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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 11506/TCHQ-TXNK 

Ngày 07/12/2015 
Hướng dẫn phối hợp thời gian làm việc. 

Công văn 11832/TCHQ-TXNK 

Ngày 15/12/2015 
Hướng dẫn phối hợp thời gian làm việc. 

Công văn 11839/TCHQ-GSQL 

Ngày 15/12/2015 
Hướng dẫn áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

Công văn 18645/BTC-TCT 

Ngày 15/12/2015 
Hồ sơ hải quan trong hoàn thuế GTGT. 

Công văn 1118/XNK-TMQT 

Ngày 16/12/2015 

Hướng dẫn thu hồi mã số TNTX hàng thực phẩm đông lạnh của doanh 

nghiệp. 

Công văn 11906/TCHQ-TXNK 

Ngày 16/12/2015 
Hướng dẫn miễn thuế hàng quà tặng. 

Công văn 11955/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/12/2015 
Hướng dẫn phân loại hàng hóa. 

Công văn 11956/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/12/2015 
Trả lời về việc vướng mắc thời gian ấn định mã số HS nhập khẩu. 

Công văn 18792/BTC-TCHQ 

Ngày 17/12/2015 
Hướng dẫn nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia. 

Công văn 12010/TCHQ-GSQL 

Ngày 18/12/2015 
Hướn dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu. 

Công văn 12011/TCHQ-GSQL 

Ngày 18/12/2015 
Tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol. 

Công văn 12023/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/12/2015 
Hướng dẫn ân hạn 275 ngày hàng SXXK. 

Công văn 12024/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/12/2015 
Hướng dẫn xử lý nợ thuế. 

Công văn 12030/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/12/2015 
Hướn dẫn thanh khoản hàng SXXK. 

Công văn 12039/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
Hướng dẫn về việc giấy phép nhập khẩu thiết bị in cho hàng dệt may. 

Công văn 12040/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 
Xử lý vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan. 

Công văn 12070/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
Trao đổi thủ tục hải quan với Công ty Luật TNHH Đông Ngàn. 
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Công văn 12071/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 

Hướn dẫn rà soát tờ khai hải quan hàng hóa XNK đủ điều kiện qua khu 

vực giám sát hải quan nhưng chưa được xác nhận trên Hệ thống. 

Công văn 12074/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK; công văn số 

3415/BCT-XNK; công văn số 3933/BCT-XNK; công văn số 6260/BCT-

XNK và công văn số 11819/BCT-XNK của Bộ Công Thương. 

Công văn 12078/TCHQ-GSQL 

Ngày 21/12/2015 
NK tài sản cho thuê tài chính. 

Công văn 12079/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 
Hướng dẫn xử lý nợ thuế. 

Công văn 18940/BTC-CST 

Ngày 21/12/2015 

Thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat 

(DCP). 

Công văn 12131/TCHQ-TXNK 

Ngày 22/12/2015 
Vướng mắc về thuế GTGT mặt hàng phân bón. 

Công văn 12132/TCHQ – TXNK 

Ngày 22/12/2015 
Hướng dẫn thời hạn nộp thuế. 

Công văn 19039/BTC-TCHQ 

Ngày 22/12/2015 

Thuế GTGT đối với tàu thuê từ nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu 

khí. 

Công văn 12180/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/12/2015 
Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát hải quan. 

Công văn 12185/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2015 
TNTX chuyển giao MMTB chuyên dụng phục vụ hoạt động dầu khí. 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Trả lời về việc vướng mắc thời 

gian ấn định mã số HS nhập khẩu. 

Công văn này trả lời về việc vướng mắc thời gian ấn định mã số HS 

nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, theo 

đó: 

1. Về việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu: 

Thông báo số 8716/TB-TCHQ ngày 23/9/2015 của Tổng cục Hải quan 

là thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

được sử dụng để xác định mã số của hàng hóa. 

Về việc xác định mức thuế của mặt hàng tại Thông báo, căn cứ khoản 2 

Điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài 

chính: “Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế 

đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp 

dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm 

đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu”. 

