
  
 

 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số 0313 250 250 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 
 

1 

 

BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3215 

(17/08 - 22/08/2015) 
 

 

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 905/GSQL-TH 

Ngày 11/08/2015 
Hướng dẫn khai bổ sung thông tin C/O trên tờ khai nhập khẩu. 

Công văn 10916/BTC-TCHQ 

Ngày 11/08/2015 

Hướng dẫn thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An 

Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Công văn 7398/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/08/2015 
Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp Aichi Nhật Bản. 

Công văn 7424/TCHQ-PC 

Ngày 13/08/2015 

Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 79/2015/TT-BTC về kiểm tra 

xử lý văn bản QPPL. 

Công văn 11128/BTC-TCHQ 

Ngày 13/08/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa TN-TX sử dụng trên tàu biển. 

Thông tư 120/2015/TT-BTC 

Ngày 14/08/2015 

Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải 

quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. 

Công văn 7445/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/08/2015 

Thực hiện hướng dẫn tại các công văn số 4582/BCT-XNK; số 3415/BCT-

XNK; số 3933/BCT-XNK và số 6260/BCT-XNK của Bộ Công Thương. 

Công văn 7491/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/08/2015 

Trả lời vướng mắc về thu thuế GTGT hàng từ khu phi thuế quan vào nội 

địa. 

Công văn 7498/TCHQ-PC 

Ngày 17/08/2015 
Giải quyết vướng mắc về thẩm quyền ký văn bản. 

Công văn 7522/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/08/2015 
Đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp. 

Công văn 11211/BTC-TCHQ 

Ngày 17/08/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế NK lô hàng quá hạn 365 ngày. 

Công văn 7533/TCHQ-GSQL 

Ngày 18/08/2015 

Trả lời vướng mắc liên quan đến hoạt động thuê kho của doanh nghiệp 

chế xuất. 
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Công văn 7534/TCHQ-GSQL 

Ngày 18/08/2015 
Bãi bỏ hoạt động đối với kho hàng không kéo dài. 

Công văn 7567/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/08/2015 
Hướng dẫn xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh TNTX. 

Công văn 7582/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/08/2015 

Hướng dẫn kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại sân bay QT Nội Bài và Tân 

Sơn Nhất. 

Công văn 7606/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/08/2015 

Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật liệu nhập 

khẩu để sản xuất kết cấu thép và phụ kiện tạo tài sản cố định. 

Công văn 11442/BTC-TCHQ 

Ngày 20/08/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp. 

Công văn 7644/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn cấp phép nhập khẩu xe gắn máy 2 bánh. 

Công văn 7646/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn thanh khoản tờ khai sai mã loại hình. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Trả lời vướng mắc về thu thuế 

GTGT hàng từ khu phi thuế quan 

vào nội địa. 

 

Công văn này trả lời vướng mắc về thu thuế GTGT hàng từ khu phi thuế 

quan vào nội địa, theo đó: 

1) Về thủ tục hải quan. 

Căn cứ quy định tại điểm a2 khoản 1 Điều 90 Thông tư số 38/2015/TT-

BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa có nguồn gốc nhập 

khẩu thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay theo quy định tại mục II 

Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 

của Bộ Tài chính khi đưa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa 

khẩu vào nội địa thì không phải thực hiện thủ tục hải quan. 

2) Về chính sách thuế. 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 

15/8/2014 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước 

ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế 

cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hóa 

thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài 

vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu quy định tại mục II 

phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”. 

Căn cứ Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài 

vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại mục II phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC nêu trên thì hàng hóa 

nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa 

khẩu phải chịu thuế ngay, trừ hai trường hợp sau: 

(i) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu 

phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu; 
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Công văn 7491/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/08/2015 

(ii) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập 

khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu 

kinh tế cửa khẩu. 

Trường hợp hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào 

khu phi thuế quan đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại cơ quan hải 

quan sau đó bán vào thị trường nội địa thì chịu thuế GTGT theo quy định 

như đối với hàng hóa mua bán trong nước. Cơ quan hải quan không phải 

thực hiện thủ tục hải quan, không thu thuế GTGT. Doanh nghiệp không 

được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu nộp C/O mẫu D khi đưa vào 

nội địa. 

 

Giải quyết vướng mắc về thẩm 

quyền ký văn bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7498/TCHQ-PC 

Ngày 17/08/2015 

Công văn này giải quyết vướng mắc về thẩm quyền ký văn bản, theo đó: 

1. Về hiệu lực của văn bản giao quyền, ủy quyền kể từ thời điểm đồng 

chí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghỉ hưu: 

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 20 

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, khoản 3 

Điều 10 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 08/04/2004 thì người giao quyền, ủy quyền phải là 

người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

Khi cán bộ có Quyết định nghỉ hưu thì kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi 

trong quyết định, cán bộ đó không còn là người đứng đầu cơ quan, 

không còn có quyền hạn và nhiệm vụ của chức danh trước đây đã đảm 

nhiệm. 

