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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 4714 

(Từ 01/12 - 06/12/2014) 
 

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 16719/BTC-CST 

Ngày 17/11/2014 
Đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi thép cán nóng. 

Công văn 945/XNK-CN 

Ngày 19/11/2014 
Xuất khẩu đá vôi. 

Công văn 1537/GSQL-GQ2 

Ngày 20/11/2014 
Thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống. 

Công văn 1540/GSQL-GQ2 

Ngày 20/11/2014 

Vướng mắc thủ tục xuất trả nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theo chỉ 

định của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Công văn 1546/GSQL-GQ3 

Ngày 20/11/2014 

Tái nhập máy kiểm tra lỗ bằng tia X trên tấm mạch PCB vướng mắc về 

giấy phép tạm xuất. 

Công văn 13965/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 

Địa điểm làm thủ tục hải quan trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo 

mô hình tập đoàn (công ty mẹ - công ty con). 

Công văn 13966/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 
Kiểm tra thực tế hàng hóa XK tại cửa khẩu phụ Bản Vược. 

Công văn 13970/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/11/2014 

Triển khai thực hiện xử lý dữ liệu và khóa sổ kế toán thuế tự động trên hệ 

thống KTTTT. 

Công văn 1548/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 
Vướng mắc về lỗi nhỏ trên C/O mẫu AANZ. 

Công văn 1549/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1550/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 

Công văn 1551/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 
Vướng mắc C/O mẫu E. 
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Công văn 1552/GSQL-GQ3 

Ngày 21/11/2014 
Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động để sửa chữa. 

Công văn 1553/GSQL-TH 

Ngày 21/11/2014 

Phân phối hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua 

kho ngoại quan. 

Công văn 14009/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Trao đổi về việc sử dụng mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Công văn 14036/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/11/2014 
Thủ tục xuất khẩu lô hàng quà tặng cho Bộ Công chính và Vận tải Lào. 

Công văn 1559/GSQL-GQ2 

Ngày 24/11/2014 

Vướng mắc bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước 

thời điểm thực hiện thanh khoản. 

Công văn 1561/GSQL-GQ1 

Ngày 24/11/2014 
Tái xuất hàng hóa tạm nhập cho doanh nghiệp chế xuất. 

Công văn 14056/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 

Xử lý nợ thuế do mức giá khai báo thấp hơn so với cơ sở dữ liệu giá của 

cơ quan hải quan lô hàng gốm sứ, xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu từ 

20/5/2004 đến 26/5/2005. 

Công văn 14119/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của 

Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 

nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền có hợp đồng ký và thanh toán 

trước ngày 12/5/2011. 

Công văn 14129/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/11/2014 
Thẩm định Thông tư ban hành Danh mục HH XK, NK VN. 

Công văn 17408/BTC-TCHQ 

Ngày 24/11/2014 
Xử lý thuế đối với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính. 

Công văn 14171/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/11/2014 
Thu nộp lệ phí hải quan. 

Công văn 14213/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/11/2014 
Phân loại mặt hàng khai báo là Modul LED P10 (3 màu). 

Công văn 14217/TCHQ-TXNK 

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

Công văn 14235/TCHQ-GSQL 

Ngày 27/11/2014 
Không thu phí soi chiếu container qua máy soi. 

Công văn 14279/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/11/2014 

Xử lý thuế GTGT và thuế TTĐB đối với 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser 

đã qua sử dụng do Cơ quan phát triển Quốc tế Australia tặng cho UBND 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công văn 14280/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/11/2014 
Giám định lại mẫu phân tích. 
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Công văn 14281/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/11/2014 

Hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa 

bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu. 

Công văn 14282/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/11/2014 
Xử lý thuế mặt hàng Tô filament axetat xenlulo. 

Công văn 14310/TCHQ-TXNK 

Ngày 28/11/2014 
Vướng mắc ấn định thuế. 

Công văn 1590/GSQL-GQ1 

Ngày 01/12/2014 

Ngừng nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2000 Inc. sản xuất hoặc cung 

cấp. 

Công văn 14348/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/12/2014 
Khiếu nại trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô 05 chỗ ngồi. 

Công văn 14403/TCHQ-TXNK 

Ngày 01/12/2014 
Thuế GTGT mặt hàng hạt điều. 

Công văn 17425/BTC-TCHQ 

Ngày 01/12/2014 
Xin ý kiến đối với mặt hàng Kem trị mụn trứng cá. 

Công văn 17478/BTC-CST 

Ngày 01/12/2014 

Hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng gia 

công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại. 

Công văn 17582/BTC-TCHQ 

Ngày 01/12/2014 
Thuế TTĐB ô tô thay đổi mục đích sử dụng. 

Công văn 1600/GSQL-GQ1 

Ngày 02/12/2014 
Thủ tục xuất khẩu đá vôi. 

Công văn 14413/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển sản phẩm của 

DNCX. 

Công văn 14414/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Thủ tục nhập khẩu hệ thống đèn tín hiệu hàng không” để lắp đặt cho cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài. 

Công văn 14415/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 
Thủ tục tái xuất hành lý. 

Công văn 14417/TCHQ-QLRR 

Ngày 02/12/2014 

Vướng mắc thực hiện công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 về 

mặt hàng gạo. 

Công văn 14428/TCHQ-TXNK 

Ngày 02/12/2014 

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể còn 

nợ tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Lạng Sơn. 