2. Về việc khai bổ sung và xử lý vi phạm pháp luật thuế: 

Các trường hợp, nội dung, thủ tục khai bổ sung quy định tại Điều 29 

Luật Hải quan, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải 

quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

Việc xử lý vi phạm pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 



                
 

 

 

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  0313 250 250 hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 11956/TCHQ-TXNK 

Ngày 17/12/2015 

khẩu quy định tại Luật quản lý thuế (số 78/2006/QH11, số 

21/2012/QH13), Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

3. Về thời hạn nộp thuế: trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã thông quan 

thì thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế do Công ty khai báo nộp bổ sung 

hoặc cơ quan hải quan ấn định đã được quy định tại điểm e khoản 4 và 

điểm a khoản 5 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài 

chính, cụ thể: 

“4. Thời hạn nộp thuế đối với một số trường hợp đặc thù, trừ trường 

hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13: 

e) Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số 

tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.” 

“5. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định 

a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan 

ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp 

dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.” 

Hướng dẫn ân hạn 275 ngày hàng 

SXXK. 

Công văn này trả lời về việc đề nghị áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày 

đối với hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất 

khẩu của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công 

ty Samsung), theo đó: 

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 

27/6/2013 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp ưu tiên được ưu tiên các 

thủ tục về thuế gồm có: 

“1. Được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm 

tra sau. 

Doanh nghiệp tự tính toán số lượng hàng hóa thực tế đưa vào sản xuất, 

hàng hóa còn tồn, tự tính số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế không 

phải nộp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan 

hải quan về nội dung thanh khoản. Căn cứ trên kết quả tự thanh khoản 

của doanh nghiệp, cơ quan hải quan ra quyết định thanh khoản, hoàn 

thuế, không thu thuế. 

2. Không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về 

hải quan, về thuế đối với các trường hợp bị ấn định thuế do mã số hàng 

hóa đã được cơ quan hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không 

đúng và doanh nghiệp vẫn được coi là tuân thủ pháp luật”. 

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 

21/2012/QH13; Khoản 1 Điều 38 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 

22/7/2013 của Chính phủ và khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-

BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì một trong các điều kiện để 

người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng 

hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là phải 

“có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên 

tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật 

tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu...”. 

Theo đó, không có quy định ưu tiên về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 

275 ngày đối với doanh nghiệp ưu tiên. Vì vậy, việc Cục Hải quan Tp. 
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Công văn 12023/TCHQ-TXNK 

Ngày 18/12/2015 

Hồ Chí Minh đề nghị cho phép Công ty Samsung được áp dụng thời hạn 

nộp thuế 275 ngày khi chưa đáp ứng điều kiện “có hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký 

tờ khai hải quan” là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị Cục 

Hải quan Tp.Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định. 

Xử lý vướng mắc trong công tác 

kiểm tra trị giá hải quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 12040/TCHQ-TXNK 

Ngày 21/12/2015 

Công văn này trả lời về vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải 

quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 

10/7/2015, theo đó: 

1. Về đối tượng kiểm tra trị giá khai báo trong thông quan: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 

10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hiện nay, Hệ 

thống thông quan Vnaccs tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải 

quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan. 

Trường hợp tờ khai được phân luồng vàng, đỏ, cơ quan Hải quan thực 

hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, trong 

đó có kiểm tra trị giá. Kiểm tra trị giá là thực hiện so sánh, đối chiếu trị 

giá khai báo với thông tin rủi ro về trị giá hướng dẫn tại điểm a khoản 2 

Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, bao gồm: hàng hóa thuộc Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, hàng hóa có thuế 

suất xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá, hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu đã có kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải 

quan hoặc đã có kết quả thanh tra về trị giá hải quan, hàng hóa nhập 

khẩu có khoản giảm giá. Sau đó, xác định trường hợp nghi vấn trị giá 

khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ được thực hiện theo hướng dẫn tại 

điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ. 

2. Về cập nhật dữ liệu: 

Để đảm bảo dữ liệu trong Hệ thống GTT02 được đầy đủ, tránh tình trạng 

không có dữ liệu để kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cập nhật 

dữ liệu theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 và Quy trình 

kiểm tra sau thông quan ban hành kèm Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ 

ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 

 


