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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4514 

(Từ 17/11 - 22/11/2014) 
 

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 1459/GSQL-TH 

Ngày 04/11/2014 

Thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu D theo quy định của Hiệp định thương 

mại ATIGA. 

Công văn 1460/GSQL-TH 

Ngày 04/11/2014 

Vướng mắc khi hủy tờ khai tái nhập do khai sai khai sai mã địa điểm lưu 

kho hàng chờ thông quan dự kiến. 

Công văn 1466/GSQL-GQ1 

Ngày 05/11/2014 
Nhập khẩu xe cần cẩu bánh lốp đã qua sử dụng. 

Công văn 1467/GSQL-GQ3 

Ngày 05/11/2014 
Tạm nhập - tái xuất nhạc cụ và trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật. 

Công văn 1469/GSQL-GQ1 

Ngày 05/11/2014 

Xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông 

lạnh. 

Công văn 1473/GSQL-GQ2 

Ngày 06/11/2014 

Xử lý thanh khoản cho tờ khai xuất khẩu được cấu thành từ nguồn NVL 

nhập khẩu tại hai Chi cục khác nhau. 

Công văn 1474/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu  . 

Công văn 1475/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 

Vướng mắc thay đổi mã số hàng hóa trên C/O và đề nghị được hưởng ưu 

đãi theo C/O mẫu AK. 

Công văn 1476/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu  . 

Công văn 1477/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu  . 

Công văn 1478/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu AK. 

Công văn 1479/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 
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Công văn 1480/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 1481/GSQL-TH 

Ngày 06/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 1484/GSQL-GQ3 

Ngày 07/11/2014 
Quản lý hải quan về kinh doanh bán hàng miễn thuế. 

Công văn 1485/GSQL-GQ2 

Ngày 10/11/2014 

Vướng mắc về chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất và thành lập chi 

nhánh của doanh nghiệp chế xuất để thực hiện quyền kinh doanh. 

Công văn 1486/GSQL-GQ1 

Ngày 10/11/2014 
Xuất khẩu phần mềm kết xuất ra đĩa CD. 

Công văn 1487/GSQL-TH 

Ngày 10/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu D. 

Công văn 1489/GSQL-TH 

Ngày 10/11/2014 
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan. 

Công văn 16326 /BTC-TCHQ 

Ngày 10/11/2014 

Giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Công văn 1492/GSQL-TH 

Ngày 11/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu AI. 

Công văn 1493/GSQL-GQ2 

Ngày 11/11/2014 

Thủ tục hải quan đối với trường hợp nhận ký gửi hàng hóa trong khoảng 

thời gian    n m từ ph a đối tác. 

Công văn 1494/GSQL-GQ3 

Ngày 11/11/2014 
Gửi mẫu dầu kh  đi phân t ch, th  nghiệm tại nước ngoài. 

Công văn 1499/GSQL-TH 

Ngày 11/11/2014 
Vướng mắc trên C/O mẫu  . 

Công văn 1501/GSQL-GQ1 

Ngày 11/11/2014 
Thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng thuốc lá. 

Công văn 13621/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/11/2014 

Phân loại mặt hàng với mặt hàng có tên khai báo là bột zircon (Quặng 

zircon). 

Công văn 13622/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/11/2014 

Bổ sung hồ sơ đề nghị xác nhận về số liệu, chủng loại và giá trị ô tô do 

Công ty đã nhập khẩu. 

Công văn 13641/TCHQ-TXNK 

Ngày 11/11/2014 
Phân loại mặt hàng đá granit. 

Công văn 13788/TCHQ-TXNK 

Ngày 13/11/2014 

Vướng mắc triển khai thực hiện Thông tư số 126/2 14/TT-BTC quy định 

thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu 

khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. 
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Công văn 13798/TCHQ-GSQL 

Ngày 13/11/2014 
Ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu. 

Công văn 13801/TCHQ-TXNK 

Ngày 13/11/2014 

Chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - 

tái xuất. 

Công văn 16522/BTC-TCHQ 

Ngày 13/11/2014 
Tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa trong hồ sơ hoàn thuế. 

Công văn 13802/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 
Vướng mắc xử lý nợ thuế. 

