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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3714 

(Từ 22/09 - 27/09/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 3 
 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1242/GSQL-GQ3 

Ngày 17/09/2014 
Thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất 01 chiếc xe ô tô chuyên 
dùng để giới thiệu tại hội thao do Quân khu 9 tổ chức tại Cần Thơ. 

Công văn 1244/GSQL-GQ3 

Ngày 17/09/2014 

Bổ sung hồ sơ xin phê duyệt chủ trương thành lập địa điểm làm thủ tục hải 
quan tập trung đối với hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, 
dịch vụ bưu chính gửi theo đường hàng không tại sân bay Quốc tế Nội 
Bài. 

Công văn 1245/GSQL-TH 
Ngày 17/09/2014 

Vướng mắc C/O mẫu D do Indonesia phát hành. 

Công văn 1246/GSQL-GQ3 

Ngày 18/09/2014 

Hướng dẫn bổ sung Quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính 
thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện chia chọn chuyển tiếp 
đi quốc tế. 

Công văn 1249/GSQL-GQ1 
Ngày 18/09/2014 

Hồ sơ lâm sản xuất khẩu đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc nhập khẩu. 

Công văn 1251/GSQL-GQ1 
Ngày 18/09/2014 

Xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông 
lạnh. 

Công văn 11375/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/09/2014 
Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng. 

Công văn 11383/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/09/2014 
Xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy trên hệ thống của Hải quan. 

Công văn 11385/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/09/2014 
Xử lý nợ phụ thu, nợ phạt trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn khách 
quan. 

Công văn 11422/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/09/2014 
Thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô cứu thương. 

Công văn 11427/TCHQ-KTSTQ 
Ngày 19/09/2014 

Kiểm tra mặt hàng tổ yến nhập khẩu. 

Công văn 11430/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/09/2014 
Thanh toán thuế nhập khẩu của vật tư hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho 
công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. 
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Công văn 11433/TCHQ-TTr 

Ngày 19/09/2014 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về liêm chính hải quan trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 
2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của Tổng cục Hải quan. 

Công văn 11435/TCHQ-
VNACCS  

Ngày 19/09/2014 
Nghiệp vụ CKO để chuyển luồng của công chức hải quan. 

Công văn 11444/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/09/2014 

Nhập khẩu miễn thuế các vật phẩm của hãng hàng không Federal Express 
Corporation. 

Công văn 11463/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/09/2014 

Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 11476/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/09/2014 

Xử lý tiền chậm nộp thuế của doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan. 

Công văn 11479/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/09/2014 
Hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi. 

Công văn 11480/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/09/2014 
Hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nhôm thỏi. 

Công văn 11504/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/09/2014 

Xử lý nợ thuế. 

Công văn 11506/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/09/2014 
Vướng mắc về chức năng nhập liệu “chứng từ điều chỉnh ân hạn” trên hệ 
thống của Hải quan. 

Công văn 11514/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/09/2014 
Phân loại hàng hóa đối với mặt hàng dược phẩm “Levofloxacin 
Hemihydrate”. 

Công văn 11515/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/09/2014 
Thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập SXXK. 

Công văn 11516/TCHQ-GSQL 

Ngày 22/09/2014 
Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư NK theo 
loại hình SXXK. 

Công văn 11526/TCHQ-GSQL 

Ngày 22/09/2014 
Xuất khẩu đá vôi. 

Công văn 11529/TCHQ-TXNK 
Ngày 22/09/2014 

Xử lý nợ thuế. 

Công văn 11540/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/09/2014 
Tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm NK từ Đài Loan. 

Công văn 11572/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/09/2014 
Mã HS một số mặt hàng thủy sản. 

Công văn 11584/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/09/2014 

Ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 
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Công văn 11595/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/09/2014 
Thủ tục xuất khẩu cá tra. 

Công văn 11609/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/09/2014 

Giá tính thuế ắc quy nhập khẩu. 

Công văn 11618/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/09/2014 
Xử lý tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu 
phục vụ an ninh, quốc phòng. 

Công văn 13035/BTC-CST 
Ngày 16/09/2014 

Thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất. 

