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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1216 
(Từ 04/04 - 09/04/2016) 

 

 
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 2533/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/04/2016 

Về áp mã số hàng hoá là dung dịch rửa Advia centaur cleaning solution 

Công văn 2538/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/04/2016 

Về xác định bò thuần chủng để nhân giống 

Công văn 2539/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/04/2016 

Vê phân loại micro không dây có thiết bị thu 

Công văn 2540/TCHQ-GSQL 
Ngày 04/04/2016 

Về vướng mắc C/O 

Công văn 2541/TCHQ-GSQL 
Ngày 04/04/2016 

Về giảm bớt chứng từ đợt 8 

Công văn 2611/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/04/2016 

Về gửi mẫu, tiếp nhận mẫu 

Công văn 2624/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/04/2016 

Về thủ tục hải quan đối với xe động cơ 4 bánh để tham dự hội chợ triển 

lãm 

Công văn 2632/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/04/2016 

Về nộp bổ sung C/O 

Công văn 2664/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/04/2016 

Về mã sỗ HS mặt hàng Ofloxacin 

Công văn 2691/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Về C/O mẫu AANZ 

Công văn 2715/TCHQ-QLRR 
Ngày 06/04/2016 

Vướng mắc về không được ân hạn thuế 

Công văn 2723/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/04/2016 

Về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hoá 

Công văn 2731/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/04/2016 

Về phân loại mặt hàng gạch 

Công văn 2732/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Về thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu xăng dầu từ kho ngoại quan xăng 

dầu Vân Phong 

Công văn 2735/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Hướng dẫn thực hiện thông tư 191/2015/TT-BTC 

Công văn 2736/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Về triển khai thông tư 191/2015/TT-BTC 

Công văn 2771/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/04/2016 

Về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng chịu thuế tự vệ 

Công văn 2789/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/04/2016 

Về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate 

Công văn 2795/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Về thông báo kết quả xác minh C/O 
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Công văn 2802/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/04/2016 

Về doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản cho doanh nghiệp trong khu 

phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất 
Công văn 2823/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/04/2016 
Về thông báo kết quả xác minh mẫu E 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về nộp bổ sung C/O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 2632/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/04/2016 

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010, được 

sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ 

Công Thương; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 

chính: Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm 

tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Điều 26 của 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm 

nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Tại thời điểm đăng ký tờ khai, theo mã 

số khai báo, doanh nghiệp không xuất trình C/O do mức thuế suất MFN 

thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O. Sau khi hàng hóa 

được thông quan, cơ quan hải quan xác định mã số HS khác với khai báo 

ban đầu dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn mức thuế suất ưu đãi đặc 

biệt. Căn cứ quy định tại Điều 14, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT 

ngày 17/5/2010, cơ quan hải quan chấp nhận đề nghị được nộp bổ sung 

C/O của doanh nghiệp. 

Về trả hồ sơ xác định trước mã 
số hàng hoá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Công văn 2723/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/04/2016 

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của 

Chính Phủ; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 

Bộ Tài chính; 

Trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước 

mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, người khai hải quan có trách 

nhiệm nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan. 

Hồ sơ xác định trước mã số gồm: 

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI 

ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính; 

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu. 

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ 

thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả 
chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành 

của hàng hóa: 01 bản chính. 
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Hướng dẫn thực hiện thông tư 
191/2015/TT-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Từ ngày 01/04/2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thực hiện thủ tục 

hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ 

chuyển phát nhanh quốc tế theo quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-

BTC của Bộ Tài chính.  

2. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ 
không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá 

thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khi thực hiện Thông tư số 

191/2015/TT-BTC. 

3. Căn cứ quy định tại Điểm a.3 khoản 4 Điều 14 của Thông tư 

191/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc trừ lùi tiền thuế của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nộp vào tài khoản tiền gửi 

của cơ quan hải quan sẽ được tự động trừ lùi trên Hệ thống. Tổng cục Hải 
quan đã có công văn hướng dẫn số 1119/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2016 

về việc hạch toán tiền thuế nộp trước vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải 
quan theo quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC. 

4. Cơ quan Hải quan căn cứ vào trọng lượng khai báo của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên tờ khai hải quan để kiểm tra. 

Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng cơ quan hải quan chấp nhận 

nội dung khai của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, trừ trường hợp quy 

định tại Điểm a.2 khoản 1 Điều 32 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ cụ thể 
như sau: 

“Trường hợp thông tin về trọng lượng hàng hóa trên Hệ thống, các chứng 

từ do người khai hải quan xuất trình có sự chênh lệch bất thường với thông 

tin về trọng lượng hàng hóa trên các chứng từ khác do cơ quan hải quan thu 

thập được và lô hàng có khả năng vi phạm pháp luật, công chức hải quan 

đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tạm dừng đưa hàng qua khu vực 

giám sát theo quy định tại Điều 14 Quy trình này. Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng trong trường hợp 

không phát hiện vi phạm” 

5. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa có thể thực hiện qua máy soi. Trường 

hợp kiểm tra qua máy soi, phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc kết quả kiểm 

tra qua máy soi chưa đủ cơ sở để xác định hàng hóa thì tiến hành kiểm tra 

thủ công, Chi cục trưởng Chi cục chuyển phát nhanh căn cứ quản lý rủi ro 

và hồ sơ hải quan để ra quyết định kiểm tra theo hình thức soi chiếu bằng 

máy soi hoặc kiểm tra thủ công. 

6. Căn cứ quy định tại điểm 2.69 khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm Thông 

tư số 38/2015/TT-BTC trường hợp khai hải quan điện tử đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu: Theo đó, việc mô tả hàng hóa được phép khai bằng 

Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh vì hàng hóa có trị giá thấp, được miễn 

thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ chuyển phát nhanh khi tiến hành khai báo hải quan phải khai báo 

cụ thể tiêu chí “nội dung mô tả tên hàng” để làm căn cứ xác định trị giá 

khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 



                
 

 

 

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. 

 

4 

 
Công văn 2735/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/04/2016 

7. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế, trong thời gian 

chờ được cấp mã số thuế, người khai hải quan được phép sử dụng mã tạm 

“9999999999-998” để khai báo hải quan. 

    