Công văn 13810/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 

Vướng mắc trong quá trình thu nộp thuế hàng hóa vận chuyển qua biên 

giới đất liền. 

Công văn 13816/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 
Xóa nợ thuế đối với DNNN đã giải thể. 

Công văn 13817/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 

Xử lý đề nghị xóa, tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản tiền thuế doanh 

nghiệp nhà nước đã bàn giao cho Công ty cổ phần thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế. 

Công văn 13822/TCHQ-QLRR 

Ngày 14/11/2014 

Vướng mắc thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa gửi kho ngoại 

quan. 

Công văn 13823/TCHQ-QLRR 

Ngày 14/11/2014 

Vướng mắc về việc xóa tình trạng luồng đỏ đối với các tờ khai dầu thô 

xuất khẩu của Công ty PV Oil. 

Công văn 13832/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 
Hàng hóa NK sau tái xuất. 

Công văn 13873/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/11/2014 
Miễn tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 13877/TCHQ-QLRR 

Ngày 17/11/2014 
Hướng dẫn đánh giá xếp hạng rủi ro doanh nghiệp. 

Công văn 1521/GSQL-GQ3 

Ngày 18/11/2014 
Thủ tục xuất khẩu lô hàng thuốc chữa bệnh sang Lào. 

Công văn 1522/GSQL-GQ2 

Ngày 18/11/2014 
Thủ tục điều ch nh định mức nguyên liệu. 

Công văn 1523/GSQL-GQ1 

Ngày 18/11/2014 
Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế của khẩu. 

Công văn 1524/GSQL-GQ1 

Ngày 18/11/2014 
Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. 

Công văn 1525/GSQL-GQ2 

Ngày 18/11/2014 
Yêu cầu bổ sung hồ sơ điều ch nh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm. 
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Công văn 13900/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/11/2014 

Xử lý hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia t ng đối với số 

nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa 

hoạn. 

Công văn 13902/TCHQVNACCS 

Ngày 18/11/2014 

Vướng mắc về chức n ng thanh khoản khi khai báo hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

Công văn 13911/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/11/2014 
Thời hạn nộp thuế ấn định. 

Công văn 13915/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/11/2014 
Xử lý thuế mặt hàng Bình sắt tráng men s/x bình nước nóng. 

Công văn 13918/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/11/2014 
Đề nghị giải tỏa cưỡng chế lô hàng xe ô tô nhập khẩu n m 2004-2005. 

Công văn 13919/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/11/2014 

Vướng mắc liên quan kết quả phân t ch phân loại hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu dẫn đến phạt chậm nộp. 

Công văn 13920/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/11/2014 
Thuế GTGT mặt hàng bao đay. 

Công văn 13924/TCHQ-TXNK 

Ngày 19/11/2014 

Giải quyết hoàn lại tiền thuế chênh lệch do bị điều ch nh mã số, mức thuế 

ưu đãi. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Tờ khai hải quan có kết quả kiểm 

hóa trong hồ sơ hoàn thuế. 

 

 

 

Công văn 16522/BTC-TCHQ 

Ngày 13/11/2014 

Công v n này giải đáp vướng mắc về tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa 

trong hồ sơ hoàn thuế. Theo đó, trong hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu phải nộp có bao gồm tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu có kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan (gọi 

tắt là kết quả kiểm hóa). Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, 

trên tờ khai hải quan không có thông tin kết quả kiểm hóa, công chức hải 

quan tra cứu, kết xuất, kiểm tra thông tin kết quả kiểm hóa trên Hệ thống 

xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 

Xử lý thanh khoản cho tờ khai 

xuất khẩu được cấu thành từ 

nguồn NVL nhập khẩu tại hai 

Chi cục khác nhau. 

