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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3414 

(Từ 01/09 - 06/09/2014) 
 

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 10567/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/08/2014 

Xác định trị giá tính thuế nhập khẩu. 

Công văn 10576/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/08/2014 
Giá tính thuế ắc quy NK. 

Công văn 12080/BTC-TCHQ 
Ngày 28/08/2014 

Vướng mắc về chính sách thuế đối với lô hàng Trường đại học dân lập 
Đông Đô mua đấu giá từ Cục thi hành án dân sự Hà Nội 

Công văn 1166/GSQL-GQ1 

Ngày 29/08/2014 
Hồ sơ xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu. 

Công văn 10695/TCHQ-GSQL 
Ngày 29/08/2014 

Đổi tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quan. 

Công văn 10703/TCHQVNACCS 

Ngày 29/08/2014 
Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

Công văn 10704/TCHQVNACCS 

Ngày 29/08/2014 
Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

Công văn 10709/TCHQ-GSQL 
Ngày 29/08/2014 

Mặt hàng lá thuốc lá khô nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. 

Công văn 10750/TCHQ-TCCB 

Ngày 29/08/2014 
Tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

Công văn 10751/TCHQ-GSQL 
Ngày 29/08/2014 

Quy định đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. 

Công văn 10756/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 
Cách thức sử dụng của mặt hàng “vải biến”. 

Công văn 10699/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 
Hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ. 
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Công văn 10700/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 
Phí bản quyền, phí giấy phép. 

Công văn 10710/TCHQ-GSQL  
Ngày 29/08/2014 

Hướng dẫn thực hiện Công văn 17862/BTC-TCHQ ngày 24/12/2013 của 
Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương 
chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng. 

Công văn 10754/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 
Chính sách thuế GTGT thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y. 

Công văn 1172/GSQL-GQ3 
Ngày 03/09/2014 

Chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn 
thuế 

Công văn 1171/GSQL-GQ3 
Ngày 03/09/2014 

Chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn 
thuế. 

Công văn 10790/TCHQ-TXNK 
Ngày 03/09/2014 

Xử lý miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm 
nhập khẩu phục vụ dự án “Xây dựng nhà máy lắp ráp vi mạch điện tử 
bằng công nghệ dán mạch”. 

Công văn 10795/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/09/2014 
Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu. 

Công văn 10796/TCHQ-TXNK 
Ngày 03/09/2014 

Miễn thuế hàng quà tặng. 

Công văn 10807/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/09/2014 
Ngày phát hành hóa đơn GTGT. 

Công văn 10809/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/09/2014 
Hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 10817/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/09/2014 
Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu chiếc xe ô tô Toyota Landcruise 
VX 4.0, sản xuất 2004. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Hoàn tiền lệ phí hải quan đối với 
loại hình XNK tại chỗ. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 10699/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc hoàn tiền lệ phí hải quan đối 
với loại hình XNK tại chỗ. Cụ thể như sau: 
- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh, nộp lệ phí cho các tờ khai 
tiếp theo: Quy trình thực hiện tương tự quy trình điều chỉnh các loại thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt khác theo quy định tại Điều 130 Thông tư 
128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. 
- Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh nộp lệ phí cho các tờ khai 
tiếp theo và đề nghị được hoàn: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị hoàn 
tiền lệ phí hải quan và xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc 
nộp khoản tiền lệ phí hải quan nêu trên, cơ quan Hải quan ra quyết định 
hoàn thuế theo mẫu số C21-HQ ban hành kèm theo Thông tư số 
121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007. 
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Vướng mắc khi thực hiện thủ tục 
hải quan điện tử trên Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Công văn 10704/TCHQVNACCS 

Ngày 29/08/2014 

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể như sau: 
1. Việc xóa nợ cưỡng chế thuế trên Hệ thống VNACCS/VCIS: 

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh 
nghiệp chứng minh  đã thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, phạt chậm nộp, 
không còn nợ cưỡng chế và Chi cục nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, chấp 
thuận thì phải cập nhật thông tin, xử lý dữ liệu kịp thời trên hệ thống kế 
toán thuế tập trung đảm bảo việc trao đổi thông tin với hệ thống 
VNACCS/VCIS để doanh nghiệp thực hiện khai báo tờ khai hải quan vào 
ngày hôm sau; 
- Chi cục nơi đăng ký tờ khai căn cứ vào trường hợp cụ thể xem xét, giải 
quyết cho doanh nghiệp thực hiện khai báo từ xa hoặc thủ công theo quy 
định. 
2. Thông quan tờ khai tạm nhập khẩu có bảo lãnh: 

