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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4015 

(12/10 - 17/10/2015) 
 

 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 2 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1131/GSQL-GQ3 

Ngày 28/09/2015 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của 

Tổng cục Hải quan. 

Công văn 1133/GSQL-GQ1 

Ngày 28/09/2015 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thép. 

Công văn 1135/GSQL-TH 

Ngày 28/09/2015 
Hướng dẫn địa điểm đóng ghép hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn 1136/GSQL-TH 

Ngày 28/09/2015 
Hướng dẫn bổ sung C/O mẫu E. 

Công văn 1137/GSQL-TH 

Ngày 29/09/2015 
Vướng mắc trên C/O mẫu E. 

Công văn 1138/GSQL-TH 

Ngày 29/09/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra KNQ. 

Công văn 1139/GSQL-GQ3 

Ngày 29/09/2015 

Tạm di chuyển địa điểm kiểm tra tập trung của Công ty cổ phần CPN Bưu 

điện. 

Công văn 1140/GSQL-TH 

Ngày 29/09/2015 

Hướng dẫn gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng 

hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT. 

Công văn 1143/GSQL-TH 

Ngày 29/09/2015 
Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan. 

Công văn 1146/GSQL-TH 

Ngày 29/09/2015 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 13967/BTC-TCHQ 

Ngày 06/10/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. 

Công văn 9268/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/10/2015 
Hướng dẫn xử lý bảo lãnh thuế. 
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Công văn 9321/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/10/2015 
Hướng dẫn thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ. 

Công văn 9325/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/10/2015 
Hướng dẫn kiểm tra mã HS. 

Công văn 9329/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2015 
Hướng dẫn miễn thuế đối với lô hàng viện trợ nhân đạo. 

Công văn 9345/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2015 
Đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 9346/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2015 
Trả lại hồ sơ xác định trước mã số. 

Công văn 9350/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/10/2015 
Vướng mắc phân loại sản phẩm plastic. 

Công văn 9375/TCHQ-GSQL 

Ngày 12/10/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng. 

Công văn 9427/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/10/2015 
Giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu tài sản cho thuê tài chính. 

Công văn 9428/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/10/2015 
Hướng dẫn xác định thời điểm khai báo, làm thủ tục hải quan. 

Công văn 9505/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/10/2015 
Hướng dẫn ký quỹ nhập khẩu phế liệu. 

Công văn 9521/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 
Cung cấp thông tin tài liệu phân loại mặt hàng Paper cloth. 

Công văn 9522/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 
Hướng dẫn về cưỡng chế thuế. 

Công văn 9537/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 
Hướng dẫn về việc hoàn thuế mặt hàng Modul LED. 

Công văn 9552/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 
Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng rượu tái xuất quá 365 ngày. 

Công văn 9576/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 
Mã HS của sản phẩm Reviv. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn xử lý bảo lãnh thuế. Công văn này hướng dẫn về việc xử lý bảo lãnh thuế của Ngân hàng 

TMCP Á Châu (ACB), theo đó: 

1. Về thời hạn nộp thuế và thời hạn bảo lãnh: 

Khoản 3 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 
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Công văn 9268/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/10/2015 

Chính quy định: “… Trong thời gian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp 

kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế”. 

Theo quy định trên, thời gian tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan 

hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế, không tính từ ngày đăng 

ký tờ khai (áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 

thuế số 21/2012/QH13). 

2. Về điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: 

Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về bảo lãnh thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 

số 21/2012/QH13. Như vậy, riêng việc bảo lãnh thuế đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và 

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 

21/2012/QH13 thì: “Các trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh 

nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền 

chậm nộp (nếu có), thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ 

thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế”. 

3. Về phát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế bằng phương thức điện tử: 

Khoản 5 Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định: “Trường hợp 

bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử của các ngân hàng thương mại 

đã ký kết, thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan: Khi nhận 

được thông tin số tiền bảo lãnh thuế tại ngân hàng thương mại qua hệ 

thống thanh toán điện tử trên cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải 

quan, cơ quan Hải quan cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải 

quan và chấp nhận thông quan hàng hóa”. 

