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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 5113 

(Từ 23/12 - 28/12/2013) 
 

          Nội dung                                                                                  Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 3 
 

 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 11624/BCT-XNK 
Ngày 18/12/2013 

Nhập khẩu mỡ bôi trơn vận hành máy móc sản xuất. 

Công văn 11625/BCT-XNK 
Ngày 18/12/2013 

Nhập khẩu dầu tôi kim loại phục vụ sản xuất. 

Công văn 7794/TCHQ-TXNK  
Ngày 18/12/2013 

Trả thuế GTGT 2 lần. 

Công văn 7821/TCHQ-TXNK             
Ngày 18/12/2013 

Làm rõ kết quả phân tích. 

Công văn 7842/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/12/2013 

Bổ sung hồ sơ khiếu nại. 

Công văn   1299/GSQL-GQ3 
Ngày 19/12/2013 

Thủ tục hải quan đối với xe mô tô Việt Nam của đoàn du lịch Việt 
Nam đi Campuchia. 

Công văn 1300/GSQL-GQ3 
 Ngày 19/12/2013 

Thủ tục hải quan đối với xe mô tô Việt Nam của đoàn du lịch Việt 
Nam đi Lào. 

Công văn 1304/GSQL-GQ2  
Ngày 19/12/2013 

Hướng dẫn thủ tục hải quan doanh nghiệp FDI. 

Công văn 7845/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/12/2013 

Ưu đãi thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm. 

Công văn 7847/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/12/2013 

Báo cáo hàng nhập khẩu. 

Công văn 7868/TCHQ-TXNK 
Ngày 19/12/2013 

Cung cấp thời gian doanh nghiệp nhận đơn khiếu nại lần đầu. 

Công văn 1305/GSQL-GQ2 
 Ngày 19/12/2013 

Địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu. 

Công văn 1307/GSQL-GQ1 
 Ngày 20/12/2013 

Nhập khẩu mặt hàng bột lông vũ thủy phân làm thức ăn chăn nuôi. 

Công văn 1311/GSQL-GQ3  
Ngày 20/12/2013 

Thiết bị kiện nặng nhập khẩu qua bến tàu tạm thời W7 được thực hiện 

kiểm tra hải quan tại xưởng lắp đặt thiết bị trong Công ty TNHH Gang 

thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 

Công văn 2194/TCMT-KSON 
Ngày 20/12/2013 

Nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất. 

Công văn 1312/GSQL-GQ2  
Ngày 20/12/2013 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 

DNCX. 

Công văn 1313/GSQL-GQ2  
Ngày 20/12/2013 

Vướng mắc thủ tục hải quan khi chuyển đổi thành DNCX. 
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Công văn 7880/TCHQ-GSQL 
Ngày 20/12/2013 

Ban hành quy định tạm thời về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu 

đường song. 

Công văn 7889/TCHQ-GSQL 
Ngày 20/12/2013 

Địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu. 

Công văn 7898/TCHQ-TXNK 
 Ngày 20/12/2013 

Điều chỉnh mức giá kiểm tra tại Danh mục 3286. 

Công văn 1315/GSQL-GQ1 
Ngày 20/12/2013 

Xác định mặt hàng L-Lysine Sulphate NK làm nguyên liệu sản xuất 
thức ăn chăn nuôi, gia súc. 

Công văn 11765/BCT-XNK 
Ngày 20/12/2013 

Gia hạn thời gian gửi kết quả xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 

năm 2013. 

Công văn 17654/BTC-TCHQ 
Ngày 20/12/2013 

Miễn thuế hàng hóa là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

Công văn 17692/BTC-TCHQ 
Ngày 20/12/2013 

Giá tính thuế xăng dầu nhập khẩu. 

Công văn 1316/GSQL-TH 
Ngày 20/12/2013 

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan. 

Công văn 1317/GSQL-GQ3 
Ngày 20/12/2013 

Thủ tục hải quan đối với nhiên liệu xăng, dầu chứa trong tàu dịch vụ 

đa năng tạm nhập tái xuất. 
Công văn 1318/GSQL-GQ1 

Ngày 20/12/2013 
Nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng quá 05 năm. 

Công văn 1319/GSQL-GQ1  
Ngày 20/12/2013 

Chấp nhận kết quả phân tích mẫu VILAS. 

Công văn 1320/GSQL-GQ1 
 Ngày 20/12/2013 

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

lạnh. 

Công văn 1321/GSQL-GQ3 
Ngày 23/12/2013 

Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng. 

Công văn 1322/GSQL-GQ3 
Ngày 23/12/2013 

Xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục 

vụ khách xuất cảnh. 