 

 

 

 

 

Công văn 1473/GSQL-GQ2 

Ngày 06/11/2014 

Công v n này hướng dẫn xử lý thanh khoản cho tờ khai xuất khẩu được 

cấu thành từ nguồn NVL nhập khẩu tại hai Chi cục khác nhau. Theo đó, 

Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện 

thanh khoản cho phần NVL đã nhập khẩu tại đơn vị mình; xác nhận phần 

NVL cấu thành trên sản phẩm đã được hoàn thuế hoặc không thu thuế 

chuyển cho Chi cục Hải quan Ninh Bình thuộc Cục Hải quan t nh Thanh 

Hóa biết để làm tiếp thủ tục thanh khoản cho phần NVL Công ty đã thực 

hiện nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình. Chi cục Hải quan Ninh 

Bình thuộc Cục Hải quan t nh Thanh Hóa thực hiện thanh khoản phần 

NVL làm thủ tục nhập khẩu tại đơn vị mình. Việc ghi hoàn thuế không thu 

thuế trên tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 129 Thông tư 

số 128/2013/TT-BTC. 
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Hàng hóa NK sau tái xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 13832/TCHQ-TXNK 

Ngày 14/11/2014 

Công v n này hướng dẫn ch nh sách đối với hàng hóa NK sau tái xuất. Cụ 

thể như sau: 

1) Về thủ tục hải quan: 

Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 

128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp khai mã loại hình XKD15. Tại ô số 29 

(ghi chép khác) tờ khai hải quan xuất khẩu ghi rõ hàng hóa được xuất 

khẩu từ tờ khai nhập khẩu cụ thể nào. 

2) Về chính sách thuế: 

a) Về thuế nhập khẩu: 

Hàng hóa 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 (để sử dụng 

trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp 

xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp 

và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài 

chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng 

hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng các 

điều kiện theo quy định. 

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo 

hướng dẫn tại Điều 120, Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

b) Về thuế GTGT: 

- Khi hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam: Mức thuế suất thuế 

GTGT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 

26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập 

khẩu Việt Nam. 

- Khi xuất khẩu lô hàng hóa đó ra nước ngoài: Mức thuế suất thuế GTGT 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013. 

Vướng mắc về chức năng thanh 

khoản khi khai báo hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 13902/TCHQVNACCS 

Ngày 18/11/2014 

Công v n này giải đáp vướng mắc về chức n ng thanh khoản khi khai báo 

hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, phần mềm miễn phí do phía Nhật Bản 

cung cấp để khai đến hệ thống VNACCS/VCIS ch  phục vụ việc khai thủ 

tục Hải quan điện tử, không bao gồm các chức n ng phục vụ thanh khoản. 

Để phục vụ thanh khoản hàng hóa, phần mềm do các đơn vị tự xây dựng 

thực hiện theo quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu điện tử 

trao đổi giữa Cơ quan Hải quan và các bên liên quan do Tổng cục Hải 

quan ban hành Quyết định số 2704/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2012. Doanh 

nghiệp có thể c n cứ theo Quyết định trên để tự xây dựng phần mềm thanh 

khoản. Thực hiện Luật Hải quan n m 2014 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội 

Khóa XIII chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, phương pháp quản 

lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất sẽ có những điều ch nh, 

thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đề nghị doanh 

nghiệp theo dõi các quy định của luật Hải quan để phục vụ khai báo thủ 

tục Hải quan điện tử. 



                
 

 

 

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 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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Th  tục điều ch nh đ nh mức 

ngu  n liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 1522/GSQL-GQ2 

Ngày 18/11/2014 

Công v n này giải đáp vướng mắc về thủ tục điều ch nh định mức nguyên 

liệu. Cụ thể như sau: 

1.Về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm: 

- Đối với loại hình gia công: thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 

số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính. 

- Đối với loại hình SXXK: thực hiện theo quy định tại Điều 37 Thông tư 

số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. 

2.Về định mức thông báo với cơ quan hải quan và định mức thực tế thực 

hiện:  

Về nguyên tắc, định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu do thương nhân tự 

xây dựng và sử dụng vào đúng mục đích gia công, SXXK. Định mức dùng 

để báo cáo quyết toán với cơ quan Hải quan là định mức thực tế sử dụng 

sản xuất ra một đơn vị sản phẩm xuất khẩu. 

3. Về việc thông báo định mức: 

Theo quy định mới của Luật Hải quan được Quốc hội thông qua ngày 

23/06/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì đối với loại hình gia công, 

SXXK thương nhân không phải thông báo định mức với cơ quan Hải quan 

mà tự lưu và có trách nhiệm xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan chức 

n ng. 

 


