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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4314 

(Từ 03/11 - 08/11/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 5 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1405/GSQL-GQ3 

Ngày 23/10/2014 

Điều kiện về thời hạn bảo hành, sửa chữa và địa điểm làm thủ tục tạm 

xuất - tái nhập hàng hóa. 

Công văn 1407/GSQL-GQ3 

Ngày 23/10/2014 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập qua cảng SPCT vận chuyển bằng 

xà lan đến cảng Phnôm Pênh - Campuchia. 

Công văn 1408/GSQL-GQ1 

Ngày 23/10/2014 
Chính sách xuất khẩu mặt hàng ngô hạt. 

Công văn 1409/GSQL-GQ2 

Ngày 23/10/2014 
Sử dụng sản phẩm làm quà biếu, tặng. 

Công văn 15408/BTC-TCHQ 

Ngày 24/10/2014 
Hạn chế xuất khẩu phế liệu đồng chưa qua tái chế. 

Công văn 15433/BTC-TCHQ 

Ngày 24/10/2014 

Triển khai thực hiện công văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23/9/2014 về 

chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan. 

Công văn 1412/GSQL-TH 

Ngày 24/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu AANZ. 

Công văn 1413/GSQL-GQ1 

Ngày 24/10/2014 
Thủ tục nhập khẩu vỏ sò, ốc. 

Công văn 12939/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/10/2014 
Xử lý thuế đối với các lô hàng của Công ty TNHH OLAM Việt Nam. 

Công văn 13013/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/10/2014 
Làm rõ công dụng, quy trình sử dụng sản phẩm nhập khẩu. 

Công văn 1415/GSQL-GQ2 

Ngày 27/10/2014 
Xử lý nguyên liệu lỗi. 

Công văn 1416/GSQL-GQ1 

Ngày 27/10/2014 
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại. 
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Công văn 1418/GSQL-GQ2 

Ngày 27/10/2014 

DNCX nhập khẩu thép cho sản xuất khuôn mẫu tại nhà máy để xuất khẩu 

100%. 

Công văn 13081/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 
Cung cấp thêm thông tin mặt hàng. 

Công văn 13084/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 

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 1420/GSQL-GQ3 

Ngày 28/10/2014 

Hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng 

xuất khẩu.. 

Công văn 1421/GSQL-GQ1 

Ngày 29/10/2014 

Tính hợp lệ của “Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Thông quan)” không có 

dấu mộc “Thông quan”. 

Công văn 458/TXNK-CST 

Ngày 29/10/2014 

Vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với 

mặt hàng ghế khám chữa bệnh dùng trong nha khoa. 

Công văn 1423/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1424/GSQL-TH  

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1425/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1426/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1427/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Điều hành xuất khẩu gạo. 

Công văn 1428/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 

Hàng hóa có thuế TTĐB gửi KNQ do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu 

nhập, ngoài cửa khẩu xuất quản lý. 

Công văn 1429/GSQL-GQ1 

Ngày 29/10/2014 
Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. 

Công văn 1430/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 1432/GSQL-TH 

Ngày 29/10/2014 
Vướng mắc C/O. 

Công văn 1440/GSQL-GQ3 

Ngày 29/10/2014 
Nhập khẩu điện thoại theo loại hình phi mậu dịch. 

Công văn 1441/GSQL-GQ1 

Ngày 29/10/2014 
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm bổ sung Ensure dạng nước. 

Công văn 1442/GSQL-GQ3 

Ngày 30/10/2014 
Thủ tục mua lốp ô tô đã qua sử dụng tồn tại cảng Hải Phòng. 
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Công văn 1444/GSQL-GQ2 

Ngày 30/10/2014 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ. 

Công văn 1445/GSQL-GQ3 

Ngày 30/10/2014 
Xuất khẩu mẫu quặng đá kim mỏ ra nước ngoài để phân tích. 

Công văn 1447/GSQL-GQ3 

Ngày 31/10/2014 
Quản lý hải quan về kinh doanh hàng miễn thuế. 

Công văn 1448/GSQL-GQ1 

Ngày 31/10/2014 
Tạm nhập - tái xuất phương tiện thi công thực hiện dự án đầu tư. 

Công văn 1450/GSQL-TH 

Ngày 31/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1451/GSQL-TH 

Ngày 31/10/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1452/GSQL-TH 

Ngày 31/10/2014 
Xác minh C/O mẫu E. 

Công văn 1453/GSQL-GQ1 

Ngày 31/10/2014 
Nhập khẩu máy bay trực thăng. 

Công văn 1454/GSQL-GQ1 

Ngày 31/10/2014 
Hồ sơ lâm sản xuất khẩu. 

