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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4614 

(Từ 24/11 - 29/11/2014) 
 

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 1504/GSQL-GQ2 

Ngày 12/11/2014 
Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình khai báo hàng hóa nhập khẩu A41. 

Công văn 1507/GSQL-TH 

Ngày 13/11/2014 
 ướng   c      ẫu  . 

Công văn 1508/GSQL-TH 

Ngày 13/11/2014 
 ướng   c      ẫu  . 

Công văn 1509/GSQL-TH 

Ngày 13/11/2014 

 ướng   c      ẫu   trong trường hợp cấp      ới với số tha  chiếu 

 ới. 

Công văn 1510/GSQL-TH 

Ngày 13/11/2014 
 ận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng để gửi kho ngoại quan. 

Công văn 926/XNK-TMQT 

Ngày 14/11/2014 
Thu hồi  ã số TNTX thực phẩ  đông lạnh của doanh nghiệp. 

Công văn 13843/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/11/2014 

Xác nhận số liệu để thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4582 B T-

XNK ngày 28/5/2014 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng   c của doanh 

nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền. 

Công văn 1528/GSQL-GQ2 

Ngày 19/11/2014 
Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi là  thủ tục xuất khẩu. 

Công văn 1529/GSQL-GQ1 

Ngày 19/11/2014 
Xác định  ã HS thép nhập khẩu. 

Công văn 1530/GSQL-GQ1 

Ngày 19/11/2014 

Kiể  tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu để tăng cường quản lý hoàn thuế 

GTGT đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền, 

chống gian lận trong hoàn thuế GTGT. 

Công văn 1533/GSQL-TH 

Ngày 20/11/2014 
 ướng   c      ẫu E. 

Công văn 1534/GSQL-TH 

Ngày 20/11/2014 
 ướng   c về tính hợp lệ của      ẫu E. 
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Công văn 1538/GSQL-GQ1 

Ngày 20/11/2014 
Lấy  ẫu phục vụ kiể  tra chất lượng  uối nhập khẩu. 

Công văn 1539/GSQL-GQ1 

Ngày 20/11/2014 
Nhập khẩu trang thiết bị y tế. 

Công văn 13967/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 
Thanh lý xe nhập khẩu  iễn thuế. 

Công văn 13968/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 

Hướng dẫn thủ tục hải quan xuất hàng vào doanh nghiệp chế xuất để phục 

vụ việc xây dựng, l p đặt công trình. 

Công văn 13978/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/11/2014 
Khiếu nại trị giá tính thuế  ặt hàng kính nhập khẩu. 

Công văn 1554/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 

 ửa khẩu xuất đối với các  ặt hàng  ặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá 

kinh doanh tạ  nhập tái xuất. 

Công văn 1555/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 
Thay  ặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan của đại lý hải quan. 

Công văn 1556/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 

Thủ tục hải quan về việc thay đổi cửa khẩu xuất hàng, đóng ghép hàng 

hóa tại  FS, xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giá  sát hải quan và đóng 

ghép hàng hóa tại các bãi trong khu vực cửa khẩu. 

Công văn 1557/GSQL-GQ3 

Ngày 21/11/2014 
Thời hạn tạ  nhập - tái xuất phương tiện quay vòng. 

Công văn 1558/GSQL-GQ3 

Ngày 21/11/2014 
Xuất lô hàng là dụng cụ biểu diễn. 

Công văn 13997/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/11/2014 

Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài sân bay quốc tế Đà Nẵng,  a  

Ranh. 

Công văn 14006/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/11/2014 
Mã HS  ột số  ặt hàng thủy sản xuất khẩu vào EU. 

Công văn 14007/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/11/2014 

 ướng   c về việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính giấy nộp 

tiền vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và nộp bản sao giấy nộp tiền trước 

khi thông quan hàng hóa. 

Công văn 14025/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/11/2014 

Xử lý thuế hàng hóa NK là phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong 

dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư. 

Công văn 14032/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá đầu tư trồng ở  a puchia. 

Công văn 14034/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 

Thực hiện Thông tư số 15 2014 TT-BX  ngày 15 9 2014 của Bộ Xây 

dựng về Quy chuẩn quốc gia về sản phẩ , hàng hóa vật liệu xây dựng. 

Công văn 14035/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng quà tặng. 
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Công văn 14049/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Đưa  ẫu địa chất ra nước ngoài. 

Công văn 14050/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Đưa  ẫu địa chất ra nước ngoài. 

Công văn 14054/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Xử lý nợ thuế. 

Công văn 14055/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 

Xác định trị giá còn lại được phép nhập khẩu của xe ô tô chở người từ 9 

chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền đã ký hợp 

đồng và thanh toán trước ngày 12 5 2011. 

