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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4214 

(Từ 27/10 - 01/11/2014) 
 

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 12744/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/10/2014 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 12746/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/10/2014 

Thực hiện kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa XNK 

tại cửa khẩu biên giới. 

Công văn 12747/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/10/2014 

Báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh TNTX của các Cục Hải quan các 

tỉnh, thành phố. 

Công văn 2736/TXNK-PL 

Ngày 20/10/2014 

Phân loại mặt hàng Dolly hàng không chuyên dụng để chuyên chở hàng 

hóa trong sân bay. 

Công văn 1397/GSQL-GQ3 

Ngày 21/10/2014 
 uản lý hải quan    kinh doanh hàng mi n thuế. 

Công văn 12823/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/10/2014 

Báo cáo nhập – xuất – tồn  của DNCX  à  iệc lập Biên bản bàn giao hàng 

hóa đối  ới hàng hóa chuyển cửa khẩu. 

Công văn 1398/GSQL-GQ1 

Ngày 21/10/2014 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bã sắn từ Lào    Việt Nam. 

Công văn 1399/GSQL-GQ1 

Ngày 21/10/2014 
Chứng từ thanh toán đối  ới hàng kinh doanh TNTX. 

Công văn 14950/BTC-TCHQ 

Ngày 21/10/2014 

Đ  xuất maã HS sản phẩm thép bị loại trong quá trình sản xuất để xem xét 

bổ sung  ào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu. 

Công văn 15182/BTC-CST 

Ngày 22/10/2014 
Trả lời  ướng mắc thủ tục hải quan. 

Công văn 1402/GSQL-TH 

Ngày 22/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu S. 

Công văn 1403/GSQL-TH 

Ngày 22/10/2014 
Thành lập kho ngoại quan trong khu phi thuế quan. 
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Công văn 12874/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/10/2014 
Kết quả phân loại đối  ới hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 12898/TCHQ-GSQL  

Ngày 23/10/2014 
Tái xuất xe ô tô nhập khẩu bị đục, sửa số khung. 

Công văn 15214/BTC-TCHQ 

Ngày 23/10/2014 

Xử phạt  i phạm hành chính đối  ới “không nộp đúng thời hạn các chứng 

từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy 

định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” 

Công văn 12903/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/10/2014 

Ghi nhận  ướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập 

khẩu đối  ới phần m m camera. 

Công văn 12904/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/10/2014 

Đ  nghị xét mi n thuế nhập khẩu (bổ sung) đối  ới trang thiết bị,  ật tư 

nhập khẩu phục  ụ Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước. 

Công văn 12905/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/10/2014 
Giá tính thuế ắc quy NK. 

Công văn 12918/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/10/2014 

 uản lý hàng điện thoại di động tái nhập sau khi tạm xuất bảo hành, sửa 

chữa. 

Công văn 12927/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/10/2014 
Vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công. 

Công văn 12928/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/10/2014 

Giải quyết hàng hóa  à kho ngoại quan bị hỏa hoạn tại Khu công nghiệp 

Quang Minh. 

Công văn 12931/TCHQ-XXNK 

Ngày 24/10/2014 
Phân loại mặt hàng “kem trị mụn trứng cá”. 

Công văn 12932/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/10/2014 

Triển khai mở rộng thu NSNN qua cổng thanh toán điện tử hải quan trên 

phạm  i toàn quốc. 

Công văn 12940 /TCHQ-TXNK 

Ngày 27/10/2014 
Phân loại thép mạ màu. 

Công văn 15469/BTC-CST 

Ngày 27/10/2014 

Chính sách thuế nhập khẩu  à thuế giá trị gia tăng đối  ới hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án ODA không hoàn lại. 

Công văn 15484/BTC-TCHQ 

Ngày 27/10/2014 
Địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn (ICD). 

Công văn 13004/TCHQ-GSQL 

Ngày 27/10/2014 

Rà soát các chứng từ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình  ới cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). 