Công văn 13206/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2014 

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng ghế khám chữa bệnh dùng trong 

nha khoa. 

Công văn 15809/BTC-TCHQ 

Ngày 30/10/2014 
Xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. 

Công văn 13211/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/10/2014 
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm từ Đài Loan. 

Công văn 13220/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/10/2014 
Xử lý thuế mặt hàng Phân bón NPK. 

Công văn 13240/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/10/2014 

Điều chỉnh Phụ lục hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ 

trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký. 

Công văn 13244/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/10/2014 
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

Công văn 13273/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/10/2014 
Hướng dẫn thủ tục hải quan theo hình thức nhập khẩu tại chỗ. 

Công văn 13274/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/10/2014 

Giám sát hàng hóa TNTX bị mắc cạn tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình 

tỉnh An Giang. 
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Công văn 13276/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/10/2014 
Khắc mẫu dấu nghiệp vụ của cơ quan hải quan. 

Công văn 13278/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/10/2014 

Vướng mắc thực hiện Quyết định 2575/QĐ-TCHQ về việc hàng hóa xuất 

khẩu không hạ kho, bãi cảng chạy thẳng lên tàu để xuất khẩu. 

Công văn 13280/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/10/2014 
Thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ. 

Công văn 13282/TCHQ-VP 

Ngày 31/10/2014 

Đính chính nội dung văn bản về việc xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng 

men dùng để sản xuất bình nước nóng. 

Công văn 13289/TCHQ-GSQL 

Ngày 31/10/2014 

Vướng mắc trong việc xác định trị giá đối với hàng hóa là kim loại quý, 

đá quý. 

Công văn 13290/TCHQ-PTPL 

Ngày 31/10/2014 
Phân tích phân loại mặt hàng thép dự ứng lực. 

Công văn 13326/TCHQ-PC 

Ngày 03/11/2014 
Vướng mắc xử lý đối với hàng hóa không xác định được chủ thể vi phạm. 

Công văn 13327/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/11/2014 
Phương pháp phân bổ phí bản quyền. 

Công văn 1455/GSQL-GQ1 

Ngày 03/11/2014 
Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 1456/GSQL-TH 

Ngày 03/11/2014 
Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ. 

Công văn 1457/GSQL-TH 

Ngày 03/11/2014 

Công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ về giám sát 

hải quan tại cửa khẩu biên giới đường bộ, đường sông. 

Công văn 16000/BTC-TCHQ 

Ngày 03/11/2014 
Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hiệp định. 

Công văn 13370/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/11/2014 
Giá tính thuế hàng NK mặt hàng ô tô. 

Công văn 13376/TCHQ-PC 

Ngày 04/11/2014 

Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt và vướng mắc xử lý vi phạm liên 

quan đến ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 16036/BTC-TCHQ 

Ngày 04/11/2014 

Danh sách cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Tây Ninh được phép tái xuất hàng 

hóa. 

Công văn 13377/TCHQ-PC 

Ngày 04/10/2014 
Vướng mắc xử lý vi phạm Cty XDDV & TM 68 về hàng hóa tạm nhập. 

Công văn 13378/TCHQ-PC 

Ngày 04/11/2014 
Vướng mắc xử lý vi phạm hành chính. 
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Công văn 13411/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/11/2014 
Miễn thuế hàng viện trợ. 

Công văn 13417/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/11/2014 
Tương quan mã số HS. 

Công văn 13457/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/11/2014 
 y quyền ký tên trên tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy NK. 

Công văn 13458/TCHQ-GSQL 

Ngày 05/11/2014 

Triển khai thí điểm giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

biển. 

Công văn 13462/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/11/2014 
Vướng mắc truy thu thuế. 

Công văn 13463/TCHQ-TXNK 

Ngày 05/11/2014 
Thuế suất thuế GTGT đối với phần mềm camera. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Sử dụng sản phẩm làm quà biếu, 

tặng. 

 

 

 

 

Công văn 1409/GSQL-GQ2 

Ngày 23/10/2014 

Công văn này hướng dẫn thủ tục DNCX sử dụng sản phẩm làm quà biếu, 

tặng. Theo đó, công ty muốn sử dụng các sản phẩm do công ty sản xuất ra 

như điện thoại di động, máy tính bảng để làm quà tặng nhân viên hoặc các 

cá nhân, tổ chức khác tại Việt Nam thì việc thực hiện thủ tục hải quan tiến 

hành như sau: 

Bước 1: Công ty mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình xuất sản phẩm của 

doanh nghiệp chế xuất (E42). 

Bước 2: Mở tờ khai nhập khẩu lô hàng đã xuất khẩu nêu trên theo loại 

hình phi mậu dịch, nộp đầy đủ các loại thuế và thực hiện đầy đủ chính 

sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định hiện hành. 

