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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 3914 

(Từ 06/10 - 11/10/2014) 
 

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 1265/GSQL-TH 

Ngày 22/09/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1271/GSQL-TH 

Ngày 23/09/2014 
Vướng mắc C/O. 

Công văn 1273/GSQL-GQ1 
Ngày 23/09/2014 

Hàng XK có kiểu dáng quân trang theo hợp đồng thương mại. 

Công văn 1274/GSQL-TH 

Ngày 23/09/2014 
Kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng ô tô. 

Công văn 1275/GSQL-GQ1 

Ngày 23/09/2014 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia. 

Công văn 1278/GSQL-GQ2 

Ngày 23/09/2014 
Vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 1280/GSQL-GQ1 

Ngày 24/09/2014 
NK nguyên liệu lá thuốc lá. 

Công văn 1281/GSQL-GQ1 
Ngày 24/09/2014 

Thủ tục nhập khẩu hạt giống cây trồng. 

Công văn 1282/GSQL-GQ2 
Ngày 24/09/2014 

Kiểm tra thực hiện quản lý hải quan đối với loại hình GC, NSXXK và quyền 
kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc quản lý của 
Cục Hải quan Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 

Công văn 1283/GSQL-GQ2 
Ngày 24/09/2014 

Xử lý phế phẩm gia công. 

Công văn 11815/TCHQ-GSQL 
Ngày 30/09/2014 

Nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương 

Công văn 1305/GSQL-GQ1 

Ngày 01/10/2014 
Vướng mắc khi khai báo tại ô số 2 (người nhập khẩu) trên tờ khai hàng hóa 
xuất khẩu. 

Công văn 1306/GSQL-GQ1 

Ngày 02/10/2014 
Hồ sơ xuất khẩu đồ gỗ cao cấp có nguồn gốc nhập khẩu. 
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Công văn 1307/GSQL-GQ1 

Ngày 02/10/2014 
Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. 

Công văn 1308/GSQL-GQ2  
Ngày 03/10/2014 

Thủ tục hải quan đối với sản phẩm xuất khẩu được cấu thành từ 02 nguồn 
nguyên liệu và thủ tục hải quan đối với loại hình tạm xuất - tái nhập để giới 
thiệu sản phẩm. 

Công văn 1310/GSQL-GQ3 

Ngày 03/10/2014 
Tạm xuất - tái nhập hàng hàng không nhằm mục đích thương mại để sửa 
chữa, bảo hành. 

Công văn 1313/GSQL-GQ2 
Ngày 03/10/2014 

Thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp FDI. 

Công văn 1314/GSQL-GQ2 
Ngày 03/10/2014 

Ghi nhận vướng mắc về cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu làm cơ sở 
để thanh khoản hợp đồng gia công. 

Công văn 1317/GSQL-GQ1 

Ngày 06/10/2014 
In và xác nhận tờ khai. 

Công văn 2623/TXNK-PL 
Ngày 06/10/2014 

Thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ. 

Công văn 2625/TXNK-PL 

Ngày 06/10/2014 
Thực hiện Thông tư số 131/2014/TT-BTC về việc sửa mức thuế suất thuế 
nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02. 

Công văn 11770/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/09/2014 
Phân loại mặt hàng Modul LED P10 (3 màu). 

Công văn 11804/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/09/2014 
Báo cáo về mặt hàng giấy Ivory. 

Công văn 11836/TCHQ-GSQL 
Ngày 30/09/2014 

Xác định tính hợp pháp của tờ khai hải quan XK. 

Công văn 11837/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/09/2014 
Kiểm tra chất lượng thép. 

Công văn 11889/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/10/2014 
Vướng mắc cưỡng chế thuế. 

Công văn 11899/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/10/2014 

Ghi nhận vướng mắc liên quan đến chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa 
vụ thuế” trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung và việc cưỡng chế thuế khi 
hàng hóa chưa thông quan, giải phóng hàng.. 

Công văn 11900/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/10/2014 
Đề nghị xóa nợ tiền thuế truy thu. 

Công văn 11904/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/10/2014 
Thuế GTGT chất thử chẩn đoán dùng trong y tế. 

Công văn 11909/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/10/2014 
Thanh khoản loại hình GC, SXXK trên hệ thống. 
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Công văn 11910/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/10/2014 
Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. 

Công văn 11911/TCHQ-GSQL 
Ngày 01/10/2014 

Tờ khai hải quan NK ủy thác. 

Công văn 11918/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/10/2014 
Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. 

Công văn 9679/BCT-XNK 
Ngày 01/10/2014 

Thuế nhập khẩu đối với dây chuyền sản xuất thép. 