2. Về thẩm quyền ký văn bản: 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 5, khoản 3 Điều 7 Nghị 

định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế 

độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà 

nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trường hợp đồng chí Phó Tổng 

cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp phụ trách Cục Hải 

quan thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện chế độ trách nhiệm như người 

đứng đầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính, giao quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Về ghi chức danh, đóng dấu trên văn bản: 

Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 

19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản hành chính thì chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo 

chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức. Con dấu được 

sử dụng trong văn bản hành chính là con dấu của Cục Hải quan TP. Hồ 

Chí Minh nơi đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được 

giao phụ trách. 
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Hướng dẫn xử lý hàng hóa thực 

phẩm đông lạnh TNTX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7567/TCHQ-GSQL 

Ngày 19/08/2015 

Công văn này trả lời báo cáo vướng mắc về quản lý đối với hàng kinh 

doanh tạm nhập tái xuất của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, theo đó Tổng 

cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có ý kiến với Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai để thực hiện: 

- Điều tiết, tạo điều kiện để thương nhân lưu giữ hàng hóa tại các địa 

điểm đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 

5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; 

- Thông báo cho Bộ Công Thương thực hiện điều tiết hàng hóa theo quy 

định tại khoản 2 Điều 15 hoặc Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-BCT của 

Bộ Công Thương; 

- Xem xét việc lựa chọn, cho phép các doanh nghiệp tái xuất hàng hóa 

qua cửa khẩu phụ Bản Vược phù hợp với thực tế cơ sở hạ tầng của cửa 

khẩu; tránh trường hợp ùn tắc tại khu vực cửa khẩu dẫn đến nguy cơ ô 

nhiễm môi trường, trật tự an ninh và xuất lậu hàng hóa qua biên giới 

hoặc thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. 

2. Trường hợp phát hiện hàng hóa thực phẩm đông lạnh có nguy cơ bị hư 

hỏng gây ô nhiễm môi trường thì yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tái 

xuất ngay; trường hợp tiêu hủy hàng hóa thì trên cơ sở đề nghị của 

doanh nghiệp và văn bản đồng ý phương án tiêu hủy của cơ quan môi 

trường, Chi cục Hải quan quản lý nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện giám 

sát tiêu hủy và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai biết, 

theo dõi. 

Việc tiêu hủy hàng hóa phải được lập thành biên bản có xác nhận của 

các bên có liên quan (đại diện các cơ quan cùng thực hiện giám sát tiêu 

hủy (nếu có) và đại diện doanh nghiệp) và chuyển cho Chi cục Hải quan 

nơi làm thủ tục tạm nhập (01 bản chính) để làm cơ sở quyết toán tờ khai 

tạm nhập. Chi phí tiêu hủy hàng hóa do doanh nghiệp thanh toán hoặc 

trích từ nguồn ký quỹ của doanh nghiệp theo Điều 16 Thông tư số 

05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. Riêng vấn đề thuế đối với hàng 

hóa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính và có hướng dẫn 

thực hiện thống nhất sau. 

Hướng dẫn thanh khoản tờ khai 

sai mã loại hình. 

 

Công văn này trả lời vướng mắc về việc làm thủ tục thanh khoản, hoàn 

thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu bị khai sai mã loại hình của Công ty TNHH Vina Pride Seafoods, 

theo đó: 

1/ Về thủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu 

nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy 

định tại Mục 4 chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. 

2/ Theo trình bày của Công ty do sai sót nên khi xuất khẩu sản phẩm 

được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Công ty 

đã khai nhầm mã loại hình B11 (xuất kinh doanh) thay vì mã loại hình 

E62 dẫn đến vướng mắc khi thực hiện quyết toán nguyên vật liệu. Do 

vậy, để tháo gỡ vướng mắc cho Công ty trong quá trình quyết toán 
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nguyên vật liệu, làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, Tổng cục Hải 

quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Hải quan Bến 

Lức thực hiện: 

(1) - Kiểm tra thông tin do Công ty trình bày tại công văn (gửi kèm). 

(2) - Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

nguyên liệu và thành phẩm, chứng từ thanh toán tiền hàng và định mức 

nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu; 

Nếu qua quá trình kiểm tra xác định nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa 

vào sản xuất và thực xuất khẩu theo tờ khai số 300424513710 và Công 

ty có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lượng nguyên 

liệu, vật tư nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu và hồ sơ và 

thủ tục khác đáp ứng các điều kiện theo quy định đối với loại hình nhập 

khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và kiểm tra việc khai sai mã loại hình 

không phát hiện gian lận, lợi dụng thì xem xét, chấp nhận thanh khoản 

trên hệ thống, thực hiện việc hoàn, không thu tương ứng với số nguyên 

liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu. 

 