Thủ tục hải quan đối với hàng 

hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả 

lại. 

 

 

 

 

Công văn 1416/GSQL-GQ1 

Ngày 27/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã 

xuất khẩu nhưng bị trả lại. Theo đó, các hình thức tái nhập hàng hóa đã 

xuất khẩu nhưng bị trả lại bao gồm: 

- Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất; 

- Tái hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công 

cho thương nhân nước ngoài); 

- Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với 

hàng gia công cho thương nhân nước ngoài); 

- Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác. 

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại được quy định tại 

Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

Xử lý vướng mắc đối với nguyên 

liệu sản xuất xuất khẩu. 

 

 

Công văn 15809/BTC-TCHQ 

Ngày 30/10/2014 

Công văn này xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với nguyên liệu nhập 

khẩu nhưng được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất 

khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp 

tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ 

hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-

BTC. 
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Tính hợp lệ của “Tờ khai hàng 

hóa nhập khẩu (Thông quan)” 

không có dấu mộc “Thông quan”. 

 

 

Công văn 1421/GSQL-GQ1 

Ngày 29/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về tính hợp lệ của “Tờ khai hàng hóa 

nhập khẩu (Thông quan)” không có dấu mộc “Thông quan”. Theo đó, tại 

điểm a mục 2.2 công văn có quy định: “Đối với tờ khai xuất khẩu, nhập 

khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, ... không yêu cầu 

công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên tờ 

khai in.” Do vậy, tờ khai hải quan nhập khẩu (Thông quan) không có dấu 

mộc “Thông quan” và được công chức hải quan ký, đóng dấu công chức 

và xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” là tờ khai hải quan hợp lệ. 

Hoàn thuế GTGT hàng nhập 

khẩu nộp nhầm, nộp thừa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 13244/TCHQ-TXNK 

Ngày 31/10/2014 

Công văn này bổ sung hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập 

khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Cụ thể như sau: 

- Khi người nộp thuế xin hoàn thuế với trường hợp không còn nợ tiền 

thuế, tiền chậm nộp là những khoản nợ liên quan đến hàng hóa xuất nhập 

khẩu do cơ quan Hải quan quản lý theo quy định (không bao gồm các 

khoản nợ thuế nội địa) do đó, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không yêu 

cầu doanh nghiệp phải xuất trình văn bản xác minh tình trạng nợ thuế nội 

địa do cơ quan Thuế xác nhận. 

- Trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thuộc thẩm 

quyền hoàn thuế của cơ quan Hải quan nhưng trước đó cơ quan Hải quan 

đã xác nhận khoản nộp nhầm, nộp thừa để doanh nghiệp liên hệ với cơ 

quan Thuế liên quan giải quyết hoàn thuế, thì: Để tránh tình trạng cùng 

một số tiền thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa nhưng doanh nghiệp được 

hoàn hai lần, gây thất thu NSNN, cơ quan Hải quan phải thu hồi lại bản 

chính văn bản trước đó đã xác nhận khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa cho 

doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không nộp bản chính văn bản đã 

xác nhận nêu trên thì đề nghị doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan 

Thuế về việc chưa được khấu trừ / hoàn khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa. 

Những trường hợp khác, cơ quan Hải quan chưa xác nhận cho doanh 

nghiệp thì không đề nghị doanh nghiệp xin xác nhận của cơ quan Thuế. 

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 13084/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về xử lý phạt chậm nộp thuế đối với 

nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội 

địa. Theo quy định, người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm 

nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực 

nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa " được áp dụng trong 

trường hợp không có lý do khách quan cụ thể khi xin 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 tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực 

nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp 

thuế). Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, 

xem xét xử lý từng trường hợp. Do đó, cơ quan hải quan căn cứ giải trình 

của Công ty và các chứng từ gốc cụ thể để xác định lý do xin chuyển tiêu 

thụ nội địa và xử lý tính tiền chậm nộp theo thẩm quyền. 



                
 

 

 

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 1088 nhánh 7 
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Thủ tục nhập khẩu phế liệu để 

sản xuất hàng xuất khẩu. 

 

 

 

Công văn 1455/GSQL-GQ1 

Ngày 03/11/2014 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng 

xuất khẩu. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-

BTC ngày 20/11/2013 thì trường hợp nhập khẩu phế liệu để làm nguyên 

liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty được thực hiện đăng ký tờ khai tại 

Chi cục Hải quan nơi Công ty đã xây dựng nhà máy và có cơ sở sản xuất. 

Thủ tục kiểm tra, thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 

15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường. 

 


