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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3514 

(Từ 08/09 - 13/09/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 4 
 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 10820/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 04/09/2014 
Thủ tục tái xuất máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định và xử lý 
tiền nợ thuế. 

Công văn 10823/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/09/2014 
Xác nhận serial tem rượu nhập khẩu. 

Công văn 10834/TCHQ-QLRR 

Ngày 04/09/2014 
Phân luồng kiểm tra hải quan. 

Công văn 10841/TCHQ-TXNK  
Ngày 04/09/2014 

Xử lý tiền chậm nộp. 

Công văn 10847/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/09/2014 
Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu vật tư NK để sản 
xuất hàng xuất khẩu.  

Công văn 10850/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/09/2014 

Chính sách thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp. 

Công văn 10851/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/09/2014 

Vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa 
nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 10852/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/09/2014 
Phạt chậm nộp thuế. 

Công văn 1176/GSQL-TH 
Ngày 04/09/2014 

Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1177/GSQL-TH 

Ngày 04/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1179/GSQL-TH 

Ngày 04/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1180/GSQL-TH 

Ngày 04/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 
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Công văn 1181/GSQL-TH 

Ngày 04/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1185/GSQL-GQ3 
Ngày 04/09/2014 

Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất lô hàng thiết bị y tế. 

Công văn 12346/BTC-TCHQ 

Ngày 04/09/2014 
Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập 
khẩu trở lại Việt Nam quá hạn 365 ngày. 

Công văn 12406/BTC-TCHQ 
Ngày 05/09/2014 

Rà soát các Danh mục hàng hóa XNK chuyên ngành theo NĐ 
187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán 
hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng 
hóa với nước ngoài. 

Công văn 1187/GSQL-GQ2 

Ngày 05/09/2014 
Sửa đổi, bổ sung thông tin quản lý hàng xăng dầu tạm nhập tái xuất. 

Công văn 1189/GSQL-GQ3 
Ngày 05/09/2014 

Giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng. 

Công văn 10853/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/09/2014 

Thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng và 
thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn 
đọng trong khu vực giám sát hải quan. 

Công văn 10876/TCHQ-TXNK 
Ngày 05/09/2014 

Ghi nhận vướng mắc về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng gỗ 
hương xẻ tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế 
nhập khẩu. 

Công văn 10887/TCHQ-QLRR 

Ngày 05/09/2014 
Vướng mắc của hàng hóa khi doanh nghiệp kiểm tra qua máy soi tại cảng. 

Công văn 10888/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/09/2014 
Xử lý thuế nội địa hóa năm 2001. 

Công văn 10918/TCHQVNACCS 

Ngày 06/09/2014 
Trả lời các kiến nghị của Cục hải quan Hải Phòng liên quan đến Hệ thống 
VNACCS/VCIS. 

Công văn 10928/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/09/2014 
Miễn thuế hàng nhập khẩu. 

Công văn 10931/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/09/2014 

Xử lý nợ thuế. 

Công văn 10934/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/09/2014 
Giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu. 

Công văn 1191/GSQL-GQ1 

Ngày 08/09/2014 
Tập kết hàng hóa ngoài giờ hành chính. 

Công văn 1203/GSQL-TH 
Ngày 09/09/2014 

Trường hợp hàng hóa là mặt hàng rượu các loại đưa vào gửi kho ngoại 
quan. 

Công văn 10937/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 08/09/2014 
Bột ngọt Trung Quốc nhập khẩu. 
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Công văn 10957/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/09/2014 
Tiếp tục thực hiện thí điểm tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại 
quan. 

Công văn 10982/TCHQ-GSQL 
Ngày 09/09/2014 

Thực hiện thủ tục kiểm dịch. 

Công văn 10999/TCHQ-TVQT 

Ngày 09/09/2014 
Quy định chi tiết một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng tài sản tại 
các đơn vị Hải quan. 

Công văn 11001/TCHQ-GSQL 
Ngày 09/09/2014 

Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập 
không nhằm mục đích thương mại. 

Công văn 11003/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/09/2014 
Vướng mắc về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp mua hàng hóa của nhà 
thầu nước ngoài theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 11004/TCHQ-GSQL 

Ngày 09/09/2014 
Vướng mắc về loại hình đăng ký tờ khai. 

Công văn 11007/TCHQ-TXNK 
Ngày 09/09/2014 

Kê khai và trừ lùi hàng hóa trên Phiếu theo dõi trừ lùi. 

Công văn 11008/TCHQ-QLRR 

Ngày 09/09/2014 
Hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin DN trong hoạt động kiểm tra sau 
thông quan. 

Công văn 11030/TCHQ-GSQL 

Ngày  10/09/2014 
Thanh khoản loại hình SXXK. 

Công văn 11032/TCHQ-TXNK 

Ngày  10/09/2014 
Tiền chậm nộp. 

Công văn 11035/TCHQ-GSQL 

Ngày  10/09/2014 
Tiêu hủy hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. 

Công văn 12732/BTC-TCHQ 

Ngày 10/09/2014 
Tái xuất xăng dầu. 

Công văn 11050/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/09/2014 
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 11051/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/09/2014 
Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 11052/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/09/2014 

Phân loại mặt hàng dầu bôi trơn. 

