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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3315 

(24/08 - 29/08/2015) 
 

 

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 7604/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/08/2015 

Trả lời vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu 

miễn thuế. 

Công văn 932/GSQL-GQ1 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan. 

Công văn 7643/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/08/2015 

Đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng quà 

tặng. 

Công văn 7647/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nhựa. 

Công văn 7655/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn xác định trước mã số hàng hóa. 

Công văn 7666/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

Công văn 7667/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 

Trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hải quan, rút 

ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Công văn 7672/TCHQ-QLRR 

Ngày 21/08/2015 
Hướng dẫn áp dụng QLRR đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 7707/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/08/2015 

Hướng dẫn sử dụng c/o cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập 

khẩu nhiều lần. 

Công văn 7720/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/08/2015 
Đẩy mạnh thu NSNN qua các Ngân hàng phối hợp thu. 

Công văn 7721/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/08/2015 
Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu giàn khoan dầu khí. 

Công văn 7750/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/08/2015 
Hướng dẫn phân loại mặt hàng “Nguyên liệu sợi thuốc lá”. 
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Công văn 7751/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/08/2015 
Hướng dẫn áp dụng Biểu thuế NK ưu đãi. 

Công văn 7763/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/08/2015 

Hướng dẫn định trước mã số đối với mặt hàng “Vòi phun xăng cho động 

cơ xe máy. 

Công văn 7764/TCHQ-QLRR 

Ngày 25/08/2015 
Trả lời vướng mắc trong phân luồng các tờ khai xuất nhập khẩu. 

Công văn 7777/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/08/2015 
Hướng dẫn giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu. 

Công văn 7793/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/08/2015 

Vướng mắc về thuế GTGT mặt hàng tá dược và phụ gia thức ăn chăn nuôi 

nhập khẩu. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vướng mắc trong việc đăng ký 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu 

miễn thuế. 

 

Công văn này trả lời vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa 

nhập khẩu miễn thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân 

Mai, theo đó: 

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 36 Luật Đầu tư số 

67/2014/QH13 thì: 

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của 

Luật này; 

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức kinh tế. 

… 

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu 

tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

tại Điều 37 của Luật này”. 
Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 

25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Cục Hải quan TP. Hà Nội có thẩm 

quyền và trách nhiệm xem xét tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đăng ký 

làm cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện đăng ký 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai không có Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư do không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu 

tư số 67/2014/QH13, Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ thực tế, đối 

chiếu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nếu đủ cơ 

sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của 
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Công văn 7604/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/08/2015 

Công ty, thì căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC để 

thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty 

theo quy định. 

Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu 

nhựa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7647/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/08/2015 

Công văn này trả lời công văn số 1692/HQHCM-GSQL ngày 25/6/2015 

của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu phế liệu nhựa, 

theo đó: 

1. Về đề xuất bỏ yêu cầu quy định kích cỡ mẫu phế liệu nhựa nhập khẩu: 

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 

6642/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Tại công văn trả lời số 1619/TCMT-KSON ngày 05/8/2015 của 

Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến: 

“quy định về kích cỡ phế liệu nhựa nhằm mục đích yêu cầu doanh 

nghiệp nhập khẩu phế liệu nhựa có trách nhiệm xử lý để loại bỏ trước 

các tạp chất, chất thải còn bám dính trong lô hàng phế liệu nhựa nhập 

khẩu, hạn chế tối đa rủi ro, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụng 

nhập khẩu chất thải vào Việt Nam”. Đồng thời, Tổng cục Môi trường trả 

lời sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quyết định. Trong thời gian này, đề nghị các đơn 

vị Hải quan thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành về 

quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

2. Về đề xuất đưa phế liệu nhựa nhập khẩu vào Danh mục hàng trọng 

điểm để quản lý rủi ro về giá: 

- Theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC, các quy định, chính sách 

quản lý chuyên ngành đối với các mặt hàng phế liệu nhựa và công văn số 

6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tăng 

cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu thì mặt hàng phế 

liệu nhựa đã được đưa vào đối tượng trọng điểm rủi ro cao, được thiết 

lập tiêu chí trên hệ thống để phân luồng kiểm tra (luồng đỏ), được cơ 

quan hải quan kiểm tra toàn bộ, trong đó bao gồm việc kiểm tra giá trị 

khai báo đã được thực hiện theo quy định, quy trình về thủ tục hải quan. 

- Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 

57/2010/QH12, Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế Bảo vệ môi trường, Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 

08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường thì không quy định phế liệu nhựa 

là đối tượng chịu thuế. 

Việc đưa phế liệu nhựa vào đối tượng chịu thuế phải được Ủy ban 

thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời phải được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đánh giá tác động đối với môi trường của việc 

nhập khẩu phế liệu nhựa. 
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Hướng dẫn xác định trước mã số 

hàng hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7655/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/08/2015 

Công văn này hướng dẫn xác định mã số đối với mặt hàng “Bộ điều 

khiển trung tâm máy siêu âm” của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt 

Nam tại TP.Hồ Chí Minh, theo đó: 

Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; 

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định 

về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Để có cơ sở xem xét đề nghị xác định trước mã số đúng quy định tại các 

văn bản trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty điền đầy đủ thông tin 

tại Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK 

Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên và bổ 

sung mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, 

Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, 

catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu 

tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa. 

Hướng dẫn sử dụng c/o cho lô 

hàng nhập khẩu mở tờ khai một 

lần, nhập khẩu nhiều lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 7707/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/08/2015 

Công văn này hướng dẫn việc trừ lùi C/O ưu đãi được cấp cho tổng lô 

hàng nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập 

khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần theo quy định tại Điều 93 Thông 

tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, theo đó: 

1. Về việc thực hiện trừ lùi C/O: Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại 

các công văn số 2677/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2011 và 6973/TCHQ-

GSQL ngày 20/11/2013 và 6307/TCHQ-GSQL ngay 10/7/2015. 

2. Đối với trường hợp C/O được cấp cho lô hàng có số lượng lớn, đăng 

ký tờ khai một lần và làm thủ tục hải quan nhiều lần, cơ quan hải quan sẽ 

thực hiện trừ lùi C/O với điều kiện: 

- Doanh nghiệp mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần là doanh nghiệp 

đứng tên người nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O. 

- Về việc lập Phiếu theo dõi và thủ tục hải quan liên quan: đề nghị các 

đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 công văn số 6307/TCHQ-

GSQL ngày 10/7/2015 và Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015. 

 