Công văn 13249/BTC-TCHQ 

Ngày 19/09/2014 
Khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống 
VNACCS. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục 
đích sử dụng. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Công văn 11375/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/09/2014 

Công văn này hướng dẫn xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng. 
Theo đó, để xử lý tiền thuế tại tờ khai nhập khẩu cũ và tờ khai mới đối với 
hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, 
Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: 
Sau khi tờ khai mới được đăng ký và cập nhật vào hệ thống, cơ quan Hải 
quan thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai cũ tương ứng với số hàng 
hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được đặt trên tờ 
khai mới như sau: 
- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan Hải 
quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ sau khi 
người nộp thuế nộp số tiền thuế của tờ khai mới. 
- Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai cũ: cơ quan hải quan 
ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ, sau đó thực 
hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai cũ và số thuế của tờ 
khai mới. Nếu số tiền thuế của tờ khai cũ ít hơn so với số tiền thuế phải 
nộp của tờ khai mới, người nộp thuế phải nộp thêm số tiền còn thiếu, nếu 
thừa, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả theo đúng quy định. 

Hoàn thuế GTGT đối với nguyên 
liệu, vật tư sản xuất hàng xuất 
khẩu. 

 

 

 
 

 
Công văn 11463/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng 
nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa liên quan đến việc xác định đối tượng 
được hoàn thuế GTGT. Căn cứ Luật Thuế GTGT; khoản 20 Điều 4 Thông 
tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế 
GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, thì nguyên 
liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT 
cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và đã thực xuất 
khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (đã nộp 
thuế GTGT) thì số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên 
liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu được 
coi là nộp thừa. 
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Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 
ngày đối với nguyên liệu, vật tư 
NK theo loại hình SXXK. 

 

 
 

Công văn 11516/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc khi áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày 
đối với nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình SXXK. Theo đó, để được áp 
dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 
sản xuất hàng xuất khẩu thì Công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy 
định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ 
Tài Chính. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty thuê lại nhà xưởng của 
Công ty khác, đề nghị Công ty có văn bản cam kết gửi Chi cục Hải quan 
nơi nhập khẩu nguyên liệu để được kiểm tra, xác định đủ điều kiện hưởng 
ân hạn hay không. 

Thuế xuất khẩu đối với vật liệu 
xây dựng đưa vào doanh nghiệp 
chế xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Công văn 13035/BTC-CST 

Ngày 16/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây 
dựng đưa vào doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, quan hệ trao đổi (mua bán) 
hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ 
Việt Nam (trừ khu phi thuế quan) là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Đối 
với vật liệu xây dựng (trong đó có một số mặt hàng chịu thuế xuất khẩu là 
cát, đá, sỏi...) thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định như sau: 
1. Trường hợp vật liệu xây dựng được dùng để xây dựng công trình của 
doanh nghiệp chế xuất (như nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất) 
thì quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo công trình xây dựng 
(nhà máy, trụ sở... của doanh nghiệp chế xuất), không xác định theo từng 
loại vật liệu xây dựng. 
2. Trường hợp vật liệu xây dựng được sử dụng cho mục đích khác thì 
quan hệ mua bán hàng hóa được xác định theo từng loại vật liệu xây dựng 
đó. 
3. Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu thực hiện theo 
quy định tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành trong thời gian 
qua và hiện hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. 
Trường hợp hàng hóa không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì áp dụng 
mức thuế xuất khẩu 0%. 
 

Khai sửa chữa, bổ sung thông tin 
tờ khai phân luồng xanh trên hệ 
thống VNACCS. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Công văn 13249/BTC-TCHQ 

Ngày 19/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc khi khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ 
khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS. Cụ thể như sau: 
- Đối với trường hợp tờ khai được hệ thống phân luồng xanh nhưng chưa 
được thông quan nếu người khai hải quan phát hiện những nội dung sai 
sót nhưng không ảnh hưởng đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập 
khẩu thì thực hiện thông quan lô hàng và sẽ tiến hành việc khai sửa đổi, bổ 
sung sau thông quan; 
- Đối với trường hợp khai sửa đổi chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế, 
người khai sử dụng các nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trên hệ thống 
không yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan hải quan. Trường hợp 
khai sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thông tin không liên quan đến thuế thì có 
văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III Thông 
tư số 22/2014/TT-BTC. Việc khai sửa đổi, bổ sung này cơ quan Hải quan 
không xem xét khi xây dựng tiêu chí đánh giá việc chấp hành pháp luật 
của người khai hải quan. 

 


