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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1816 
(Từ 30/05 – 04/06/2016) 

 

 
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 675/GSQL-TH 
Ngày 30/05/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan 

Công văn 676/GSQL-GQ3 
Ngày 30/05/2016 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thiết bị thi công dự án  

Công văn 678/GSQL-GQ2 
Ngày 30/05/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, 

thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất 

Công văn 679/GSQL-GQ3 
Ngày 01/06/2016 

Về xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 

Công văn 680/GSQL-TH 
Ngày 01/06/2016 

Về vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E  

Công văn 681/GSQL-TH 
Ngày 01/06/2016 

Về thực hiện quy định trong quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, CFS  

Công văn 682/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

Về nhập khẩu cụm máy đóng gói  

Công văn 683/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

Về thủ tục nhập khẩu thép  

Công văn 685/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

 Vướng mắc về thủ tục hải quan trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bán 

hàng cho doanh nghiệp ở Hàn Quốc 

Công văn 686/GSQL-GQ3 
Ngày 01/06/2016 

 Về cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 

Công văn 687/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

Vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 

Công văn 688/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

Về quyết toán tờ khai tạm nhập đối với bao bì quay vòng 

Công văn 690/GSQL-TH 
Ngày 01/06/2016 

Về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D và JV  

Công văn 691/GSQL-TH 
Ngày 01/06/2016 

Về vướng mắc liên quan đến xác minh tính hợp lệ của C/O 

Công văn 699/GSQL-GQ1 
Ngày 02/06/2016 

Về thủ tục nhập khẩu thép  

Công văn 700/GSQL-GQ1 
Ngày 02/06/2016 

Về nhập khẩu nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá điếu  

Công văn 701/GSQL-GQ1 
Ngày 02/06/2016 

Về nhập khẩu container  

Công văn 702/GSQL-GQ2 
Ngày 02/06/2016 

Về doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản vào khu phi thuế quan, khu 

chế xuất, doanh nghiệp chế xuất 

Công văn 703/GSQL-GQ2 
Ngày 02/06/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với khuôn đúc để sản xuất sản phẩm nhựa 

đúc cơ khí  
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Công văn 708/GSQL-GQ2 
Ngày 02/06/2016 

Về vướng mắc C/O form D liên quan đến hàng hóa thuê gia công ở nước 

ngoài 

Công văn 4490/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn  

Công văn 4586/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho xe mô tô nguyên chiếc để 

kinh doanh  

Công văn 4587/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về xử lý máy đào bánh xích nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số khung 

Công văn 4597/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Hướng dẫn khai báo mặt hàng điện năng xuất khẩu  

Công văn 4600/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 

Công văn 4680/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 4714/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016 

Về thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ 

Công văn 4721/TCHQ-TXNK 
Ngày 01/06/2016 

Về xuất khẩu nông sản, tái xuất hàng hóa qua một số địa điểm biên giới 

thuộc tỉnh Lào Cai 

Công văn 4752/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về thông báo kết quả phân loại mặt hàng có tên khai báo Axit amin - L-

Theanine TS001 

Công văn 4753/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về thời điểm chốt giá hàng xuất khẩu  

Công văn 4785/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về trị giá tính thuế chiết khấu giảm giá khi kết thúc hợp đồng đối với mặt 

hàng ô tô nhập khẩu 

Công văn 4860/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá  

Công văn 4862/TCHQ-TXNK 
Ngày 01/06/2016 

Về phân loại hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 4867/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về thông tin thuế nhập khẩu  

Công văn 4915/TCHQ-TXNK 
Ngày 02/06/2016 

Về hoàn thuế giá trị gia tăng của người xuất cảnh  

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về thủ tục nhập khẩu thép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 683/GSQL-GQ1 
Ngày 01/06/2016 

Về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, 

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 58/2015/TT-BCT 

ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng 

xuất khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 

12/6/2015 của Bộ Công Thương (về cấp phép nhập khẩu tự động) thì thép 

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng: (i) Phải được cấp 

giấy phép nhập khẩu tự động, hoặc (ii) Phải có xác nhận tại Bản cam kết 

của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất (một 

trong 2 thủ tục do doanh nghiệp tự lựa chọn).  
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Về xét miễn thuế hàng hóa nhập 
khẩu bị hỏa hoạn 
 
 
 
 

Công văn 4490/TCHQ-TXNK 
Ngày 30/05/2016  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra 

tại thời Điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. 

Theo quy định tại Thông tư 237/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ 

Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia 

công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ 

được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

Hướng dẫn thủ tục hải quan với 
hàng hóa là vật liệu xây dựng, 
máy móc, thiết bị từ nội địa đưa 
vào doanh nghiệp chế xuất 

 
 

 
 

Công văn 678/GSQL-GQ2 
Ngày 30/05/2016 

- Đối với vật liệu xây dựng đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 để thực 

hiện. Theo đó Công ty được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ 

tục hải quan đối với trường hợp này; 

- Đối với máy móc, thiết bị dùng để lắp đặt cố định tại công trình, hạng 

Mục sửa chữa của DNCX nếu không thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị 
Công ty căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-

BTC và hướng dẫn tại Điểm 11 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 

08/12/2015 của Tổng cục Hải quan để biết, thực hiện./ 

 
 

    