Công văn 11944/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/10/2014 
Phân loại mặt hàng Tô filament axetat xenlulo. 

Công văn 12048/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/10/2014 
Nhập khẩu xe máy chuyên dùng. 

Công văn 12059/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/10/2014 

Xử lý tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 12060/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/10/2014 
Tạm nộp thuế. 

Công văn 12083/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/10/2014 
Nhập khẩu hàng hóa của dự án ưu đãi đầu tư. 

Công văn 12084/TCHQ-GSQL 

Ngày 06/10/2014 
Gia hạn thời hạn TN-TX đối với máy móc thi công công trình. 

Công văn 12122/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/10/2014 
Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cam 
Ranh. 

Công văn 12127/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 
Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm. 

Công văn 12131/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 
Khiếu nại về việc ấn định thuế đối với  tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản 
xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 12144/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 
Tạm nhập tái xuất hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa. 

Công văn 13767/BTC-TCHQ 
Ngày 30/09/2014 

Xử lý nợ thuế. 

Công văn 13894/BTC-TCHQ 

Ngày 01/10/2014 
Hoàn thuế nhập khẩu. 

Công văn 13934/BTC-TCHQ 

Ngày 02/10/2014 
Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án 
đầu tư. 
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Công văn 13982/BTC-TCHQ 

Ngày 02/10/2014 
Giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh miễn thuế trên tàu bay xuất 
cảnh. 

Công văn 14015/BTC-TCHQ 
Ngày 03/10/2014 

Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện 
xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. 

Công văn 12082/TCHQ-TXNK 

Ngày 06/10/2014 
Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. 

Công văn 14087/BTC-TCHQ 
Ngày 06/10/2014 

Áp dụng thuế chống bán phá giá. 

Công văn 12128/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 
Đưa hàng hóa vào tập kết tại Kho của Công ty TNHH TM Đỗ Khoa chờ làm 
thủ tục hải quan. 

Công văn 12129/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 
Xem xét xin chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu. 

Công văn 12156/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/10/2014 

Giải đáp về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế, không thu thuế, mức xử 
phạt vi phạm hành chính và phần mềm thanh khoản. 

Công văn 12165/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/10/2014 
 Tăng cường biện pháp quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra 
Khu KTCK. 

Công văn 12165/TCHQVNACCS 

Ngày 08/10/2014 
Khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ 
khai xuất khẩu VNACCS. 

Công văn 12183/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/10/2014 
Chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu vật liệu nhập SXXK. 

Công văn 12184/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/10/2014 
Xử lý kết quả phân tích khác kết quả giám định. 

Công văn 12226/TCHQ-KTSTQ 

Ngày 09/10/2014 
Về việc xin tạm hoãn đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. 

Công văn 12251/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2014 
Hoàn thuế NK hàng hóa bị thiệt hại. 

Công văn 12258/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2014 
Xử lý phạt chậm nộp. 

Công văn 12259/TCHQ-TXNK 
Ngày 09/10/2014 

Gia hạn nộp thuế và cưỡng chế thuế. 

Công văn 14311/BTC-TCHQ 

Ngày 09/10/2014 
Xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn. 

Công văn 1975/QLCL-CL2 

Ngày 09/10/2014 
Kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Thanh khoản tờ khai xuất khẩu 
đăng ký sai loại hình. 

 
 
 
 
 
 

Công văn 11918/TCHQ-GSQL 
Ngày 01/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu 
đăng ký sai loại hình. Theo đó, cơ quan Hải quan quản lý tiến hành kiểm tra 
hồ sơ hải quan, các chứng từ, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu và thành 
phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã sử 
dụng bao giấy KRAFT nhập khẩu để đóng gói sản phẩm chè xuất khẩu thì 
xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì tiến hành 
kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, xử lý sai phạm nếu có theo 
quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung 
cấp hồ sơ liên quan kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình để cơ 
quan Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết. 

Vướng mắc về thủ tục xuất nhập 
khẩu tại chỗ. 

 
 

 

 

Công văn 1278/GSQL-GQ2 

Ngày 23/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Căn cứ 
khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, để xác 
định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa có hai hợp đồng 
riêng biệt. Theo đó, hợp đồng xuất khẩu phải có điều khoản ghi rõ hàng hóa 
được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam và hợp đồng nhập khẩu phải có 
điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam. Do 
vậy, trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu giữa Công ty Việt Nam và Công 
ty Đức không có điều khoản chỉ định nhận hàng từ Công ty thứ ba tại Việt 
Nam là không đúng với quy định dẫn trên. 

Xử lý phế phẩm gia công. 

