 

Công văn 7307/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn về điều kiện được hưởng ân hạn thuế 275 ngày cho nguyên 

liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 7316/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/08/2015 
Xử lý vướng mắc của Tổ chức Care International. 

Công văn 7318/TCHQ-GSQL 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong 

Hiệp định ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). 

Công văn 10915/BTC-TCHQ 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ thi 

công dự án. 

Công văn 7336/TCHQ-GSQL 

Ngày 12/08/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK 

được người XNC mang theo đường hành lý. 

Công văn 7381/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/08/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài. 

Công văn 7382/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/08/2015 

Hướng dẫn xác định trước trị giá hải quan đối với mặt hàng rượu nhập 

khẩu. 

Công văn 7385/TCHQ-TXNK 

Ngày 12/08/2015 
Hướng dẫn tái giám định mẫu hàng hóa. 

Công văn 7389/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 

Hướng dẫn lưu trữ, bảo quản hàng TNTX đông lạnh tại kho công ty 

Centre way Holdings Việt Nam. 

Công văn 7390/TCHQ-TXNK 

Ngày 13/08/2015 
Trả hồ sơ xác định trước mã số. 

Công văn 7394/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 
Xử lý vướng mắc thực hiện công văn số 231/TCHQ-GSQL. 

Công văn 7396/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan. 

Công văn 7397/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 

Xử lý vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên Hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

Công văn 7399/TCHQ-PC 

Ngày 13/08/2015 
Thi hành quyết định xử phạt. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 

với máy móc tạm xuất - tái nhập 

vận chuyển từ nước thứ 2 sang 

nước thứ 3 trước khi tái nhập về 

Việt Nam. 

 

 

 

Công văn 7208/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/08/2015 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệp đề nghị 

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc ở Việt Nam (nước 

thứ nhất) đã làm thủ tục tạm xuất sang một nước (nước thứ 2), rồi từ 

nước thứ hai vận chuyển sang nước thứ ba và từ nước thứ ba sẽ làm thủ 

tục tái nhập về Việt Nam. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: 

1. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc tạm xuất - tái nhập: Thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

2. Doanh nghiệp có văn bản gửi Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất thông 

báo việc vận chuyển máy móc từ nước thứ hai sang nước thứ ba để Hải 

quan tiếp tục theo dõi và làm thủ tục khi tái nhập. 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ 

Công Thương tại công văn số 

4582/BCT-XNK và công văn số 

10666/BCT-XNK của Bộ Công 

Thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7306/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/08/2015 

Công văn này hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty TNHH TM Nhật 

Đức về việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp 

thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày Ngân 

hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công 

văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014: 

Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 

của Bộ Công Thương, thì Tổng cục Hải quan chỉ thực hiện xác nhận tình 

hình nhập khẩu các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ 

trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 

nhưng chưa thực hiện nhập khẩu hoặc nhập khẩu chưa hết giá trị đã 

thanh toán. 

Đối với nội dung vướng mắc của Công ty tại công văn số 307/CV-NĐ 

ngày 31/7/2015 về việc xác nhận của Ngân hàng thương mại nơi doanh 

nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với các phụ lục hợp đồng ký sau ngày 

Ngân hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Công Thương 

tại công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/4/2014 không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ 

Công Thương để được hướng dẫn cụ thể. 

Hướng dẫn về điều kiện được 

hưởng ân hạn thuế 275 ngày cho 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 

sản xuất hàng xuất khẩu. 

 

Công văn này hướng dẫn về điều kiện được hưởng ân hạn thuế 275 ngày 

cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công 

ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, theo đó: 

- Khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định: “a) Hàng hóa là 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn 

nộp thuế tối đa là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ 

khai hải quan nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên 

tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận 

thương mại, trốn thuế; nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;... ” 

- Khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 

Tài chính quy định một trong các điều kiện để được áp dụng thời hạn 
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Công văn 7307/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/08/2015 

nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là người nộp 

thuế phải: “a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít 

nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 

02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:... ” 

Theo quy định trên, điều kiện “có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong 

thời gian ít nhất 02 năm liên tục” được hiểu là tính từ ngày có lô hàng 

xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên thuộc loại hình bất kỳ. 

Hướng dẫn việc thực thi nội dung 

liên quan đến hóa đơn bên thứ ba 

trong Hiệp định ASEAN - Trung 

Quốc (ACFTA). 

 

 

 

 

Công văn 7318/TCHQ-GSQL 

Ngày 11/08/2015 

Trong thời gian qua, khi tiến hành kiểm tra, rà soát thực hiện công tác 

xuất xứ tại Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan thấy rằng việc thực 

thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN - 

Trung Quốc (ACFTA) chưa được thống nhất do các cách hiểu khác 

nhau. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao 

đổi với Bộ Công Thương. Căn cứ ý kiến trả lời của Bộ Công Thương tại 

công văn số 6549/BCT-XNK ngày 01/7/2015, Tổng cục Hải quan hướng 

dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: 

Hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E hợp lệ do Trung Quốc cấp trước 

ngày 01/01/2011 mà hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA 

phát hành được chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế. 

Xử lý vướng mắc thủ tục tạm 

nhập tái xuất xăng dầu trên Hệ 

thống VNACCS/VCIS. 

 

 

 

 

 

Công văn 7397/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 

Liên quan đến thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên hệ thống 

VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Hệ thống VNACCS/VCIS không cho phép điều chỉnh các chức năng 

của Hệ thống, do vậy việc xử lý vướng mắc liên quan đến thủ tục tái 

xuất xăng dầu cung ứng không xử lý được trên Hệ thống. 

2. Hiện Bộ Tài chính đang giao Tổng cục Hải quan dự thảo Thông tư 

thay thế Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 và Thông tư số 

70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014. Do vậy trước mắt Tổng cục Hải quan 

đồng ý với hướng xử lý mà Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề xuất tại 

công văn số 1848/HQHCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ 

nghiên cứu vướng mắc này để quy định tại dự thảo Thông tư mới. 

 