Trong trường hợp phát hành thư bảo lãnh thuế cho các tờ khai luồng 

vàng, luồng đỏ có sự thay đổi về thuế (tăng số tiền thuế phải nộp so với 

số thuế tạm tính ban đầu), (1) người nộp thuế muốn sử dụng bảo lãnh 

toàn bộ số tiền thuế phải nộp thì đề nghị ngân hàng phát hành thư bảo 

lãnh mới và khai sửa đổi bổ sung bằng số, ký hiệu thư bảo lãnh mới; 

hoặc (2) người nộp thuế khai lại hình thức thanh toán từ mã A hoặc B 

sang mã D - nộp thuế ngay và nộp tiền thuế chênh lệch, cán bộ hải quan 

tra cứu thông tin bảo lãnh điện tử từ chức năng “Cổng thông tin” tại hệ 

thống KTTT nhập lại thông tin bảo lãnh vào KTTT (chức năng: nhập 

bảo lãnh sau khi có tờ khai) theo quy định, hệ thống KTTT sẽ kiểm tra 

việc thanh toán thuế và bảo lãnh để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 

và xử lý thông quan hàng hóa. 

Việc theo dõi, xử lý bảo lãnh thực hiện tương tự như đối với các hình 

thức bảo lãnh quy định tại điểm d khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 43 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 
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Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 

với sản phẩm gia công biếu tặng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 9375/TCHQ-GSQL 

Ngày 12/10/2015 

Công văn này trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan đối với sản phẩm 

gia công biếu tặng của Công ty TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam, theo 

đó: 

1. Về thủ tục hải quan: 

Đối với sản phẩm giầy bị lỗi, không đủ điều kiện xuất khẩu, bên đặt gia 

công là Công ty Nike Pte có văn bản chấp thuận cho phép Công ty 

TNHH CN Giầy Aurora Việt Nam biếu tặng cho Quỹ xã hội từ thiện 

Tấm Lòng Vàng thì thủ tục hải quan được vận dụng thực hiện theo quy 

định tại tiết a2, điểm a, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại 

chỗ, ngoài hồ sơ theo quy định, Công ty phải xuất trình văn bản chỉ định 

của đối tác nước ngoài là Công ty Nike Pte biếu tặng 3096 đôi giầy bị lỗi 

cho Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng. 

2. Về việc khai hải quan 

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/1/2015 của Chính phủ, trường hợp Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng 

Vàng không có chức năng làm thủ tục xuất nhập khẩu thì thủ tục hải 

quan được thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. 

Hướng dẫn xác định thời điểm 

khai báo, làm thủ tục hải quan. 

Công văn này hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình quản lý 

hàng hóa đưa ra, đưa vào các địa điểm tập kết, kiểm tra chờ làm thủ tục 

hải quan tại của khẩu biên giới tỉnh Tây Ninh, theo đó: 

1. Việc tập kết hàng hóa tại khu vực cửa khẩu chờ làm thủ tục hải quan: 

Đối với cửa khẩu biên giới đường bộ việc giao nhận tập kết hàng hóa tại 

khu vực cửa khẩu chờ làm thủ tục hải quan là thực tế hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Căn cứ Thông tư 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan 

đã công nhận và thành lập các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên 

giới để đảm bảo công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan, đồng 

thời giao Cục Hải quan địa phương ban hành quy định giám sát đặc thù 

đối với hàng hóa đưa vào đưa ra các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa. 

Các văn bản này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chỉ quy 

định hướng dẫn công tác quản lý của cơ quan hải quan, quy định nhiệm 

vụ cụ thể của công chức hải quan trong thực thi nhiệm vụ, nhằm đảm 

bảo quản lý chặt chẽ không để xảy ra sai phạm. 

