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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1516 
(Từ 09/05 – 14/05/2016) 

 

 
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 585/GSQL-GQ2 
Ngày 10/05/2016 

Về vướng mắc liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi làm thủ 

tục xuất nhập khẩu tại chỗ 

Công văn 606/GSQL-GQ3 
Ngày 13/05/2016 

Về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe quà biếu, tặng  

Công văn 611/GSQL-TH 
Ngày 13/05/2016 

Vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu D  

Công văn 622/GSQL-GQ3 
Ngày 13/05/2016 

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh  

Công văn 635/GSQL-GQ1 
Ngày 13/05/2016 

Về giám sát đặc thù hàng hóa tạm nhập tái xuất bị mắc cạn  

Công văn 636/GSQL-GQ2 
Ngày 13/05/2016 

Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và 

lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm 

Công văn 637/GSQL-GQ1 
Ngày 13/05/2016 

Về thủ tục nhập khẩu xe chạy trong sân golf  

Công văn 638/GSQL-GQ3 
Ngày 11/05/2016 

Thực hiện công văn 2872/TCHQ-GSQL  

Công văn 640/GSQL-GQ2 
Ngày 13/05/2016 

Về bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức  

Công văn 641/GSQL-GQ1 
Ngày 13/05/2016 

Về thủ tục nhập khẩu thiết bị bay chụp đo và vẽ bản đồ  

Công văn 3607/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Tiab”  

Công văn 3613/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về xử lý nợ thuế  

Công văn 3700/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về thanh khoản thuế giá trị gia tăng  

Công văn 3703/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Xác định trước mã số đối với mặt hàng vòi nước 

Công văn 3745/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay 

Pacific Airways Ltd  

Công văn 3766/TCHQ-GSQL 
Ngày 11/05/2016 

Tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu 

Kim Thành  

Công văn 3767/TCHQ-GSQL 
Ngày 11/05/2016 

Về tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản 

Công văn 3770/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu  
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Công văn 3821/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về phân loại mặt hàng máy in  

Công văn 3827/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân 

biên giới  

Công văn 3857/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa 

Công văn 3858/TCHQ-GSQL 
Ngày 13/05/2016 

Về ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm  

Công văn 3863/TCHQ-GSQL 
Ngày 13/05/2016 

Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 

19/2014/TT-BTC 

Công văn 3917/TCHQ-TXNK 
Ngày 13/05/2016 

Về phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen 

 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về doanh nghiệp chế xuất thuê 
kho bên ngoài để lưu trữ nguyên 
vật liệu và lắp đặt dây chuyền 
sản xuất sản phẩm 
 

 

 

 

 

Công văn 636/GSQL-GQ2 
Ngày 13/05/2016 

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thuê kho bên ngoài 

DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của ĐNCX, quản lý hải quan đối 

với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho thì DNCX được quyền thuê kho trong 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ 

nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của 

chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê 

Về hoàn thuế giá trị gia tăng 
hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp 
thừa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Công văn 3857/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Căn cứ công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính 

về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thì: 

Trường hợp công ty có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa và 

chưa thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế tại cơ quan thuế thì thẩm quyền 

hoàn thuế là cơ quan hải quan. 

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thực 

hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 

16/12/2014 của Bộ Tài chính. 

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu 

nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn tại cơ quan hải quan nhưng đã kê khai, 

khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế 
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Về chính sách thuế đối với hàng 
hóa xuất, nhập khẩu  

Hướng dẫn về chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

đối với hàng nhập khẩu của Công ty Sumito Wiring Systems, Ltd : 

1. Về thuế nhập khẩu 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 

13/8/2010 của Chính phủ thì: Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước 

vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước 

thuộc đối tượng chịu thuế. 

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (DNCX), 

kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc 

biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành 

lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao 

đổi, hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, khoản 8 

Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính 

thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu 

phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với 

tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với 

hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ 

nguyên liệu nhập khẩu. 

Trường hợp công ty mới do Công ty Sumito Wiring Systems, Ltd dự định 

thành lập tại Việt Nam và không phải là DNCX khi nhập khẩu hàng hóa từ 

DNCX thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu như đối với hàng hóa 

nhập khẩu kinh doanh, khi bán hàng hóa nêu trên cho DNCX hoặc bán ra 

nước ngoài thì được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp. Hồ sơ hoàn 

thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

2. Về thuế GTGT 

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, 

dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối 

tượng chịu thuế GTGT. 
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Công văn 3770/TCHQ-TXNK 
Ngày 11/05/2016 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu 

hàng hóa từ DNCX thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, 

số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng 

điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật về thuế 

GTGT; Khi doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng hóa đó cho 

DNCX thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (nếu thuộc các trường 

hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) theo quy định của Luật Thuế 

GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, số tiền thuế GTGT đã nộp tại 

khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả theo quy định tại Điều 49 

Thông tư 38/2015/TT-BTC hoặc được khấu trừ thuế đầu vào theo quy định 

tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 21/12/2013 của Bộ Tài chính 

và sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 

25/8/2014 của Bộ Tài chính. 

    


