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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 15039/BTC-CST 

Ngày 23/10/2015 

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng bột xương thịt, mã hàng 

2301.10.00.00. 

Công văn 10990/BCT-XNK 

Ngày 26/10/2015 

Đề nghị xem xét cho phép nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ qua cửa 

khẩu quốc tế cảng Quy Nhơn. 

Công văn 15332/BTC-TCHQ 

Ngày 27/10/2015 

Vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa NK trước khi đăng ký Danh mục 

miễn thuế. 

Công văn 10065/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/10/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ. 

Công văn 15648/BTC-TCHQ 

Ngày 29/10/2015 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn 15649/BTC-TCHQ 

Ngày 29/10/2015 
Miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình. 

Công văn 10083/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2015 
Hướng dẫn xử lý nợ thuế. 

Công văn 10086/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2015 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Công văn 10091/TCHQ-TXNK 

Ngày 30/10/2015 

Đề nghị tái giám định và hướng dẫn khiếu nại áp mã số HS đối với mặt 

hàng Hemoclin tube 37g. 

Công văn 10092/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/10/2015 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công bị lỗi sử dụng để 

biếu tặng. 

Công văn 16120/BTC-TCHQ 

Ngày 02/11/2015 

Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT- 

BTC đối loại hình nhập SXXK. 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 39/2015/QĐ-TTg ngày 

11/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Công văn này hướng dẫn thực hiện việc bán hàng cho hành khách đi trên 

các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, theo đó: 

I. Về công tác quản lý, giám sát và thủ tục liên quan đến việc hàng 

hóa bán trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam 

Hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế thực hiện theo đúng các quy 

định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định 

số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013, Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg 

ngày 11/9/2015 và Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của 

Bộ Tài chính ngoài ra phải thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu tại 

mục II của công văn này. 

II. Công tác quản lý bán hàng, giám sát hàng hóa miễn thuế từ kho 

chứa hàng miễn thuế lên tàu bay và ngược lại 

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với các 

thương nhân bán hàng miễn thuế và các hãng hàng không Việt Nam triển 

khai thực hiện đảm bảo các nội dung sau: 

1. Giám sát hải quan đối với hàng xuất bán trên các chuyến bay 

quốc tế 

a. Căn cứ vào lịch trình của các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp thực 

hiện lập phiếu yêu cầu cấp hàng cho từng chuyến bay. Phiếu yêu cầu cấp 

hàng phải có thông tin: tên hàng, đơn vị tính, số lượng, mã hàng hóa 

(nếu có). 

b. Công chức hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên xe hàng, 

thực hiện niêm phong hải quan và xác nhận vào phiếu giao nhận hàng 

hóa (mẫu 01 kèm theo công văn này) do doanh nghiệp lập ghi rõ số niêm 

phong hải quan. 

c. Xe hàng được đưa đến cửa máy bay dưới sự giám sát của công chức 

giám sát sân đỗ. 

2. Thủ tục bán hàng trên tàu bay 

a. Tiếp viên bán hàng trên máy bay phải thông báo về định mức miễn 

thuế cho hành khách đối với các chuyến bay nhập cảnh. 

b. Khi bán hàng tiếp viên phải ghi đầy đủ thông tin: tên khách hàng, số 

hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế, tên hàng, số lượng hàng. Đối với khách 

mua hàng vượt định mức cần điền đầy đủ thông tin trên 02 Phiếu thông 

báo vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế (theo mẫu 

03/PTBHVĐM quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 

25/10/2013 của Bộ Tài chính). 

c. Tiếp viên hàng không thực hiện tổng hợp các thông tin liên quan đến 

khách mua hàng trước khi máy bay hạ cánh. 

d. Khi máy bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng bàn giao 

với đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế các thông tin 

liên quan đến khách mua hàng vượt định mức; đại diện doanh nghiệp 

kinh doanh bán hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo với bộ phận 
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Công văn 15648/BTC-TCHQ 

Ngày 29/10/2015 

hải quan tại của khẩu nhập đối với những khách hàng mua hàng vượt 

định mức trước thời điểm khách hoàn thành thủ tục nhập cảnh để thực 

hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông 

báo và nhận lại 01 phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa 

khẩu nhập ký tên, đóng dấu. 

e. Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định của Cảng vụ 

Hàng không sân bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn 

thuế phải nhập đầy đủ thông tin trên chương trình phần mềm quản lý 

kinh doanh bán hàng miễn thuế có kết nối với cơ quan hải quan các nội 

dung gồm: Họ tên người mua hàng, số hiệu chuyến bay, ngày bay, tên 

hàng, số lượng, trị giá, tổng lượng, tổng trị giá. 

3. Về giám sát hải quan đối với hàng bán không hết thu hồi từ các 

chuyến bay quốc tế đến Việt Nam 

a. Hàng bán không hết trên các chuyến bay quốc tế phải được niêm 

phong hải quan trước khi đưa ra khỏi máy bay. 

b. Xe hàng được niêm phong từ máy bay xuống để nhập kho chịu sự 

giám sát của công chức giám sát sân đỗ. 

c. Việc kiểm đếm, giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh 

bán hàng miễn thuế và tiếp viên hàng không phải có sự chứng kiến của 

công chức hải quan và được thực hiện sau khi đưa xe hàng ra khỏi máy 

bay và trước khi hàng được đưa vào kho. 

d. Công chức giám sát kho kiểm tra tình trạng niêm phong của xe hàng 

và thực hiện giám sát xe hàng vào kho, xác nhận vào phiếu nhập kho của 

doanh nghiệp. 

4. Về giám sát hải quan đối với tiền mặt, ngoại tệ bán hàng khi làm 

thủ tục nhập cảnh 

Khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng hoặc đại diện của doanh 

nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế xuất trình lượng tiền, ngoại tệ và 

02 bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ thu được từ bán hàng miễn thuế trên 

máy bay (mẫu số 02 kèm theo công văn này) cho công chức hải quan 

kiểm tra, xác nhận trên 02 bảng kê, công chức hải quan lưu 01 bản 

chuyển bộ phận quản lý cửa hàng miễn thuế để làm căn cứ kiểm tra, trả 

lại cho doanh nghiệp 01 bản. 

   