Công văn 13029/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 
Xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men s/x bình nước nóng. 

Công văn 13068/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 
Bổ sung thông tin của kết quả phân tích mặt hàng bột đá. 
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Công văn 13070/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 

Vướng mắc trong  iệc xác định trị giá tính thuế đối  ới hàng hóa nhập 

khẩu từ tàu Heung A Dragon bị chìm. 

Công văn 13083/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 

Xử lý phạt chậm nộp thuế đối  ới nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng 

xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa. 

Công văn 13086/TCHQ-QLRR 

Ngày 28/10/2014 

Ghi nhận  ướng mắc vướng mắc khi làm thủ tục lô hàng quá cảnh qua 

cảng Cát Lái đã bị Chi cục Hải quan chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Công văn 13094/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/10/2014 

Áp dụng cơ chế chuyển cửa khẩu đối  ới hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ 

Đình. 

Công văn 13095/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc trong  iệc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 13117/TCHQ -TXNK 

Ngày 29/10/2014 

Tổng Cục Hải  uan ghi nhận  ướng mắc của Cục Hải  uan Tỉnh Nghệ 

An  à có  ăn bản hướng dẫn trong thời gian sớm nhất. 

Công văn 13138/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/10/2014 

Triển khai Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục    kê 

khai, thu nộp thuế, ti n chậm nộp, ti n phạt  à các khoản thu khác đối  ới 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.. 

Công văn 13147/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/10/2014 
Thuế GTGT thiết bị y tế. 

Công văn 13148/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/10/2014 
Bổ sung hồ sơ xóa nợ. 

Công văn 13167/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2014 
Thuế GTGT chất thử chẩn đoán dùng trong y tế. 

Công văn 13168/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2014 
Thuế đối  ới tài sản bán đấu giá. 

Công văn 2829/TXNK-PL 

Ngày 30/10/2014 
Phân loại mặt hàng Bộ thiết bị thoát hiểm cho nhà cao tầng. 

Công văn 2830/TXNK-PL 

Ngày 30/10/2014 
Phân loại mặt hàng Cảm biến lùi xe phía sau. 

Công văn 13178/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2014 
Lập hồ sơ xóa nợ. 

Công văn 13182/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/10/2014 

Xử lý các lô hàng trên bản lược khai hàng hóa nhập khẩu là lốp, lốp đã 

qua sử dụng hiện đang tồn đọng tại cảng Hải Phòng mà không xác định 

được chủ sở hữu, người nhận hàng đã từ chối nhận hàng. 

Công văn 13204/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2014 
Xử lý nợ thuế.   

Thông tư 37/2014/TT-BCT 

Ngày 24/10/2014 

Quy định     iệc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ 

từ rừng tự nhiên từ Lào  à Campuchia. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Chứng từ thanh toán đối với 

hàng kinh doanh TNTX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1399/GSQL-GQ1 

Ngày 21/10/2014 

Công  ăn này giải đáp  ướng mắc    chứng từ thanh toán đối  ới hàng 

kinh doanh TNTX. Cụ thể như sau: 

Trường hợp người xuất khẩu hàng hóa được thanh toán ti n hàng hóa xuất 

khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quy n cho bên thứ ba là tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp 

chứng từ thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quy n phải được thể hiện 

bằng văn bản (trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản 

đi u chỉnh thanh toán). 

Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía 

nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất 

khẩu hoặc ti n công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, 

dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các 

đi u kiện, thủ tục hồ sơ như sau: 

- Hàng hóa mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ 

phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán. 

- Văn bản xác nhận của phía nước ngoài v  số ti n thanh toán bù trừ giữa 

hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước 

ngoài. 

Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và 

trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số ti n chênh lệch còn 

lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 

Xử lý phạt chậm nộp thuế đối với 

nguyên liệu nhập khẩu để sản 

xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu 

thụ nội địa. 

