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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3814 

(Từ 29/09 - 04/10/2014) 
 

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 

Thông tư 139/2014/TT-BTC 

Ngày 23/09/2014 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 

thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm 

theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Công văn 1253/GSQL-GQ2 

Ngày 22/09/2014 
Hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản 

xuất từ nguyên liệu chính là gỗ nhập khẩu. 

Công văn 1255/GSQL-GQ2 

Ngày 22/09/2014 
Vướng mắc thủ tục hải quan đối với chất DMF là sản phẩm sản xuất từ 

phế thải của DNCX bán vào nội địa. 

Công văn 1284/GSQL-TH 

Ngày 25/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 1285/GSQL-TH 

Ngày 25/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 1286/GSQL-GQ1 
Ngày 25/09/2014 

Nhập khẩu keo dán và sơn. 

Công văn 1287/GSQL-GQ1 
Ngày 25/09/2014 

Thủ tục NK phụ gia, hóa chất dùng trong lâm nghiệp. 

Công văn 1288/GSQL-TH 

Ngày 25/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 7521/VPCP-KTTH 

Ngày 26/09/2014 
Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định do các công ty 

cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính. 

Công văn 11635/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/09/2014 
Phân loại mặt hàng “Kem trị mụn trứng cá Locacid, Eclaran 5, Eryfluid”. 

Công văn 11636/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/09/2014 
Vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng máy nghiền gỗ, máy ép viên 

nén gỗ. 

Công văn 11640/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/09/2014 

Điều kiện tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải 
quan 
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Công văn 11641/TCHQ-TXNK  

Ngày 25/09/2014 
Quặng monazite xuất khẩu. 

Công văn 11697/TCHQ VNACCS 
Ngày 25/09/2014 

Xử lý vướng mắc trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 11724/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/09/2014 

Miễn thuế lô hàng phần mềm hệ điều hành Windows 8.1 gửi từ Mỹ đến 

Việt Nam cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ.. 

Công văn 11727/TCHQ-QLRR 
Ngày 26/09/2014 

Thiết lập, áp dụng tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 11728/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/09/2014 

Ghi nhận vướng mắc về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với lô hàng gỗ 

hương tía tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế 

nhập khẩu. 

Công văn 11752/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/09/2014 

Thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nhôm hợp kim dạng thỏi. 

Công văn 11784/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/09/2014 
Nhập khẩu phân bón vi sinh. 

Công văn 11801/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/09/2014 
Sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 11802/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/09/2014 
Phân loại mặt hàng Chất dẫn dụ côn trùng - đường attractant 40. 

Công văn 11805/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/09/2014 
Phân tích, phân loại hàng hóa khai báo là “Chất Diethanol 

Isopropanolamine 85%”. 

Công văn 11838/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/09/2014 

Xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động chính của lô 

09.1 trước ngày 01/11/2013. 

Công văn 11842/TCHQ-QLRR 

Ngày 30/09/2014 
Vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

Công văn 11848/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/09/2014 
Phân loại hàng hóa và thuế GTGT sinh phẩm y tế. 

Công văn 11849/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/09/2014 
Vướng mắc phân loại mặt hàng “Gỗ keo nhiên liệu”. 

Công văn 13526/BTC-CST 

Ngày 25/09/2014 
Thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu sản xuất ống chống khoan dầu 

khí. 

Công văn 13611/BTC-TCHQ 
Ngày 26/09/2014 

Xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua KBNN với cơ 

quan hải quan. 

Quyết định 2510/QĐ-BTC 

Ngày 30/09/2014 
Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế 
đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu 
được sản xuất từ nguyên liệu 
chính là gỗ nhập khẩu. 

 
 

 

 

Công văn 1253/GSQL-GQ2 

Ngày 22/09/2014 

Công văn này hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ xuất 

khẩu được sản xuất từ nguyên liệu chính là gỗ nhập khẩu. Theo quy định 

tại điểm a khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013 thì: “Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu 

nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất 

khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu 

có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần 

nguyên liệu trong nước tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm 

xuất khẩu có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế nhập khẩu 

quy định đối với mặt hàng đó.” Hồ sơ không phải nộp thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 126, Điều 117 

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. 

Xử lý vướng mắc về trao đổi 
thông tin thu nộp thuế qua 
KBNN với cơ quan hải quan. 
 
 

 
Công văn 13611/BTC-TCHQ 

Ngày 26/09/2014 

Công văn này xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua 

KBNN với cơ quan hải quan. Theo đó, thông tin thu nộp thuế vào Kho bạc 

Nhà nước phải được cập nhật trên Hệ thống và truyền đến cơ quan hải 
quan 15 phút/1 lần, sau thời gian này nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế 
vào Kho bạc Nhà nước, nhưng dữ liệu chưa được gửi đến cổng thanh toán 

điện tử hải quan thì cơ quan hải quan kiểm tra thông tin và thông quan 

hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác nhận của doanh nghiệp chứng từ nộp 

thuế do người nộp thuế xuất trình. 

Phân loại hàng hóa và thuế 
GTGT sinh phẩm y tế. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 11848/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/09/2014 

Công văn này hướng dẫn về phân loại hàng hóa và thuế GTGT sinh phẩm 

y tế. Theo đó, mặt hàng của Công ty nhập khẩu là “Sinh phẩm chuẩn đoán 

(Que thử)” là các sinh phẩm chuẩn đoán dùng để xét nghiệm miễn dịch 

định tính dùng trong phòng thí nghiệm, đọc bằng mắt thường nên được 

phân loại vào nhóm 38.22. Theo biểu thuế GTGT ban hành kèm theo 

Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì mặt hàng thuộc nhóm 38.22 thuộc đối 

tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. 

Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì 

mặt hàng trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì: 

“Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu 

thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 

10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực 

hiện theo quy định tại các văn bản đó”. Theo đó, trường hợp Công ty 

nhập khẩu các sản phẩm: Determine HIV - 1/2 (Sinh phẩm chẩn đoán 

HIV), Determine HbsAg (Sinh phẩm chẩn đoán viêm gan B), Determine 

Syphilis TP (Sinh phẩm chẩn đoán giang mai) nếu thuộc Danh mục sinh 

phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban 

hành và được nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng 

áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 11 Điều 10 

Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 
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Vướng mắc C/O mẫu D. 

 
 

 

Công văn 1284/GSQL-TH 
Ngày 25/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc C/O mẫu D. Theo đó, trường hợp ngoại 
lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày 

tính từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ quên không cố ý hoặc có lý do 

chính đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá một (01) năm kể từ 

ngày hàng được chất lên tàu và phải đánh dấu vào ô “Issued 

Retroactively”. Theo đó, C/O mẫu D dẫn trên do Thái Lan cấp trước ngày 

xuất khẩu nhưng được đánh dấu vào ô “issued retroactively” là không hợp 

lệ. 
 

 