 

 

 

 

 

Công văn 1283/GSQL-GQ2 

Ngày 24/09/2014 

Công văn này hướng dẫn xử lý phế phẩm gia công nằm trong định mức và 
nằm ngoài định mức. Cụ thể như sau: 
- Đối với phế phẩm gia công nằm trong định mức khi xuất trả cho đối tác 
thuê gia công đã được tính vào tổng lượng hàng xuất khẩu nên không được 
tiếp tục đưa vào số liệu thanh khoản hợp đồng gia công. 
- Đối với phế phẩm gia công nằm ngoài định mức nếu tái xuất cho đối tác 
thuê gia công thì được đưa vào số liệu thanh khoản hợp đồng gia công. 
- Về mã loại hình thì việc xuất trả phế phẩm của hợp đồng gia công khai báo 
theo mã loại hình B13. 

In và xác nhận tờ khai. 

 

 

 

 
 

 
 

Công văn 1317/GSQL-GQ1 
Ngày 06/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc in và xác nhận tờ khai. Theo đó, 
đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải 
phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải 
quan giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự in tờ khai hải quan 
từ hệ thống (02 trang đầu của tờ khai, phần thông tin chung, không phải in 
đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát. 
Công chức bộ phận giám sát hải quan thực hiện đóng dấu xác nhận, ký, đóng 
dấu công chức trên cùng bên phải của trang đầu tiên tờ khai hải quan khi 
hoàn thành việc giám sát đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan, giao 
cho người khai hải quan để làm các thủ tục tiếp theo (nếu có). Tờ khai có xác 
nhận của công chức hải quan được sử dụng làm chứng từ lưu thông hàng hóa 
trên thị trường hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác.  
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Xác định tính hợp pháp của tờ 
khai hải quan XK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Công văn 11836/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc xác định tính hợp pháp của tờ khai 
hải quan XK trong các trường hợp tờ khai còn một số nội dung chưa khai 
báo. Cụ thể như sau: 
- Không yêu cầu người khai hải quan phải khai số xe vận chuyển hàng hóa 
xuất khẩu qua cửa khẩu trên tờ khai hải quan. 
- Việc khai báo hóa đơn thương mại trên tờ khai mẫu HQ/2012- XK là không 
bắt buộc do căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-
BTC về hồ sơ hải quan xuất khẩu thì hóa đơn thương mại không phải là một 
chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan,  
- Hợp đồng xuất khẩu chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan đối với trường hợp 
hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu thanh 
khoản, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu. 
- Trường hợp tờ khai không có chữ ký của người làm thủ tục xuất khẩu thì 
không có cơ sở để xem xét giá trị pháp lý của tờ khai này. Điều này căn cứ 
theo hướng dẫn cách ghi thông tin trên tờ khai xuất khẩu ban hành theo 
Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012. 
Với trường hợp người ký làm thủ tục xuất khẩu là người ngoài doanh nghiệp: 
trường hợp tại ô số 4 tờ khai thể hiện người khai hải quan là đại lý làm thủ 
tục hải quan thì chữ ký tại ô số 27 sẽ là chữ ký và dấu của đại diện có thẩm 
quyền của đại lý làm thủ tục hải quan này. Trong trường hợp hàng hóa xuất 
khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì người trực tiếp làm 
thủ tục hải quan sẽ ký vào Phiếu ghi kết quả kiểm tra hải quan. 

Điều chỉnh định mức sau khi xuất 
khẩu sản phẩm. 

 

 

 

 

Công văn 12127/TCHQ-GSQL 

Ngày 07/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất 
khẩu sản phẩm. Theo đó, Cơ quan Hải quan căn cứ công văn giải trình, cam 
kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán,  
chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu 
thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác 
định giải trình của doanh nghiệp là đúng thì thực hiện thanh khoản theo quy 
định. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính  đối với hành vi khai điều chỉnh 
định mức không đúng thời hạn quy định. Thực hiện kiểm tra sau thông quan 
đối với các mã hàng khai sai tên nguyên phụ liệu và định mức sử dụng. 

Khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu 
chí “phương tiện vận chuyển dự 
kiến” trên tờ khai xuất khẩu 
VNACCS. 

