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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 472/GSQL-GQ1 
Ngày 18-4-2016 

Về thủ tục nhập khẩu phụ gia sản xuất giấy (Bentonite Laviofloc) do  

Công văn 473/GSQL-GQ1 
Ngày 18-4-2016 

Về áp dụng chỉ số tiêu chí quy định đối với mặt hàng hạt nhựa  

Công văn 475/GSQL-TH 
Ngày 18-4-2016 

Về lưu trữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW  

Công văn 476/GSQL-GQ2 
Ngày 18-4-2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất sau đó 

xuất khẩu ra nước ngoài  

Công văn 477/GSQL-TH 
Ngày 18-4-2016 

Hướng dẫn xử lý vướng mắc về nội dung kê khai trên C/O form D  

Công văn 478/GSQL-TH 
Ngày 18-4-2016 

Hướng dẫn xử lý vướng mắc về hàm lượng RVC trên C/O form D của Thái 

Lan  

Công văn 479/GSQL-GQ1 
Ngày 18-4-2016 

Về kiểm tra hàm lượng formaldehyt đối với sản phẩm dệt may 

Công văn 480/GSQL-TH 
Ngày 18-4-2016 

Trả lời vướng mắc về tính xác thực C/O mẫu E  

Công văn 481/GSQL-GQ3 
Ngày 22-4-2016 

 Giải đáp thủ tục hải quan đối với trường hợp bán, cho, tặng hàng hóa tạm 

nhập tham dự triển lãm chưa làm thủ tục hải quan theo tờ khai hải quan 

mới để chuyển đổi mục đích sử dụng từ tạm nhập tham dự triển lãm sang 

nhập khẩu tiêu thụ nội địa 

Công văn 482/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Về thành lập kho ngoại quan của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Xuân Phát  

Công văn 486/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Hướng dẫn xử lý vướng mắc về C/O form D liên quan đến hàng hóa thuê 

gia công ở nước ngoài  

Công văn 495/GSQL-GQ2 
Ngày 22-4-2016 

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

Công văn 496/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

Về in và lưu trữ tờ khai hải quan  

Công văn 497/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Về thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, kho hàng không kéo dài 

Công văn 523/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Về vướng mắc trên các C/O mẫu E  

Công văn 524/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

Về thông tin trên vận tải đơn  

Công văn 527/GSQL-GQ2 
Ngày 22-4-2016 

Về xuất khẩu phế liệu, phế thải có chứa vàng thu được sau quá trình sản 

xuất sản phẩm  

Công văn 528/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực 

hiện báo cáo quyết toán  
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Công văn 529/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Về vướng mắc C/O mẫu E  

Công văn 530/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

Về mỹ phẩm nhập khẩu  

Công văn 532/GSQL-TH 
Ngày 22-4-2016 

Về vướng mắc C/O mẫu E  

Công văn 534/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

Về kiểm tra việc bảo quản hàng hóa chờ thông quan 

Công văn 2951/TCHQ-TXNK 
Ngày 18-4-2016 

Về miễn thuế hàng quà tặng phục vụ hoạt động ngoại giao  

Công văn 2979/TCHQ-TXNK 
Ngày 14-4-2016 

Trả lời công văn 554/HQĐNa-QLRR về ân hạn thuế  

Công văn 3027/TCHQ-TXNK 
Ngày 18-4-2016 

Về khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu  

Công văn 3035/TCHQ-TXNK 
Ngày 18-4-2016 

Trả lời kiến nghị của Công ty Diligo Việt Nam về xác nhận xơ bông 

nguyên liệu và đề nghị giải phóng hàng tại cảng Hải Phòng 

Công văn 3045/TCHQ-GSQL 
Ngày 18-4-2016 

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan  

Công văn 3047/TCHQ-GSQL 
Ngày 18-4-2016 

Xử lý vướng mắc đối với khai báo tờ khai vận chuyển độc lập, hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập tái xuất và vướng mắc việc cập nhật kết quả kiểm tra 