Công văn 14078/TCHQ-PC 

Ngày 24/11/2014 
 ướng   c hình thức xử lý vi phạ  hành chính. 

Công văn 14080/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/11/2014 
NK gỗ nguyên liệu từ  a puchia. 

Công văn 14081/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/11/2014 
Tiền chậ  nộp xăng dầu nhập khẩu. 

Công văn 14124/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Thuế suất thuế GTGT đối với  ặt hàng găng tay cao su dùng trong y tế. 

Công văn 14125/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Thuế suất thuế GTGT  ặt hàng tá dược nhập khẩu. 

Công văn 14126/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Hàng tạ  nhập tái xuất để thử nghiệ  sau đó tái xuất. 

Công văn 14132/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Miễn thuế hàng quà tặng. 

Công văn 14134/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/11/2014 
Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. 

Công văn 14137/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Thuế suất thuế nhập khẩu với  ặt hàng Hương cà phê có chứa caffein. 

Công văn 1565/GSQL-GQ1 

Ngày 25/11/2014 
Nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng. 

Công văn 1568/GSQL-TH 

Ngày 25/11/2014 
 ướng   c      ẫu E. 

Công văn 14162/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/11/2014 

Phân loại  ặt hàng phân bón hữu cơ Italpollina - là phân bón gốc động vật 

đã qua xử lý hóa học. 

Công văn 14166/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/11/2014 
 ướng   c về thuế nhập khẩu  ặt hàng giấy. 
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Công văn 17192/BTC-TCHQ 

Ngày 26/11/2014 
Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế. 

Thông tư 42/2014/TT-BCT 

Ngày 18/11/2014  

Sửa đổi, bổ sung  ột số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 

17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ  ông thương thực hiện Quy t c xuất xứ 

trong hiệp định thương  ại hàng hóa Asean. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vư ng     C/    u   t  ng 

trường hợp  ấp C/    i v i số 

tha   hiếu   i. 

 

 

Công văn 1509/GSQL-TH 

Ngày 13/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c      ẫu   trong trường hợp cấp     

 ới với số tha  chiếu  ới. Theo đó, cơ quan có thẩ  quyền cấp     

nước xuất khẩu được quyền cấp      ới thay thế cho     bị lỗi. Trong 

trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới, số tham chiếu của C/O 

gốc được đề cập trên bản sao C/O bằng cách ghi dòng chữ “Replacing 

C/O ref....” (số tham chiếu của C/O gốc). Vì vậy, trường hợp C/O mẫu D 

được cấp thay thế nhưng không đáp ứng quy định dẫn trên thì C/O không 

đủ điều kiện để hưởng ưu đãi. 

Thay  ặt  hủ hàng thự  hiện thủ 

tụ  hải quan  ủa đại lý hải quan. 

 

 

 

Công văn 1555/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về việc đại lý hải quan thay  ặt chủ 

hàng thực hiện thủ tục hải quan. . Theo đó: “ hủ hàng hóa gửi kho ngoại 

quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý hải quan 

làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo quy 

định tại Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính 

phủ”. Vì vậy, trường hợp Công ty là đại lý hải quan và được chủ hàng ủy 

quyền thì được thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan đưa hàng vào, ra 

kho ngoại quan. 

Thời hạn tạ  nhập - tái xuất 

phương tiện quay vòng. 

Công văn 1557/GSQL-GQ3 

Ngày 21/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về thời hạn tạ  nhập - tái xuất phương 

tiện quay vòng. Theo đó, thời hạn tạ  nhập - tái xuất đối với phương tiện 

quay vòng quy được thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên 

đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu. 

Sử dụng hóa đơn t  ng bộ hồ sơ 

hải quan khi là  thủ tụ  xuất 

khẩu. 

Công văn 1528/GSQL-GQ2 

Ngày 19/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải 

quan khi là  thủ tục xuất khẩu. Hồ sơ hải quan khi là  thủ tục xuất khẩu 

ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước 

ngoài thì sử dụng hóa đơn thương  ại thay thế hóa đơn xuất khẩu. 

Vư ng     về việ  yêu  ầu  N 

xuất t ình bản  hính giấy nộp 

tiền và  NSNN và nộp bản sa  

giấy nộp tiền t ư   khi thông 

quan hàng hóa. 

