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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 8082/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/09/2015 

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia 

công. 

Công văn 8171/TCHQ-QLRR 

Ngày 08/09/2015 
Hướng dẫn phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Công văn 12473/BTC-TCHQ 

Ngày 08/09/2015 
Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 12474/BTC-QLCS 

Ngày 08/09/2015 

Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 

203/2014/TT-BTC. 

Công văn 12475/BTC-QLCS 

Ngày 08/09/2015 

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Thông tư số 

203/2014/TT-BTC. 

Công văn 8251/TCHQ-TXNK 

Ngày 10/09/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày. 

Công văn 8252/TCHQ-TXNK 

Ngày 10/09/2015 

Hướng dẫn kiểm tra việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với xăng 

dầu nhập khẩu. 

Công văn 8284/TCHQ-TXNK 

Ngày 10/09/2015 
Bổ sung hồ sơ về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp. 

Công văn 8315/TCHQ-PC 

Ngày 11/09/2015 

Xử lý vướng mắc XLVPHC đối với hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội 

địa. 

Công văn 8325/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/09/2015 
Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số. 

Công văn 8329/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/09/2015 
Phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 8338/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 14/09/2015 
Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than. 
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Công văn 8353/TCHQ-QLRR 

Ngày 14/09/2015 
Hướng dẫn Quyết định 464/QĐ-BTC. 

Công văn 8368/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/09/2015 
Thư xác nhận tính hợp lệ của C/O. 

Công văn 8372/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/09/2015 

Hướng dẫn sang tải, hạ tải hàng hóa TNTX tại địa điểm tập kết Mường 

Chà để tái xuất qua lối mở A Pa Chải. 

Công văn 8412/TCHQ-TXNK 

Ngày 16/09/2015 
Bổ sung hồ sơ về việc xin miễn thuế hàng nhập khẩu. 

Công văn 8428/TCHQ-GSQL 

Ngày 16/09/2015 
Vướng mắc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu 

máy móc, thiết bị để thực hiện 

hợp đồng gia công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 8082/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/09/2015 

Công văn ngày hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để 

thực hiện hợp đồng gia công bản mạch điện tử cho Công ty TNHH 

Sumitronics Hongkong, theo đó: 

1. Về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia 

công 

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 

của Chính phủ thì ‘‘Bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết 

bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, 

mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng 

gia công”. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị 

thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo loại hình tạm 

nhập-tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”. 

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên chỉ quy định thủ tục hải quan 

đối với trường hợp thuê, mượn máy móc, thiết bị thực hiện hợp đồng gia 

công. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện. 

2. Về việc nhận thanh toán hộ tiền máy móc, thiết bị từ bên đặt gia công 

Việc Công ty nhận gia công tại Việt Nam, trả tiền thuê máy móc, thiết bị 

thay cho bên đặt gia công sau đó đòi lại tiền từ bên đặt gia công, các văn 

bản hiện hành không quy định thuộc đối tượng miễn thuế. Việc thanh 

toán giữa các bên thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về 

thanh toán quốc tế. 

Hướng dẫn một số nội dung 

vướng mắc khi thực hiện Thông 

tư số 203/2014/TT-BTC. 

Công văn này hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện 

Thông tư số 203/2014/TT-BTC, theo đó: 

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận 

ngoài địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004. 

- Đối với hàng hóa tồn đọng là thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận  
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Công văn 12474/BTC-QLCS 

Ngày 08/09/2015 

thuộc địa bàn hoạt động hải quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát mặt hàng than. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 8338/TCHQ-ĐTCBL 

Ngày 14/09/2015 

Công văn này hướng dẫn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước 

đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Theo đó, Tổng cục Hải 

quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 21/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo), Xử lý nghiêm theo quy 

định đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh than trái phép. 

2. Cục Giám sát quản lý về hải quan 

2.1. Chủ động rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên 

quan đến xuất khẩu mặt hàng than để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp. 

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng 

chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với xuất khẩu mặt hàng than. 

3. Cục Điều tra chống buôn lậu 

3.1. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3.2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng 

điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận 

chuyển trái phép than nghiêm trọng, phức tạp. 

3.3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng 

chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ 

thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than trên phạm vi cả nước. 

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố 

4.1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ các lô hàng than xuất khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép 

của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn, chứng từ đối với lô hàng 

xuất khẩu, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực 

hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới 

gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. 

4.2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, áp 

dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới. 

 