 
 

 
 

 
 

 

Công văn 12165/TCHQVNACCS 
Ngày 08/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện 
vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS. Theo đó, căn cứ kế 
hoạch xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai báo tên phương tiện vận 
chuyển dự kiến tại tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” theo hướng 
dẫn khai báo trên Hệ thống VNACCS. Trường hợp phát sinh thay đổi tên 
phương tiện vận chuyển dự kiến đã khai báo thì thực hiện như sau: 
- Tờ khai chưa được thông quan: thực hiện nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trong 
thông quan (EDD/EDA01) trên Hệ thống để được Chi cục Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai phê duyệt nội dung sửa đổi. 
- Tờ khai đã được thông quan: người khai hải quan xuất trình thông báo thay 
đổi tên phương tiện vận chuyển, số chuyến bằng văn bản (chấp nhận fax, 
email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên phương tiện vận 
chuyển cho Hải quan giám sát cửa khẩu xuất. Hải quan giám sát ghi nhận tên 
phương tiện vận chuyển, số chuyến thực tế vào Hệ thống e-Customs (Mục 
“Ghi nhận HQ”) khi thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 
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Thanh khoản loại hình GC, 
SXXK trên hệ thống. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 11909/TCHQ-GSQL 

Ngày 01/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản loại hình GC, SXXK 
trên hệ thống. Cụ thể như sau: 
1. Về xử lý số liệu chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn số liệu trên hệ thống 

thông quan điện tử đối với loại hình gia công, SXXK: 

- Khi doanh nghiệp khai báo, truyền số liệu đầy đủ nội dung theo đúng các 
tiêu chí và khuôn dạng chuẩn thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc tiếp 
nhận. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu xác định số liệu yêu cầu thanh 
khoản của người khai hải quan không phù hợp (giữa số liệu trên hồ sơ giấy 
và số liệu trên hệ thống) hoặc có chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống thì yêu 
cầu người khai hải quan giải trình làm rõ và/hoặc khai bổ sung, sửa đổi để xử 
lý phần chênh lệch và xử lý theo quy định. 
2. Về thiếu thông tin xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” trên hệ thống:  
Tạm thời, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản kiểm tra thông 
tin xác nhận "Hàng qua khu vực giám sát" trên hồ sơ giấy, đối chiếu thông 
tin trên hệ thống, vận đơn, chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp 
lên phương tiện vận tải xuất cảnh (nếu có) để trình Chi cục trưởng chấp nhận 
thông tin “Hàng qua khu vực giám sát” phục vụ việc thanh khoản. Trường 
hợp trên hồ sơ giấy không có ngày xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” 
thì lấy ngày thông quan trên hệ thống để cập nhật thông tin vào hệ thống 
thanh khoản. 
3. Lỗi phát sinh do chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống V4 sang hệ thống V5 dẫn 

đến việc không chạy thanh khoản được trên hệ thống: 
Cục Công nghệ thông tin, bộ phận Công nghệ thông tin của các Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố và các đơn vị phát triển phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp 
tìm nguyên nhân để xử lý triệt để, tránh vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến 
hoạt động của doanh nghiệp. 
4. Trường hợp xác định không thể thực hiện thanh khoản được trên hệ thống: 
tiến hành thanh khoản thủ công và cập nhật kết quả vào hệ thống. 

Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ 
hải quan khi làm thủ tục xuất 
khẩu. 

 

Công văn 11910/TCHQ-GSQL 
Ngày 01/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ 
hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Theo đo, hồ sơ hải quan khi làm thủ  
tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương 
nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất 
khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế 
quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thì sử 
dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng. 

Giải đáp về thời hạn nộp hồ sơ 
quyết toán hoàn thuế, không thu 
thuế, mức xử phạt vi phạm hành 
chính và phần mềm thanh khoản. 

 

Công văn 12156/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/10/2014 

Công văn này giải đáp về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế, không 
thu thuế, mức xử phạt vi phạm hành chính và phần mềm thanh khoản. Theo 
đó, căn cứ quy định hiện hành về hải quan, thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, 
không thu thuế nhập khẩu chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai 
xuất khẩu cuối cùng của hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn 
thuế, không thu thuế. Do đó, trường hợp Công ty đề nghị tính thời hạn nộp 
hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế theo tờ khai xuất khẩu cuối cùng 
đối với bộ tờ khai nhập là không phù hợp. 
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Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

8 

Thủ tục hải quan khi thanh lý tài 
sản cố định của doanh nghiệp 
FDI. 
 

 
Công văn 1313/GSQL-GQ2 

Ngày 03/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản cố định của 
doanh nghiệp FDI. Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn 
thuế theo dự án được ưu đãi đầu tư thuộc diện thanh lý và thỏa mãn điều kiện 
thanh lý theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Mục II Thông tư số 
04/2007/TT-BTM thì được thanh lý theo hình thức xuất khẩu, không phải 
hoạt động mua bán trực tiếp hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam. 

 