Công văn 1323/GSQL-GQ3 
Ngày 23/12/2013 

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập dự 

hội chợ triển lãm quốc tế. 
Công văn 7950/TCHQ-GSQL 

 Ngày 23/12/2013 
Gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu. 

Công văn 7952/TCHQ-GSQL 
 Ngày 23/12/2013 

Chuyển nhượng xe mô tô. 

Công văn 7954/TCHQ-TXNK 
 Ngày 23/12/2013 

Hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC về việc 

lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện khai 

báo hải quan; thực hiện yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành; 

thực hiện phân tích hoặc giám định để phân loại hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

Công văn 7964/TCHQ-GSQL 
Ngày 23/12/2013 

Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. 

Công văn 7967/TCHQ-GSQL 
Ngày 23/12/2013 

Vướng mắc khi thực hiện điều 36 thông tư số 128/2013/TT-BTC về 
việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. 

Công văn 7971/TCHQ-GSQL 
Ngày 23/12/2013 

Xuất khẩu khoáng sản. 
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Công văn 7981/TCHQ-VP  
Ngày 23/12/2013 

Cảnh báo công tác quản lý hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT. 

Công văn 7990/TCHQ-TXNK 
 Ngày 23/12/2013 

Gia hạn nộp thuế đối với hàng SXXK đóng tàu. 

Công văn 8004/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/12/2013 

Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. 

Công văn 8015/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/12/2013 

Hàng nhập khẩu tham vấn giá lần đầu. 

Công văn 8026/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/12/2013 

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm 

công nghệ thông tin. 

Công văn 17861/BTC-TCHQ 
 Ngày 24/12/2013 

Thuế GTGT đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh. 

Công văn 17863/BTC-TCHQ 
 Ngày 24/12/2013 

Chính sách thuế đối với xe ôtô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ 

tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng. 

Công văn 8055/TCHQ-GSQL 
Ngày 25/12/2013 

Nhập khẩu gỗ của DNTN roli theo công văn 1552/TTg-KTN. 

Công văn 8068/TCHQ-TXNK 
 Ngày 25/12/2013 

Phân loại mặt hàng cáp sợi quang và hộp nối cáp quang. 

Công văn 8069/TCHQ-TXNK 
 Ngày 25/12/2013 

Hoàn thuế NK và không thu thuế XK hàng hóa NK sau tái xuất quá 

365 ngày. 

Công văn 8071/TCHQ-TXNK 
 Ngày 25/12/2013 

Vướng mắc về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất lại 
chủ hàng nước ngoài. 

Công văn 8070/TCHQ-TXNK 
 Ngày 25/12/2013 

Xử lý thuế GTGT đã xác nhận trên hệ thống. 

Công văn 8105/TCHQ-GSQL 
 Ngày 26/12/2013 

Nhập khẩu phế liệu từ DNCX, khu chế xuất và khu phi thuế quan. 

 
 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Nhập khẩu phế liệu từ DNCX, 
khu chế xuất và khu phi thuế 
quan  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Công văn 8105/TCHQ-GSQL 
 Ngày 26/12/2013 

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh vướng mắc 

của một số doanh nghiệp xử lý môi trường về việc nhập khẩu phế liệu từ 

doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất và khu phi thuế quan liên quan đến 

quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 

15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Để giải quyết những vướng mắc này của doanh nghiệp, ngày 26/12/2013 

vừa qua, Tổng Cục hải quan đã ban hành công văn số 8105/TCHQ-

GSQL. Theo đó, các công ty, doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu 

phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất, 
doanh nghiệp trong khu phi thuế quan xuất trình Giấy phép hành nghề 
quản lý (hoặc vận chuyển, hoặc xử lý, tiêu hủy) chất thải nguy hại thay 

cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Yêu cầu này sẽ 
vẫn được tiến hành trong thời gian tới, khi chờ Bộ Công Thương, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT dẫn trên. 
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Hướng dẫn thủ tục hải quan của 
DNCX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Công văn 1312/GSQL-GQ2  

Ngày 20/12/2013 

Ngày 20/12/2013, Cục giám sát quản lý hải quan đã ban hành công văn 

số 1312/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu của DNCX.  

Tại điểm a, khoản 2 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 quy định:  "Trường hợp hàng hoá nhập khẩu từ nội địa quản 

lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, DNCX làm thủ 
tục nhập khẩu theo điểm a khoản 1 Điều này (bao gồm cả mặt hàng xăng 

dầu DNCX mua từ thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập 

khẩu xăng dầu hoặc mua từ nội địa)". 

