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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 5114 

(Từ 29/12/2014 - 03/01/2015) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 3 

 

 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 15197/TCHQ-QLRR 

Ngày 23/12/2014 

Xử lý vướng mắc vi phạm trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải 

quan. 

Công văn 15227/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2014 

Xin chuyển cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh sang cửa hàng 

miễn thuế trong nội thành. 

Công văn 15228/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2014 
Gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu. 

Công văn 15229/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2014 
Rà soát, báo cáo của doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu. 

Công văn 15232/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2014 
Chuyển nhượng xe mô tô của nhân viên ĐSQ Campuchia tại Hà Nội. 

Công văn 15233/TCHQ-GSQL 

Ngày 24/12/2014 

Thanh lý tờ khai hải quan đối với mặt hàng vật liệu nổ nhập khẩu miễn 

thuế phục vụ hoạt động dầu khí. 

Công văn 15237/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/12/2014 

Truy thu thuế 6% đối với mặt hàng phân bón làm từ phân hữu cơ đã qua 

xử lý hóa học và trộn thêm các chất khoáng (Ca, Mg). 

Công văn 15268/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/12/2014 
Vướng mắc về tính tiền chậm nộp. 

Công văn 15274/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/12/2014 

Đề nghị xác minh tính xác thực đối với Giấy chứng nhận xuất xứ của thiết 

bị giám sát online trên 02 máy biến áp 500KV-900MVA bị sự cố tại Hiệp 

Hoà, Bắc Giang. 

Công văn 15278/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/12/2014 

Xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương 

tiện vận tải cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính. 

Công văn 15283/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/12/2014 

Hướng dẫn khai báo và kiểm tra giấy phép đối với các chất làm suy giảm 

tầng ô-zôn và môtô phân khối lớn theo cơ chế một cửa quốc gia. 

Công văn 15284/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/12/2014 
Một số vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử. 
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Công văn 18898/BTC-TCHQ 

Ngày 25/12/2014 

Kiểm tra thực tế đối với dầu thô xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

để phục vụ hoạt động dầu khí. 

Công văn 1755/GSQL-GQ2 

Ngày 26/12/2014 

Thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa theo quyền 

kinh doanh. 

Công văn 15293/TCHQ-QLRR 

Ngày 26/12/2014 

Trả lời vướng mắc về Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan 

(QLVP14). 

Công văn 15295/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/12/2014 
Giải quyết vướng mắc về cơ chế chính sách. 

Công văn 15311/TCHQ-QLRR 

Ngày 26/12/2014 
Xử lý vướng mắc nhập thông tin vi phạm trên Hệ thống QLVP14. 

Công văn 15320/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 
Phối hợp kiểm tra chặt chẽ mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu. 

Công văn 15323/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/12/2014 
Xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp. 

Công văn 15324/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/12/2014 
Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu cho hoạt động dầu khí. 

Công văn 15329/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 
Tiếp tục thí điểm hoạt động tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. 

Công văn 15333/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 

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

giấy phép tạm xuất. 

Công văn 15334/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 

Hướng dẫn xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam nhưng 

không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều 

hồi hương.. 

Công văn 15335/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 

Thực hiện thống nhất việc ký, xác nhận trên các tờ khai in và xác nhận 

trên hệ thống của lô hàng trên 50 dòng hàng. 

Công văn 15336/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 

Thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 về việc công 

bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, 

quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

Công văn 15337/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 
Xử lý trường hợp nộp bổ sung C/O mẫu AK. 

Công văn 15339/TCHQ-GSQL 

Ngày 26/12/2014 

Vướng mắc thực hiện việc đăng ký Danh mục và địa điểm làm thủ tục hải 

quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập tái xuất miễn thuế để phục vụ 

hoạt động dầu khí. 

Công văn 15344/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/12/2014 
Đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư. 
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Công văn 15358/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/12/2014 
Đề nghị xóa nợ tiền thuế của Xí nghiệp mộc Thiện Tâm. 

Công văn 15359/TCHQ-TXNK 

Ngày 27/12/2014 
Xử lý nợ phạt chậm nộp thuế. 

Công văn 15405/TCHQ-GSQL 

Ngày 29/12/2014 

Thực hiện công văn số 10381/VPCP-KTTH quy định về hàng hóa gửi kho 

ngoại quan để tái xuất qua các cửa khẩu, lối mở. 

Công văn 15411/TCHQ-QLRR 

Ngày 30/12/2014 
Trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai. 

Công văn 15416/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 
Hàng hóa gửi kho ngoại quan tái xuất đi nước ngoài. 

Công văn 15420/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Xác nhận việc hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng 

quyền ưu đãi, miễn trừ. 

Công văn 15421/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Hoàn thành chuyển nhượng xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 

miễn trừ. 

Công văn 15422/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ. 

Công văn 15423/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Vướng mắc liên quan đến việc thông báo về việc làm thủ tục XNK tại chỗ 

sẽ làm lộ thông tin và giá với bên thứ ba. 

Công văn 15424/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Tem đánh dấu đối với hành lý nghi vấn khi kiểm tra qua máy soi tại nhà 

ga T2 Nội Bài. 

Thông tư 213/2014/TT-BTC 

Ngày 31/12/2014 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy 

bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2 .10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 

với hàng hóa XNK tại chỗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 15422/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ 

tại các đơn vị nội bộ. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ, 

Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệm Thông 

báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số 

01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ), nội 

dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ 

tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu. 

Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chưa nhận được 

Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đến theo 

mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập 

khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn 

thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 

xuất khẩu gửi Thông báo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo. 
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Vướng mắc về tính tiền chậm 

nộp. 

 

 

Công văn 15268/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/12/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về tính tiền chậm nộp. Theo đó, nếu 

Công ty nộp số tiền thuế ấn định vào ngày cơ quan hải quan ban hành 

quyết định ấn định thuế thì không bị tính tiền chậm nộp. Trường hợp 

Công ty nộp tiền thuế ấn định sau ngày ban hành Quyết định ấn định thuế 

thì phải tính tiền chậm nộp. Số ngày chậm nộp được tính từ sau ngày cơ 

quan hải quan quyết định ấn định thuế đến trước ngày Công ty thực nộp số 

tiền thuế ấn định. 

Vướng mắc liên quan đến việc 

thông báo về việc làm thủ tục 

XNK tại chỗ sẽ làm lộ thông tin 

và giá với bên thứ ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 15423/TCHQ-GSQL 

Ngày 30/12/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc liên quan đến việc thông báo về việc 

làm thủ tục XNK tại chỗ sẽ làm lộ thông tin và giá với bên thứ ba. Theo 

đó, để thống nhất thực hiện việc quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu tại chỗ tại các đơn vị nội bộ thuộc cơ quan Hải quan, ngày 

10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 1439 /BTC-TCHQ gửi 

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể. Khi hoàn thành thủ 

tục xuất khẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ 

có trách nhiệm Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập 

khẩu tại chỗ theo mẫu số 01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 

14397/BTC-TCHQ), nội dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi 

làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi 

cho bên nhập khẩu. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập 

khẩu chưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 

xuất khẩu gửi đến theo mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực 

hiện làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ 

khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục 

Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi Thông báo này để phục vụ việc 

quản lý tiếp theo. 

 


