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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1416 
(Từ 25/04 – 29/04/2016) 

 

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

 
Trang 

1 
2 

 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 536/GSQL-GQ1 
Ngày 28/04/2016 

Về thực hiện thủ tục hải quan  

Công văn 537/GSQL-TH 
Ngày 28/04/2016 

Vướng mắc trên C/O mẫu E  

Công văn 538/GSQL-TH 
Ngày 28/04/2016 

Vướng mắc C/O mẫu E, AK  

Công văn 545/GSQL-GQ1 
Ngày 28/04/2016 

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT 

Công văn 546/GSQL-GQ2 
Ngày 28/04/2016 

 Về thủ tục tái xuất nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh 
sản xuất và nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu 

Công văn 547/GSQL-GQ2 
Ngày 28/04/2016 

Vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp báo cáo quyết toán và thủ tục hải 
quan đối với việc tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi 

Công văn 3350/TCHQ-GSQL 
25/04/2016 

Xử lý hàng hóa là lốp, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng 

Công văn 3388/TCHQ-TXNK 
26/04/2016 

Xử lý thuế đối với dự án đầu tư  

Công văn 3389/TCHQ-TXNK 
26/04/2016 

Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 3398/TCHQ-GSQL 
26/04/2016 

Vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công  

Công văn 3410/TCHQ-TXNK 
26/04/2016 

Xử lý vướng mắc về Danh mục miễn thuế  

Công văn 3411/TCHQ-TXNK 
26/04/2016 

Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng sản xuất xuất khẩu 

Công văn 3412/TCHQ-GSQL 
26/04/2016 

Về ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm 

Công văn 3445/TCHQ-QLRR 
26/04/2016 

Vướng mắc việc doanh nghiệp thường xuyên bị lựa chọn kiểm tra thực tế 
hàng hoá khi làm thủ tục hải quan 

Công văn 3474/TCHQ-GSQL 
26/04/2016 

Vướng mắc Thông tư 191/2015/TT-BTC  

Công văn 3477/TCHQ-TXNK 
27/04/2016 

Về phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cetaphil Gen Skin Clearser  

Công văn 3478/TCHQ-TXNK 
27/04/2016 

Về hoàn/điều chỉnh tiền thuế do bổ sung C/O 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Vướng mắc thủ tục hải quan đối 
với loại hình gia công  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3398/TCHQ-GSQL 
26/04/2016 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 187/NĐ-CP 
ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê thương 
nhân khác gia công; 

Căn cứ quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì trường hợp 
tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước 
ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia 
công (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với 
thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa 
chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, 
cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để 
cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là 
trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại. 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, 
thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải 
quan nơi quản lý hoạt động gia công, trong đó nêu rõ các nội dung sau: 

- Tên, địa chỉ trụ sở của Công ty; 

- Tên, địa chỉ, cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh cá thể tại làng nghề  đính 
kèm danh sách tên, địa chỉ các hộ gia đình khác có thực hiện hoạt động gia 
công 

- Tên, địa chỉ nơi lưu giữ hàng hóa bao gồm kho để chứa nguyên vật liệu 
và thành phẩm sau khi nhận lại sản phẩm gia công lại. 

- Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại. 

Trường hợp có thay đổi các nội dung đã thông báo có văn bản điều chỉnh, 
bổ sung. 

Về hoàn/điều chỉnh tiền thuế do 
bổ sung C/O 
 
 
 
 
 
 

Công văn 3478/TCHQ-TXNK 
27/04/2016 

- 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. 

  
  

    