Tại điểm a, khoản 1 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT- BTC ngày 

15/11/2012 quy định:  “Hàng hoá nhập khẩu quản lý theo mục đích sử 

dụng là sản xuất (bao gồm cả trường hợp DNCX nhận gia công cho nước 

ngoài; nhập khẩu tại chỗ), đầu tư, tiêu dùng; DNCX làm thủ tục nhập 

khẩu như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc kê khai 

thuế) quy định tại Thông tư này”. 

Do đó, DNCX và doanh nghiệp nội địa sử dụng tờ khai xuất khẩu, nhập 

khẩu theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT- BTC ngày 8/2/2012 của 

Bộ Tài chính (mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đối ứng), không sử dụng 

tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp nội địa đăng ký tờ khai 

theo loại hình XSXXK, DNCX căn cứ vào mục đích sử dụng là sản xuất, 
đầu tư hay tiêu dùng để xác định và đăng ký tờ khai phù hợp. Bên cạnh 

đó, thủ tục làm tờ khai nhập khẩu phải được tiến hành trước tờ khai xuất 
khẩu. Việc ban hành công văn này đã giải quyết thắc mắc cho rất nhiều 

doanh nghiệp nội địa, tránh tình trạng khai báo nhầm lẫn giữa hai loại 
hình xuất nhập khẩu tại chỗ và XSXXK. 

  

Nhập khẩu mỡ bôi trơn vận hành 
máy móc sản xuất  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Công văn 11624/BCT-XNK 
Ngày 18/12/2013 

Ngày 18/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11624/BTC-

XNK giải quyết vướng mắc về việc nhập khẩu mỡ bôi trơn vận hành máy 

móc sản xuất. Theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 

04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và 

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định 

tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, thì các 

doanh nghiệp được phép nhập khẩu mỡ bôi trơn (cụ thể với mã HS 

2710.19.44) để phục vụ bảo dưỡng, vận hành máy móc, thiết bị sản xuất 
tại nhà máy. 

Theo đó, việc làm thủ hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng mỡ bôi trơn 

nêu trên chỉ được phép nhập khẩu khi sử dụng mỡ bôi trơn này vào phục 

vụ sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp, không được phép nhượng bán 

kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào các mục đích khác.  

Tuy nhiên, công văn này cũng chưa đề cập đến việc có hay không những 

thủ tục hải quan mà doanh nghiệp cần thực hiện để chứng minh mục đích 

sử dụng cho cơ quan hải quan. 
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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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Hướng dẫn thủ tục hải quan 
doanh nghiệp FDI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Công văn 1304/GSQL-GQ2  
Ngày 19/12/2013 

Ngày 19/12/2013 vừa qua, Cục giám sát quản lý hải quan đã ban hành 

công văn số 1304/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với các 

doanh nghiệp FDI. Theo hướng dẫn của công văn này, các doanh nghiệp 

FDI thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa phù hợp với mục tiêu 

của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 

04/04/2007 của Bộ Thương mại.  
Đối với việc xác định loại hình XNK, các doanh nghiệp FDI sẽ phải căn 

cứ vào mục đích kinh doanh và phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm 

thủ tục hải quan để thực hiện. 

Bên cạnh đó, công văn cũng chỉ rõ địa điểm làm thủ tục hải quan sẽ phải 
thực hiện như sau: 

- Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình SXXK thực hiện theo 

hướng dẫn tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 

của Bộ Tài chính, công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013, 

công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính và 

hướng dẫn tại công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2013 của Tổng 

cục Hải quan. 

- Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công thực hiện theo 

hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của 

Bộ Tài chính. 

- Đối với hàng hóa của DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền 

xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đề nghị Công ty căn cứ 

hướng dẫn tại số thứ tự 83 công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 

13/12/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. 

Địa điểm làm thủ tục hải quan 
xuất khẩu hàng hóa đã nhập 
khẩu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Công văn 1305/GSQL-GQ2 

 Ngày 19/12/2013 

Ngày 19/12/2013, Cục giám sát quản lý hải quan đã ban hành công văn 

1305/GSQL-GS2 hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu 

hàng hóa đã nhập khẩu.  Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013 quy định cụ thể cho hai trường hợp hàng hóa đã hoàn thành 

thủ tục nhập khẩu và trường hợp hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu 

đang nằm trong khu vực giám sát hải quan. Theo đó, trường hợp hàng 

hóa đã làm thủ tục nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại cho khách 

hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi 

thuế quan, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục 

Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó hoặc Chi cục Hải quan cửa 

khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan (trường hợp 

xuất khẩu vào khu phi thuế quan). 

Việc ban hành công văn này đã giải quyết thắc mắc của rất nhiều doanh 

nghiệp về đại điểm làm thủ tục hải quan khi xuất trả hàng hóa đã nhập 

khẩu mà Thông tư số 128/2013/TT-BTC còn chưa cụ thể. 

 