giá trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giá GTT02  

Công văn 3057/TCHQ-TXNK 
Ngày 18-4-2016 

Về thuế nhập khẩu đường mía từ Lào 

Công văn 3062/TCHQ-TXNK 
Ngày 18-4-2016 

 Về vướng mắc hoàn thuế xuất khẩu của lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập 

khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập 

khẩu  

Công văn 3137/TCHQ-TXNK 
Ngày 19-4-2016 

Xử lý tiền thuế nộp nhầm tài khoản 

Công văn 3201/TCHQ-TXNK 
Ngày 22-4-2016 

Về tiền chậm nộp thuế đối với dăm gỗ xuất khẩu  

Công văn 3220/TCHQ-TXNK 
Ngày 22-4-2016 

Về nhập khẩu miễn thuế 02 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của hãng 

hàng không 

Công văn 3254/TCHQ-TXNK 
Ngày 22-4-2016 

Trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa 

Công văn 3256/TCHQ-TXNK 
Ngày 22-4-2016 

Về hoàn thuế do bổ sung C/O 

Công văn 3312/TCHQ-QLRR 
Ngày 22-4-2016 

 Phúc đáp công văn 94/PS/CV vướng mắc việc áp dụng thời hạn nộp thuế 

275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu  

Công văn 3314/TCHQ-QLRR 
Ngày 22-4-2016 

Vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành 

Công văn 3342/TCHQ-QLRR 
Ngày 22-4-2016 

Về nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng chưa đăng ký lưu hành tại nước ngoài  

Công văn 3349/TCHQ-TXNK 
Ngày 22-4-2016 

Về hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập 

kinh doanh sản xuất (A12) sau khi sản xuất sản phẩm doanh nghiệp đã xuất 

khẩu theo loại hình xuất kinh doanh (B11) 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục hải quan 
mua hàng hóa từ doanh nghiệp 
chế xuất sau đó xuất khẩu ra 
nước ngoài  
 
 

Công văn 476/GSQL-GQ2 
Ngày 18-4-2016 

Đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất để 

xuất khẩu ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện như sau: 

- Khi mua hàng hóa từ DNCX, Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có); 

- Khi xuất khẩu hàng hóa mua từ DNCX từ nước ngoài, Công ty làm thủ 

tục hải quan như đối với hàng hóa kinh doanh thương mại, thực hiện kê 

khai nộp thuế (nếu có). 

 

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

Công văn 495/GSQL-GQ2 
Ngày 22-4-2016 

Trả lời công văn số TICV-CV630020 ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH 

Toyo Ink Compounds Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối 

với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có 

ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/01/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính thì để thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu 

tại chỗ, trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên phải đảm bảo điều 

kiện: 

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty A và Công ty TICV phải có điều khoản 

Công ty A chỉ định Công ty TIVC giao hàng cho Công ty C tại Việt Nam 

theo chỉ định nhận hàng của Công ty B. 

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty B và Công ty C phải có điều khoản 

Công ty B chỉ định Công ty C nhận hàng từ Công ty TICV tại Việt Nam 

theo chỉ định giao hàng từ Công ty A. 

2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện 

theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên, theo đó, 

hồ sơ xuất khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán, hóa 

đơn thương mại; hồ sơ nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp 

đồng mua bán. 

 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 
với vướng mắc liên quan đến 
việc thực hiện báo cáo quyết 
toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 528/GSQL-GQ1 
Ngày 22-4-2016 

1. Đối với hoạt động nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của 

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp căn cứ quy định Điều 60 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để lập và nộp báo cáo 

quyết toán cho cơ quan hải quan theo đúng quy định. 

2. Đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của Doanh 

nghiệp, Doanh nghiệp căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC dẫn trên để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan 

hải quan. Theo đó, trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá 

nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng 

kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán 

đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này. 

Khi báo cáo quyết toán nguyên vật liệu được quản lý theo lượng, doanh 

nghiệp sử dụng Biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành theo Thông 

tư này, theo đó tại ô “số tiền (VNĐ)” được thay bằng ô “Số lượng”. 

 
 

    