 

 

 

Công văn 13083/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 

Công  ăn này hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế đối  ới nguyên liệu 

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó, 

người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, ti n chậm nộp kể từ ngày đăng 

ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối  ới số 

hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa. Trường hợp có lý do: “do phía nước 

ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng, 

người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các 

loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tính ti n chậm nộp kể từ ngày hết 

thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối  ới trường hợp chuyển tiêu 

thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế).  

Vướng mắc xử phạt 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 15214/BTC-TCHQ 

Ngày 23/10/2014 

Công  ăn này hướng dẫn    xử phạt  i phạm hành chính. Theo đó, trường 

hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành  i “không nộp đúng thời hạn các 

chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời 

hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” tại các tờ khai khác 

nhau ở các thời điểm khác nhau, bị phát hiện ở cùng một thời điểm thì xử 

phạt  i phạm hành chính một lần    hành  i  i phạm, đồng thời áp dụng 

tình tiết tăng nặng “ i phạm hành chính nhi u lần”. 

Trường hợp hành  i  i phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ 

chức  i phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó  ẫn 

tiếp tục thực hiện hành  i đó, thì hành  i  i phạm này được coi là hành  i 

 i phạm mới. 
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Vướng mắc trong quá trình thực 

hiện hợp đồng gia công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 12927/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/10/2014 

Công  ăn này giải đáp một số  ướng mắc trong quá trình thực hiện hợp 

đồng gia công. Cụ thể như sau: 

- Công ty Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, xây 

dựng định mức, thông báo định mức, làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, 

xuất khẩu sản phẩm và thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan hải 

quan. 

- Hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội 

địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm đ, 

khoản 2 Đi u 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ 

Tài chính. Công ty nhận gia công phải thực hiện xây dựng, thông báo định 

mức lượng nguyên liệu, vật tư (hóa chất) do Công ty thuê gia công tự 

cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công tại Bảng Thông báo định mức 

từng mã hàng theo mẫu 03/TBĐM-GC/2014 và kê khai số nguyên liệu 

cung ứng đó trên Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công 

cung ứng theo Mẫu 04/HSTK-GC/2014 ban hành kèm Thông tư số 

13/2014/TT-BTC. Theo đó, tại mục đơn giá, phần trị giá Công ty nhận gia 

công phải kê khai theo đúng quy định. 

- Việc thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh 

nghiệp chế xuất đã được hỗ trợ thực hiện trên hệ thống. 

Xử phạt vi phạm hành chính đối 

với “không nộp đúng thời hạn 

các chứng từ thuộc hồ sơ hải 

quan được chậm nộp”; “không 

nộp đúng thời hạn quy định để 

báo cáo thanh khoản, hoàn 

thuế...” 

Công văn 15214/BTC-TCHQ 

Ngày 23/10/2014 

Công  ăn này giải đáp  ướng mắc     iệc xử phạt  i phạm hành chính đối 

 ới “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được 

chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, 

hoàn thuế...”. Theo đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi 

“không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm 

nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn 

thuế...” tại các tờ khai khác nhau ở các thời điểm khác nhau, bị phát hiện ở 

cùng một thời điểm thì xử phạt vi phạm hành chính một lần v  hành vi vi 

phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “ i phạm hành chính nhi u 

lần”. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá 

nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà 

sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó, thì hành vi vi phạm này được coi 

là hành vi vi phạm mới. 

Vướng mắc trong việc hoàn thuế 

GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp 

thừa. 

 

Công văn 13095/TCHQ-TXNK 

Ngày 29/10/2014 

Công  ăn này giải đáp  ướng mắc trong  iệc hoàn thuế GTGT hàng NK 

nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, số ti n thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp 

nhầm, nộp thừa của các tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014 (ngày 

Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Cục Thuế tỉnh, 

thành phố thực hiện hoàn trả ti n thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp nhầm, 

nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013. 

 