Công văn 11063/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/09/2014 
Xử lý thông tin nộp thuế. 

Công văn 11067/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/09/2014 

Sửa đổi công văn số 10671/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kiểm tra 
chất lượng thép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013. 
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Thông tư 126/2014/TT-BTC 

Ngày 28/08/2014 

Quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các 
khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Quy định thủ tục về kê khai, thu 
nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt và các khoản thu khác đối 
với hàng hóa xuất, nhập khẩu. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Thông tư 126/2014/TT-BTC 

Ngày 28/08/2014 

Thông tư này quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành. Các quy định tại Thông tư này thay thế các 
quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, 
chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Thông tư 128/2008/TT-BTC, 
Điều 16 Thông tư 85/2011/TT-BTC và Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-
BTC của Bộ Tài chính. Một trong những thay đổi đáng chú ý trong Thông 
tư này là về địa điểm nộp thuế. Thông tư quy định: Người nộp thuế thực 
hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín 
dụng. 
Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc 
Nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng không tổ chức điểm thu tại địa điểm 
làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực 
hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế 
đã thu vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân 
hàng thương mại theo quy định. 
Nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền 
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và tiền thu khác tại các cơ quan hải quan 
khác và muốn nộp ngay số tiền nợ đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm 
thủ tục hải quan; người nộp thuế tự khai báo và nộp tiền tại điểm thu của 
Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm 
thủ tục (nếu Kho bạc Nhà nước không bố trí điểm thu). 
Trường hợp thu hộ tiền thuế, Chi cục hải quan nơi thu hộ có trách nhiệm 
fax biên lai thu thuế cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế để 
Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế có văn bản nhờ thu hộ và xử lý 
theo quy định. 
Người nộp thuế được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc 
bằng tiền mặt. Một Bảng kê nộp thuế, một giấy nộp tiền vào ngân sách 
Nhà nước được sử dụng để nộp tiền thuế cho một hoặc nhiều tờ khai hải 
quan. 

Thông tư này có hiệu lực từ 1-10-2014. 

Vướng mắc về loại hình đăng ký 
tờ khai. 
 
 
 

Công văn 11004/TCHQ-GSQL 
Ngày 09/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về loại hình đăng ký tờ khai. Theo đó, 
trường hợp SEV mua phụ kiện trong nước và nước ngoài để kiểm tra, 
phân loại và đóng gói thành bộ phụ kiện để xuất khẩu sang nước khác đều 
qua công đoạn phân loại, kiểm tra chất lượng, đóng gói trên dây chuyền 
của SEV, theo tiêu chuẩn của SEV và mang nhãn hiệu Samsung thì được 
đăng ký tờ khai theo mục đích sản xuất, không phải là hoạt động mua bán 
hàng hóa trực tiếp. 
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Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 
ngày đối với nguyên liệu vật tư 
NK để sản xuất hàng xuất khẩu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Công văn 10847/TCHQ-GSQL 
Ngày 04/09/2014 

Công văn giải đáp vướng mắc khi áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối 
với nguyên liệu vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu. Cụ thể như sau: 
1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: 

Theo quy định thì doanh nghiệp đăng ký và làm thủ tục hải quan NK 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK tại một Chi cục Hải 
quan sau đây: 
- Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp 
có cơ sở sản xuất. 
- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng 
hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà thuê doanh nghiệp khác 
sản xuất, gia công thuộc cùng một Cục Hải quan quản lý thì được lựa chọn 
làm thủ tục hải quan tại 01 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan nơi 
doanh nghiệp nhận sản xuất gia công có cơ sở sản xuất. 
- Tại nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc tại chi nhánh nhưng chi nhánh 
phải có chức năng làm thủ tục hải quan theo quy định và đóng trên địa bàn 
có cửa khẩu nhập khẩu nguyên vật liệu. 
2. Về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, 

vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: 

 Một trong những điều kiện để được hưởng ân hạn thuế 275 ngày đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu là: “Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc 
sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt 
Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 
khẩu". Doanh nghiệp được đi thuê cơ sở sản xuất của doanh nghiệp khác 
nhưng phải tự tổ chức sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì được xem xét áp 
dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. 
Vì vậy, trường hợp của Công ty nhập khẩu nguyên liệu sau đó thuê doanh 
nghiệp khác gia công mà không trực tiếp sản xuất mặt hàng ống thép nên 
không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật 
tư nhập khẩu để sản xuất mặt hàng ống thép xuất khẩu. 

Thủ tục hải quan đối với hàng 
tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái 
nhập không nhằm mục đích 
thương mại. 

 
 

 
 

Công văn 11001/TCHQ-GSQL 
Ngày 09/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng tạm 
nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại. Cụ 
thể như sau: 
- Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại 
nếu tái xuất, tái nhập một lần tại cửa khẩu tạm nhập/tạm xuất thì khi tái 
xuất, tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai tạm nhập/tạm 
xuất (không mở tờ khai mới). 
- Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại 
nếu tái xuất/tái nhập khác trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên thì khi tái 
xuất/tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai mới. 

 