Công văn 14432/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 
Tiêu hủy nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công. 

Công văn 14433/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho 

ngoại quan. 
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Công văn 14434/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Vướng mắc nhập khẩu thiết bị in cần phải có giấy phép của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

Công văn 14435/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 
Thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa. 

Công văn 14459/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 
Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. 

Công văn 14460/TCHQ-PC 

Ngày 02/12/2014 

Tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 

6 Điều 17 Luật Xử lý VPHC. 

Công văn 14462/TCHQ-CCHĐH 

Ngày 03/12/2014 

Chính thức sử dụng chức năng rút gọn trên Cổng thông tin một cửa quốc 

gia. 

Công văn 14492/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/12/2014 
Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu. 

Công văn 14497/TCHQ-GSQL 

Ngày 03/12/2014 
Đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết tại biên giới chờ làm thủ tục hải quan. 

Công văn 14505/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/12/2014 
Thời hạn nộp thuế. 

Công văn 14506/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/12/2014 
 p mã HS máy xét nghiệm máu. 

Công văn 14507/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/12/2014 
Thời điểm tính thuế. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vướng mắc thủ tục xuất trả 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

theo chỉ định của bên đặt gia 

công trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. 

 

 

 

 

 

Công văn 1540/GSQL-GQ2 

Ngày 20/11/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục xuất trả nguyên vật liệu, máy 

móc thiết bị theo chỉ định của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. Theo đó, bộ hồ sơ hải quan của thủ tục này bao gồm: 

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 02 bản chính; 

- Văn bản giải trình của thương nhân (nêu rõ lý do tái xuất; số, ngày, 

tháng, năm của tờ khai nhập khẩu và của hợp đồng gia công có hàng trả 

lại): 01 bản chính kèm bản chụp tờ khai nhập khẩu tương ứng; 

- Văn bản đề nghị trả lại hàng của bên đặt gia công: 01 bản chính. 

Thủ tục hải quan xuất khẩu trả ra nước ngoài theo chỉ định của bên đặt gia 

công thực hiện như đối với lô hàng xuất khẩu thương mại. Khi làm thủ tục 

hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế lô hàng, đối chiếu chủng 

loại, ký, mã hiệu của máy móc, thiết bị ghi trên tờ khai tạm nhập với máy 

móc, thiết bị xuất trả. 
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Địa điểm làm thủ tục hải quan 

trường hợp doanh nghiệp được tổ 

chức theo mô hình tập đoàn 

(công ty mẹ - công ty con). 

 

Công văn 13965/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/11/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan 

trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ 

- công ty con). Theo đó, đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, 

thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì doanh 

nghiệp được chọn làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất 

hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành 

phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất. 

Vướng mắc bổ sung danh mục 

sản phẩm, nguyên liệu, định mức 

trước thời điểm thực hiện thanh 

khoản. 

Công văn 1559/GSQL-GQ2 

Ngày 24/11/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên 

liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản. Theo đó, trên hệ 

thống Ecustoms 5 đã có chức năng cho phép doanh nghiệp khai bổ sung 

danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện 

thanh khoản. Sau khi chấp nhận dữ liệu khai của doanh nghiệp, công chức 

hải quan phải phê duyệt thông tin để cập nhật vào hệ thống Ecustoms 5. 

Thu nộp lệ phí hải quan. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 14171/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/11/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thu nộp lệ phí hải quan. Cụ thể 

như sau: 

- Về hình thức, địa điểm, thủ tục thu nộp lệ phí hải quan: DN được lựa 

chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan 

thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp 

gộp theo tháng.  

- Không áp dụng biện pháp cưỡng chế, được áp dụng thời hạn nộp thuế 

theo quy định hiện hành, coi là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc 

kiểm tra hải quan nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh 

nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan. 

 

Thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái 

nhập để bảo hành, sửa chữa. 

 

 

 

Công văn 14435/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo 

hành, sửa chữa. Theo đó, trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập đi sửa 

chữa, bảo hành không sửa chữa được và theo điều kiện bảo hành trong 

hợp đồng nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới hoàn toàn để thay thế bộ 

phận đã bị hỏng, Tổng Công ty phải thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với bộ 

phận hỏng bị thay thế (nếu xuất khẩu bộ phận này) và thủ tục nhập khẩu 

bộ phận thay thế mới theo đúng quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hóa thương mại. 

Thanh khoản tờ khai xuất khẩu 

đăng ký sai loại hình. 

 

 

 

 

 

Công văn 14459/TCHQ-GSQL 

Ngày 02/12/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu 

đăng ký sai loại hình. Theo đó, trường hợp Công ty do thời gian đầu triển 

khai thủ tục trên hệ thống VNACCS còn gặp nhiều vướng mắc, khi Công 

ty khai 16 tờ khai xuất gia công, hệ thống thể hiện là mã loại hình “E62: 

xuất sản xuất xuất khẩu” thay vì mã loại hình “E52: xuất gia công” dẫn 

đến vướng mắc khi thanh khoản sẽ được sử dụng tờ khai sai mã loại hình 

để thanh khoản. Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp 

đồng gia công để được kiểm tra hỗ trợ việc xử lý trên hệ thống. Trường 

hợp hệ thống không hỗ trợ thanh khoản thì thực hiện thanh khoản thủ 

công ngoài hệ thống và cập nhật kết quả vào hệ thống để theo dõi, quản lý 

tiếp. 

 