2. Về chứng từ trong hồ sơ hải quan và thời hạn nộp hồ sơ: 

- Tại khoản 4 Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: “Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai hải quan, việc sử dụng tờ khai 

hải quan và chứng từ thay thế tờ khai hải quan, các trường hợp phải nộp, 

xuất trình chứng từ có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này”. Phiếu 

theo dõi hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết hàng hóa không do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành nên không được coi là chứng từ thay thế 

tờ khai. 

- Theo quy định, việc khai báo hải quan là cơ sở để giải quyết thủ tục hải 

quan và là cơ sở để xử lý vi phạm (nếu có). Khoản 1 Điều 25 Luật Hải 
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Công văn 9428/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/10/2015 

quan 2014 quy định: “a) Đối với hàng xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết 

hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 

giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; b) Đối với hàng hóa nhập 

khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu”. Như vậy, trường hợp nộp 

Phiếu theo dõi đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết không phải là chứng từ 

thay thế tờ khai, không được xác định là thời điểm khai báo hải quan. 

Thời điểm hàng đưa vào các địa điểm tập kết được sử dụng để xác định 

thời điểm hàng đến cửa khẩu nhập, hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm 

tập kết phải thống nhất với nội dung trên phiếu theo dõi và phải được 

giám sát hải quan. Đối với các trường hợp nghi ngờ, Chi cục Hải quan 

thực hiện kiểm tra thực tế 100% khi làm thủ tục đối với hàng hóa. 

3. Công văn số 1592/HQTN-NV ngày 31/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh 

Tây Ninh quy định về giám sát hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm 

tra ở biên giới chỉ được quy định hướng dẫn công tác quản lý của cơ 

quan hải quan và nhiệm vụ cụ thể của công chức hải quan trong thực 

hiện giám sát, quản lý hàng hóa. Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 

đã đưa một số nội dung như trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh 

địa điểm, trách nhiệm của doanh nghiệp có hàng hóa đưa vào địa điểm 

tập kết là chưa đúng quy định và không đúng thẩm quyền. Do đó, yêu 

cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh rà soát lại các quy định về giám sát 

hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới, soạn 

thảo thành Quyết định ban hành quy định giám sát hàng hóa đưa vào địa 

điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới, báo cáo Tổng cục Hải quan 

thẩm định trước khi ban hành. 

Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng 

rượu tái xuất quá 365 ngày. 

Công văn này hướng dẫn về việc hoàn thuế mặt hàng rượu nhập khẩu 

sau đó tái xuất quá hạn 365 ngày của Công ty TNHH Diageo Việt Nam, 

theo đó: 

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 

06/12/2010 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 20/01/2011 đến ngày 

30/10/2013) quy định điều kiện xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và 

không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái 

xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba gồm: 

“a.1) Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi 

thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu; 

… 

a.3) Hàng hóa làm thủ tục xuất trả tại Chi cục Hải quan đã làm thủ tục 

nhập khẩu lô hàng đó. 

Trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng 

nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi 

thuế quan, nếu hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau nhưng không 

đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a.1 và điểm a.3 khoản này thì 

cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế nhập khẩu và 

không thu thuế xuất khẩu sau theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 128 

Thông tư này”. 



                
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

                                

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 0313 250 250 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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Công văn 9552/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/10/2015 

Trước thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng 

rượu, bia, thuốc lá, gỗ, căn cứ thẩm quyền ban hành Thông tư số 

194/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 19128/BTC-

TCHQ ngày 30/12/2014 chỉ đạo: “Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố 

không thực hiện hoàn thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập 

khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”. 

Liên quan đến việc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 

30/12/2014, Bộ Tài chính đã có các công văn số 357/BTC-TCHQ ngày 

12/01/2015; số 404/BTC-TCHQ ngày 13/01/2015; số 4056/BTC-TCHQ 

ngày 30/3/2015 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối chiếu với trường hợp mặt hàng 

rượu của Công ty TNHH Diageo Việt Nam, do thời gian từ khi nhập 

khẩu đến khi tái xuất quá hạn 365 ngày nên không đủ điều kiện để cơ 

quan hải quan trình Bộ Tài chính xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp. 

 


