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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1216 
(Từ 11/04 - 16/04/2016) 

 

 
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 438/GSQL-GQ1 
Ngày 11-04-2016 

Về thủ tục kinh doanh tạm nhập, tái xuất  

Công văn 439/GSQL-GQ3 
Ngày 11-04-2016 

Về thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp gas xách tay  

Công văn 440/GSQL-GQ3 
Ngày 11-04-2016 

Về nhập khẩu xe quà tặng  

Công văn 441/GSQL-GQ3 
Ngày 11-04-2016 

Về xử lý xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển  

Công văn 442/GSQL-GQ1 
Ngày 12-04-2016 

Về thủ tục nhập khẩu “thiết bị phóng dây mồi”  

Công văn 444/GSQL-TH 
Ngày 12-04-2016 

Về tính hợp lệ của C/O  

Công văn 447/GSQL-TH 
Ngày 12-04-2016 

Về vướng mắc liên quan tính hợp lệ đối với chữ ký trên C/O  

Công văn 448/GSQL-GQ2 
Ngày 12-04-2016 

Thực hiện báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản 

xuất hàng xuất khẩu  

Công văn 450/GSQL-GQ1 
Ngày 12-04-2016 

Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế  

Công văn 451/GSQL-TH 
Ngày 12-04-2016 

Vướng mắc đối với chữ ký trên C/O mẫu E  

Công văn 455/GSQL-TH 
Ngày 12-04-2016 

Vướng mắc trên C/O mẫu D  

Công văn 456/GSQL-GQ2 
Ngày 12-04-2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ  

Công văn 459/GSQL-GQ1 
Ngày 12-04-2016 

Thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan đăng ký một lần, xuất 

nhập khẩu nhiều lần  

Công văn 460/GSQL-TH 
Ngày 12-04-2016 

Về thủ tục hải quan mua hàng hóa là nguyên liệu sản xuất từ kho ngoại 

quan đối với doanh nghiệp ưu tiên  

Công văn 461/GSQL-GQ3 
Ngày 12-04-2016 

Về vướng mắc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu bia nhập 

khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế 

Công văn 462/GSQL-GQ3 
Ngày 12-04-2016 

Về thủ tục nhập khẩu chuông  

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

Thông báo kết quả xác minh C/O  

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 12-04-2016 

Thông báo kết quả xác minh mẫu E  
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Công văn 2829/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về phân loại hàng hóa đối với Máy cắt tôn, lõi sắt dùng cho cuộn cảm và 

đầu nối điện sử dụng cho điện áp trên 1000V  

Công văn 2830/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về nợ thuế quá hạn thuộc đối tượng ghi thu ghi chi  

Công văn 2852/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về phân loại mặt hàng có tên thương mại “Set top box”  

Công văn 2859/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về thời gian áp dụng hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam – Hàn 

Quốc 

Công văn 2876/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về xác định trước mã số hàng hoá đối với máy quay phim lắp trên xe ô tô 

Công văn 2881/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về miễn thuế đối với nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định 

Công văn 2882/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Về miễn thuế trang thiết bị, vật tư phục vụ dự án dự án thí điểm cải tạo 

đường cống bằng nhóm công nghệ SPR JICA tài trợ  

Công văn 2915/TCHQ-TXNK 
Ngày 14-04-2016 

Về không hoàn trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại 

người bán 

Công văn 2916/TCHQ-TXNK 
Ngày 14-04-2016 

Về vướng mắc xử lý nợ phạt chậm nộp thuế 

Công văn 2921/TCHQ-TXNK 
Ngày 14-04-2016 

Về thông quan hàng hoá nhập khẩu là hoá chất xử lý nước nuôi trồng thuỷ 

sản 

Công văn 2951/TCHQ-TXNK 
Ngày 14-04-2016 

Về miễn thuế hàng quà tặng phục vụ ngoại giao 

Công văn 2979/TCHQ-QLRR 
Ngày 14-04-2016 

Trả lời công văn 554QHĐNa-QLRR về ân hạn thuế 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 
với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ  

Trả lời công văn số 08/CV/2016 ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH 

Iwatani Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu 

tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP 

ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp “Hàng hóa mua bán giữa 

doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện 

diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận 

hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” phải làm thủ tục xuất nhập 

khẩu tại chỗ. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 

chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ thì khai hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực 

hiện theo phương thức điện tử (trừ các trường hợp được khai hải quan trên 

tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP). Để thực hiện được thủ tục hải quan điện tử thì người 

khai hải quan phải đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai 

báo của cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 
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Công văn 456/GSQL-GQ2 
Ngày 12-04-2016 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, Trường đại 

học Bách Khoa (là đơn vị sự nghiệp công lập không có mã số thuế) phải 

đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai báo của cơ quan 

hải quan để có thể thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống 

VNACCS/VCIS hoặc có thể ủy thác cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

khác đủ Điều kiện để thực hiện việc nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải 

quan theo các quy định hiện hành. Việc ủy thác nhập khẩu được thực hiện 

theo quy định tại chương IV Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 

của Chính phủ. 

Về thời gian áp dụng hiệp định 
Thương mại tự do VKFTA Việt 
Nam – Hàn Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 2859/TCHQ-TXNK 
Ngày 12-04-2016 

Trả lời công văn không số ngày 29/1/2016 của Công ty Cổ phần Daum & 

Jungan (Công ty) đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại 

tự do VKFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 

05/5/2015. 

Căn cứ Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính 

về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 

2015-2018; 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực 

hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-

2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho 

hàng hóa của hai bên. 

 
 

 
 

    


