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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1716 
(Từ 23/05 – 28/05/2016) 

 

 
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 669/GSQL-TH 
Ngày 25/05/52016 

Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan 

Công văn 670/GSQL-TH 
Ngày 25/05/52016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ 

đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa  
Công văn 672/GSQL-GQ1 

Ngày 25/05/52016 
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế 

Công văn 4186/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về phân loại áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính  

Công văn 4262/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về vướng mắc chính sách thuế mặt hàng xăng dầu 

Công văn 4266/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về xác định mã số HS  

Công văn 4267/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về phân loại mặt hàng camera 

Công văn 4285/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về xử lý nợ thuế  

Công văn 4286/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

Về bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế  

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về xử lý hàng hoá tồn động gửi 
ngoại quan 
 

 

 

 

Công văn 669/GSQL-TH 
Ngày 25/05/52016 

 

Về quản lý hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất khẩu ra 

nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 86, Điều 88 Nghị 
định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 

20/11/2013 của Chính phủ và Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa qua 

cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ. 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa gửi kho ngoại quan 
để chờ đưa ra nước ngoài, nhập 
khẩu vào nội địa 
 

 

 

Công văn 670/GSQL-TH 
Ngày 25/05/52016 

1. Hàng hóa gửi, quản lý lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan thực hiện 

theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/1/2015 của Chính phủ. 

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho 

ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào nội địa thực hiện 

theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Khoản 3, Khoản 4 

Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính 
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Về phân loại mặt hàng camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 4267/TCHQ-TXNK 
Ngày 25/05/52016 

1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại thu nhận hình ảnh để truyền vào 

màn hình điều khiển, không có chức năng ghi và lưu trữ hình ảnh, hoạt 

động theo cơ chế sau khi thu được hình ảnh, dữ liệu được số hóa và truyền 

vào một đầu thu, thuộc mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình. 

2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại mà hình ảnh được ghi lên một thiết 

bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, 

phương tiện quang học, phương tiện truyền thông bán dẫn hoặc phương 

tiện khác của nhóm 85.23). Có thể bao gồm: (i) bộ chuyển đổi 

analog/digital, một kết nối đầu ra cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới 

các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc 

máy quan sát khác hoặc (ii) các kết nối đầu vào để có thể ghi các file hình 

ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong, thuộc 

mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh, không dùng cho lĩnh vực 

phát thanh) hoặc mã số 8528.80.50 (nếu là camera kỹ thuật số). 

 
 

    


