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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 0916 
(Từ 14/03 - 19/03/2016) 

 

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

 
Trang 

1,2 
2 

 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 330/GSQL-TH 
Ngày 15/03/2016 

Xác nhận tự chứng nhận xuất xứ 

Công văn 332/GSQL-TH 
Ngày 18/03/2016 

Vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền ký trên các C/O 
mẫu E, D và AK 

Công văn 335/GSQL-GQ3 
Ngày 15/03/2016 

Góp ý kiến về nội dung giảng dạy 

  Công văn 339/GSQL-GQ1 
Ngày 15/03/2016 

Về xuất khẩu than cục 

Công văn 340/GSQL-GQ3 
 Ngày 18/03/2016 

Vướng mắc trên Hệ thống quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh 
đường bộ 

Công văn 341/GSQL-GQ1 
 Ngày 18/03/2016 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa 

Công văn 342/GSQL-GQ1 
 Ngày 18/03/2016 

Về xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ 

Công văn 343/GSQL-GQ2 
 Ngày 18/03/2016 

Về thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan 

Công văn 346/GSQL-GQ3 
Ngày 14/03/2016 

Về thủ tục hải quan xuất khẩu tàu Nam Việt 08 đã xuất cảnh 

Công văn 348/GSQL-GQ1 
Ngày 18/03/2016 

Về xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước 

Công văn 364/GSQL – TH 
Ngày 18/03/2016 

Vướng mắc C/O mẫu E do cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành 

Công văn 365/GSQL - TH 
Ngày 18/03/2016 

Vướng mắc chữ kí của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E do cụ Giám 
sát quản lý về Hải quan ban hành 

Công văn 367/GSQT -  GQ2 
Ngày 18/03/2016 

Theo dõi lượng nguyên vật liệu dư thừa so với báo cáo quyết toán của 
doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành 

Công văn 368/GSQL-TH 
Ngày 18/03/2016 

Kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành 

Công văn 1706/TCHQ-QLRR 
Ngày 14/03/2016 

Xử lý vướng mắc về điều kiện đăng ký tờ khai hải quan 

Công văn 1742/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/03/2016 

Về phân loại mặt hàng có tên khai báo “xe tải van” 

Công văn 1751/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/03/2016 

Về phân loại mặt hàng thép 

Công văn 1762/TCHQ-GSQL 
Ngày 14/03/2016 

Về hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ 
nước ngoài gửi kho ngoại quan 

Công văn 1767/TCHQ-TXNK 
Ngày 15/03/2016 

Về hoàn thuế do bổ sung C/O 
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Công văn 1785/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

Thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ 

Công văn 1786/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

Về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 

Công văn 1787/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

Về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 

Công văn 1793/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

Xác định tình trạng xe ô tô nhập khẩu là quà biếu, tặng 

Công văn 1794/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

Xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát Hải quan đối với kho chứa hàng 
miễn thuế để bán trên máy bay 

Công văn 1851/TCHQ-TXNK 
Ngày 18/03/2016 

Xử lý đề nghị miễn cắt phôi thép để phân tích phân loại do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

Công văn 1882/TCHQ-TXNK 
Ngày 18/03/2016 

Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày 

  
 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về xuất khẩu than cục 
 

 
 
 

 
 

Công văn 339/GSQL-GQ1 
Ngày 15/03/2016 

 
Về xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 342/GSQL-GQ1 
 Ngày 18/03/2016 

 
Về thủ tục khai bổ sung hồ sơ 
hải quan 

 
 

Công văn 343/GSQL-GQ2 
  Ngày 18/03/2016 

Hiện nay, việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư 15/2013/TT-BCT Bộ Công Thương quy 
định từ sau năm 2015 sẽ hạn chế xuất khẩu mặt hàng than cục các loại. 
  
Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì quản lý đối với mặt hàng khoáng sản 
than xuất khẩu. Do đó, đề nghị xem xét cho phép xuất khẩu không thuộc 

thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp liên hệ Bộ Công Thương 
để được xem xét giải quyết. 
 
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì mặt 
hàng bóng đèn hình tivi cũ không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 
tạm ngừng xuất khẩu, không phải là mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép và 
quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, theo Danh mục chất thải nguy hại 
(CTNH) quy định tại phụ lục 1 (C), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các thiết bị, linh kiện điện 
tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử 
không chứa các chi tiết có các thành phẩm nguy hại vượt ngưỡng CTNH) 
là CTNH; việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước 
Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các CTNH và việc tiêu hủy 
chúng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT 
 
Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, thủ tục hủy tờ khai 
hải quan được quy định tại Điều 11, Điều 12 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư 
số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (áp dụng tại thời điểm trước khi 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu 
lực), khoản 1, khoản 2 Điều 20, Điều 22 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 
38/2015/TT-BTC dẫn trên. 
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Về hóa chất thuộc Danh mục 
hóa chất phải khai báo khi nhập 
khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho 
ngoại quan 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Công văn 1762/TCHQ-GSQL 
Ngày 14/03/2016 

 

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 (sửa đổi, bổ sung Điều 18) Nghị định số 
26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ quy định trước khi thông 
quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực 
hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương. 
 
Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 
của Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh 
Mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc đối tượng 
phải thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu. 
 
Theo các quy định dẫn trên không loại trừ việc khai báo hóa chất khi nhập 
khẩu hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan. Đồng thời việc khai báo 
hóa chất là cần thiết để cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát được hóa 
chất thuộc Danh Mục phải khai báo theo quy định khi đưa vào lãnh thổ 
Việt Nam 

Về hoàn thuế do bổ sung C/O 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1767/TCHQ-TXNK 
Ngày 15/03/2016 

 
Về dán nhãn năng lượng và 
kiểm tra hiệu suất năng lượng 
tối thiểu 

- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 
Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thuộc diện hoàn trước kiểm tra 
sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành. 
 
- Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ 
Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, 
thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp 
ứng đầy đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL 
ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn 
thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 
 
1. Theo quy định tại Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh Mục phương tiện, thiết bị phải dán 
nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”. Nội 
dung này chỉ quy định việc thực hiện trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu 
thông, không quy định việc trước khi thông quan. Ngoài ra, trên cơ sở 
thống nhất với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCN 
ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-
GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người 
khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán 
nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình 
nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải 
quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các 
phương tiện, thiết bị nhập khẩu. 
 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc 
căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi 
Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa 
cho doanh nghiệp. 
 
2. Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu 
suất năng lượng tối thiểu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó, ngoài hồ sơ 
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Công văn 1786/TCHQ-GSQL 
Ngày 15/03/2016 

nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các 
chứng từ sau: 
- Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ 
lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC; 
- Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu 
suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ 
định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa 
nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật. 
 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc 
không yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký 
chứng nhận dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương cấp trong quá trình 
cho đưa hàng về bảo quản. 
 
3. Về nội dung các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất 
hàng xuất khẩu nhưng được lắp đặt, sử dụng năng lượng trên lãnh thổ Việt 
Nam phải thực hiện kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu: 
 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 
công văn số 306/BCT-TCNL, theo đó, các phương tiện, thiết bị quá cảnh, 
chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, nguyên liệu, vật tư là thiết bị 
để sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm xuất khẩu hoặc sản phẩm gia công hàng 
hóa cho thương nhân nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp 
chế xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam không thuộc đối tượng 
phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Những phương tiện, thiết bị 
nhập khẩu có sử dụng năng lượng tại Việt Nam thì phải kiểm tra hiệu suất 
năng lượng tối thiểu theo quy định. 
 

  
    