Trường hợp tờ khai tạm nhập khẩu có sử dụng bảo lãnh thì người khai hải 
quan thực hiện thủ tục bảo lãnh theo quy định và mã ngân hàng bảo lãnh 
sử dụng để cập nhật vào hệ thống kế toán thuế tập trung của Hải quan là 
Bộ mã do Ngân hàng nhà nước cấp (mã 8 số) được công bố trên website: 
www.customs.gov.vn. 
3. Trừ lùi tờ khai tạm nhập 

Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế trừ lùi theo số lượng hàng thực 
nhập đối với loại hình tạm nhập tái xuất, do đó số lượng hàng tái xuất phải 
phù hợp với số lượng hàng đã thực nhập. Trường hợp phát sinh chênh lệch 
thì doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi bổ sung theo quy định và thực 
hiện sửa đổi thông tin quản lý tạm nhập tái xuất bằng nghiệp vụ 
(TIA/TIB) đến cơ quan Hải quan. 
4. Chương trình duyệt trình ký 

Hệ thống VNACCS/VCIS không có bất kỳ chức năng “Duyệt trình ký”. 
Đối với phần mềm phía doanh nghiệp có chức năng này, đề nghị doanh 
nghiệp liên hệ trực tiếp với các công ty cung cấp phần mềm để được hỗ 
trợ. 
5. Khai báo điều kiện giao hàng FOB 

Trường hợp mua bán hàng hóa điều kiện giao hàng là FOB kho ngoại 
quan và không phát sinh chi phí vận tải, bảo hiểm thì khai báo như sau: 
- Khai ô “Điều kiện giá hóa đơn” là CFR, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị 
giá” khai điều kiện giao hàng thực tế FOB và giải trình rõ lý do giá FOB = 
CFR; 
- Ô “Tổng trị giá hóa đơn” nhập tổng trị giá trên hóa đơn. 
6. Giới hạn trị giá thuế 
- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” vượt quá ký tự cho phép thì 
thực hiện khai thủ công bằng thủ tục khai từ xa; 
- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” không vượt quá ký tự cho 
phép, nhưng các chỉ tiêu “Tổng số tiền thuế phải nộp”, “Trị giá hóa đơn” 
và “Số tiền thuế” vượt quá ký tự cho phép thì thực hiện tách nhiều tờ khai 
cho một lô hàng để khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS. 
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Phí bản quyền, phí giấy phép. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Công văn 10700/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/08/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về phí bản quyền, phí giấy phép và 
nghĩa vụ thuế liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể 
như sau: 
Căn cứ quy định tại điểm 18 khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-
BTC ngày 26/2/2014 thì phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử 
dụng nhãn hiệu hàng hóa liên quan đến hàng hóa nhập khẩu nếu đáp ứng 
các điều kiện sau: 
- Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam 
hoặc được gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu; 
- Hàng hóa nhập khẩu có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị trường 
Việt Nam. 
Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty Việt Nam nhập khẩu 
hàng hóa từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài 
Loan sau đó bán nguyên trạng hoặc có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại 
thị trường Việt Nam thì coi là thỏa mãn điều kiện “liên quan đến hàng hóa 
nhập khẩu”. 
Phí bản quyền, phí giấy phép là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập 
khẩu ngoài việc đáp ứng điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”, 
còn phải đáp ứng điều kiện “như một điều kiện mua bán”, phải chưa được 
tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán và có số liệu, 
khách quan định lượng được. 
Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty xem xét hồ sơ cụ thể và đối 
chiếu với quy định nêu trên để xác định khoản phí bản quyền có phải cộng 
hay không cộng khoản phí bản quyền vào trị giá hàng nhập khẩu khi khai 
báo hải quan đúng quy định. 

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục 
hải quan điện tử trên Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Công văn 10703/TCHQVNACCS 
Ngày 29/08/2014 

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể như sau: 
1. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát 

- Việc phản ánh Hải quan cửa khẩu không thấy được tờ khai nên không 
xác nhận và doanh nghiệp phải liên hệ với Hải quan nơi đăng ký tờ khai 
để xác nhận. 
2. Kết nối thông tin giữa Hải quan và các Bộ ngành có liên quan 

- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai “Cổng thông tin thanh toán 
điện tử” để kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà 
nước, các Ngân hàng nhằm cải tiến và rút ngắn thời gian xử lý thu nộp các 
khoản thuế, phí, lệ phí....; 
- Ngoài ra, Ngành Hải quan sẽ tăng cường kết nối với các Bộ, Ngành để 
hỗ trợ các đơn vị tra cứu thông tin tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục 
phục vụ cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải Quan đang triển 
khai “Dự án một cửa quốc gia” lấy thông tin từ các Bộ, Ngành để phục vụ 
cho công tác quản lý của Hải quan nhằm giảm thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Hải quan. 

 