 

 

Công văn 14007/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về việc yêu cầu doanh nghiệp xuất 

trình bản chính giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và nộp 

bản sao giấy nộp tiền trước khi thông quan hàng hóa. Theo đó, để giả  

thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, nâng cao công tác thu 

NSNN, thông tin thu nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước phải được cập nhật 

trên hệ thống và truyền đến cơ quan Hải quan 15 phút 1 lần, sau thời gian 

này nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước nhưng dữ 

liệu chưa được gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan thì cơ quan Hải 

quan kiể  tra thông tin và thông quan hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác 

nhận của doanh nghiệp chứng từ nộp thuế do người nộp thuế xuất trình. 
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Hư ng d n thủ tụ  hải quan xuất 

hàng và  d anh nghiệp  hế xuất 

để phụ  vụ việ  xây dựng, l p đặt 

công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 13968/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 

 ông văn này hướng dẫn thủ tục hải quan xuất hàng vào DNCX để phục 

vụ việc xây dựng, l p đặt công trình.  ụ thể như sau: 

1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài xây dựng công trình cho DNCX: 

- Đăng ký: Trước khi nhập khẩu DNCX có văn bản đề nghị nhập khẩu 

hàng hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên 

hàng, lượng hàng, chủng loại). 

Các nhà thầu sử dụng danh mục do DNCX đã đăng ký với cơ quan hải 

quan để nhập khẩu hàng hóa. 

- Thủ tục: 

+ Nơi mở tờ khai hải quan: Chi cục Hải quan quản lý DNCX. 

+ Thủ tục hải quan: Khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

+ Hồ sơ hải quan: Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, các 

nhà thầu phải xuất trình thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu. 

+ Nhà thầu được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu 

hàng hóa từ nước ngoài vào thực hiện hoạt động xây dựng cho DNCX và 

hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến nơi 

xây dựng nhà máy của DNCX, không được nhập khẩu vào nội địa; các 

nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ 

đầu tư là DNCX. 

- Quyết toán: Sau khi kết thúc công trình xây dựng, DNCX phải thực hiện 

báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình 

với cơ quan hải quan. 

2. Hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất để thực 

hiện hoạt động xây dựng: 

DNCX, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực 

hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối 

với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu 

dùng từ nội địa Việt Nam. 

Thanh kh ản tờ khai xuất khẩu 

đăng ký sai l ại hình. 

 

 

 

 

 

Công văn 14134/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu 

đăng ký sai loại hình. Theo đó, cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ 

hải quan, các chứng từ thanh toán, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu 

và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh 

nghiệp đã sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm và đã thực 

xuất khẩu ra nước ngoài thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp. 

Trường hợp cần thiết thì tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở 

doanh nghiệp, xử lý sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Công ty 

có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung cấp hồ sơ liên quan kèm các 

tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình để cơ quan Hải quan có cơ sở xem 

xét, giải quyết. 



                
 

 

 

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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Sửa đổi, bổ sung  ột số điều  ủa 

Thông tư số 21/2010/TT-BCT  ủa 

Bộ t ưởng Bộ Công thương thự  

hiện Quy t   xuất xứ t  ng hiệp 

định thương  ại hàng hóa Asean. 

 

 

Thông tư 42/2014/TT-BCT 

Ngày 18/11/2014  

Thông tư này sửa đổi, bổ sung  ột số điều của Thông tư số 21/2010/TT-

BCT của Bộ trưởng Bộ  ông thương thực hiện Quy t c xuất xứ trong hiệp 

định thương  ại hàng hóa Asean. Theo đó, có một số thay đổi đáng chú ý 

về thủ tục cấp và kiểm tra C/O như sau: 

- Ngoài các trường hợp như quy định trước đây, C/O còn có thể được cấp 

trước thời điểm xuất khẩu nếu đáp ứng các quy t c xuất xứ.  

- Bổ sung thêm quy định về ghi giá trị FOB trên Mẫu C/O mẫu D và C/O 

mẫu D giáp lưng. 

- Thay đổi Mẫu C/O mẫu D. 

Thông tư này có hiệu lực từ 02/01/2015. 

Nộp bản  hính tờ khai hải quan 

hàng hóa XK-NK tại  hỗ t  ng 

hồ sơ h àn thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 17192/BTC-TCHQ 

Ngày 26/11/2014 

 ông văn này giải đáp vướng   c về việc nộp bản chính tờ khai hải quan 

hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế.  ụ thể như sau: 

1. Đối với thủ tục hải quan thủ công: 

Doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm nhận lại 01 tờ khai hải quan do 

doanh nghiệp nhập khẩu chuyển đến; tờ khai hải quan phải có xác nhận, 

ký tên, đóng dấu đầy đủ của 04 bên: Doanh nghiệp nhập khẩu, doanh 

nghiệp xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục 

xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu đã có bản chính tờ khai hải 

quan xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu 

quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC. 

2. Đối với thủ tục hải quan điện tử: 

Doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin trên 02 tờ khai riêng biệt: Tờ 

khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan điện tử hàng nhập 

khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, không có tờ khai hải 

quan xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ chung (tích hợp), bản chính như quy 

định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, thì: Doanh nghiệp xuất khẩu nêu rõ 

số tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử 

hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn 

cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã kê khai để tra cứu, kết xuất và kiểm 

tra thông tin tờ khai trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hoàn 

thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo quy định. 

 


