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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 1916 
(Từ 06/05 – 11/06/2016) 

 

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

 
Trang 

1 
3 

 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 713/GSQL-GQ3 
Ngày 08/06/2016 

Về làm thủ tục hải quan đối với hành lý của thuyền viên 

Công văn 714/GSQL-GQ2 
Ngày 08/06/2016 

Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với 

nhà xưởng 

Công văn 717/GSQL-TH 
Ngày 08/06/2016 

Về nộp bổ sung C/O mẫu D  

Công văn 718/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về nhập khẩu máy móc, thiết bị  

Công văn 719/GSQL-GQ3 
Ngày 08/06/2016 

Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa 

Công văn 720/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về nhập khẩu cát xây dựng 

Công văn 724/GSQL-GQ3 
Ngày 08/06/2016 

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

Công văn 725/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan  

Công văn 726/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về giải phóng hàng  

Công văn 727/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Vướng mắc liên quan đến nhập khẩu động cơ điện 

Công văn 728/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa  

Công văn 731/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Về tờ khai nguồn gốc xe ô tô sát xi  

Công văn 733/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Vướng mắc trong thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  

Công văn 734/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Vướng mắc trên C/O mẫu E  

Công văn 735/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

Vướng mắc C/O mẫu E  

Công văn 739/GSQL-TH 
Ngày 10/06/2016 

Về nộp bổ sung C/O  

Công văn 740/GSQL-TH 
Ngày 10/06/2016 

Vướng mắc C/O mẫu E 

Công văn 712/GSQL-GQ3 
Ngày 08/06/2016 

Về thực hiện Thông tư 191/2016/TT-BTC  

Công văn 742/GSQL-TH 
Ngày 10/06/2016 

Về địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới 
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Công văn 743/GSQL-TH 
Ngày 10/06/2016 

Về gia hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan  

Công văn 744/GSQL-GQ3 
Ngày 10/06/2016 

Về tạm xuất tái nhập bo mạch máy tính đi sửa chữa bảo hành trong thời 

gian bảo hành 

Công văn 745/GSQL-TH 
Ngày 10/06/2016 

Về vướng mắc C/O form D  

Công văn 4916/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/06/2016 

Về xóa nợ thuế  

Công văn 4929/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/06/2016 

Về nhập khẩu hàng hóa dưới dạng tài sản di chuyển  

Công văn 4942/TCHQ-QLRR 
Ngày 06/06/2016 

Về phối hợp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, 

nộp thừa  

Công văn 5010/TCHQ-QLRR 
Ngày 06/06/2016 

Về vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC  

Công văn 5074/TCHQ-QLRR 
Ngày 06/06/2016 

Về áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, 

vật tư sản xuất hàng xuất khẩu 

Công văn 5075/TCHQ-ĐTCBL 
Ngày 06/06/2016 

Về tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát linh kiện và xe máy điện 

Công văn 5079/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/06/2016 

Về nợ thuế quá hạn  

Công văn 5081/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/06/2016 

Về xác định gia súc giống thuần chủng để nhân giống  

Công văn 5082/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/06/2016 

Về địa điểm làm thủ tục hải quan 

Công văn 5135/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/06/2016 

Về áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là 

nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu 

Công văn 5153/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/06/2016 

Về xuất khẩu than cục vào khu công nghiệp, khu chế xuất  

Công văn 5210/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/06/2016 

Về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số  

Công văn 5211/TCHQ-TXNK 
Ngày 08/06/2016 

Về xác định trước mã số hàng hóa  

Công văn 5344/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn 4582/BCT-

XNK và 11819/BCT-XNK 

Công văn 5344/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về phân loại đầu nối điện  

Công văn 5344/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu  

Công văn 5332/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Xác định trước mã số hàng hoá 

Công văn 5333/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về xác định trước mã số hàng hóa 

Công văn 5334/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu 

Công văn 5340/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về thuế nhập khẩu chổi than từ Hong Kong 

Công văn 5342/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về phân loại mặt hàng mặt hàng Tăng đơ, Ma ní 
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Công văn 5343/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát hải quan 

Công văn 5344/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O mẫu AANZ  

Công văn 5369/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về xác nhận thiết bị còn thiếu trong tờ khai hải quan  

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về thủ tục hải quan với hàng 
hóa là nhà xưởng, tài sản cố 
định gắn liền với nhà xưởng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 714/GSQL-GQ2 
Ngày 08/06/2016 

Về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố 

định gắn liền với nhà xưởng như điều hòa không khí, thiết bị văn phòng, 

camera giám sát.... khi chuyển quyền sử dụng lô đất M-4, KCN Thăng 

Long, Đông Anh, Hà Nội và nhà xưởng cho Công ty TNHH Linh kiện điện 

tử SE1 (Việt Nam) là DNCX: 

Trường hợp hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng 

như nêu trên của Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam thuộc đối tượng 

không chịu thuế và khi mua hàng hóa này Công ty TNHH Linh kiện điện 

tử SEI (Việt Nam) xác định mục đích sử dụng vẫn thuộc đối tượng không 

chịu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu thì Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. 

Lưu ý, trường hợp không làm thủ tục hải quan thì Công ty và Công ty 

TNHH linh kiện điện tử SEI (Việt Nam) phải lập và lưu trữ chứng từ, sổ 

chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng hàng hóa theo đúng quy định của 

Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán. 

Ngoài ra, Công ty Tokyo Micro Việt Nam căn cứ Thông tư 04/2007/TT-

BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) để thực 

hiện do Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Về gia hạn thời gian tạm nhập 
hàng triển lãm để sửa chữa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 728/GSQL-GQ1 
Ngày 08/06/2016 

1. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa 

chữa, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Nghị 
định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. 

2. Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 

20/11/2013 của Chính phủ thì: 

a. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, 

Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, khi tạm xuất - tái nhập 

phải có giấy phép của Bộ Công Thương. 

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 13 nêu trên, Công ty làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải 

quan cửa khẩu không phải có giấy phép của Bộ Công Thương. 

b. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5, 

Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Công ty chỉ được phép tạm xuất 

để sửa chữa khi thiết bị này còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng 

nhập khẩu. 
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Về chính sách thuế đối với hàng 
xuất khẩu có nguồn gốc nhập 
khẩu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 5344/TCHQ-TXNK 
Ngày 10/06/2016 

Về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng phế liệu thép không gỉ 
thu được từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Kỹ nghệ 

FELIX : 

1. Căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 

của Chính phủ, khoản 5 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”. 

Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác 

định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng 

không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế 
xuất khẩu bao gồm: 

a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu 

được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính 

trong đó nêu rõ: 

a.1) Số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề 
nghị không thu thuế; tên hàng; số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa 

trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần 

của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; số hợp 

đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế; 

a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng 

hóa xuất khẩu; 

a3) Số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu; 

2. Theo trình bày tại công văn số 2016/0526/CV-HQ, trường hợp của Công 

ty TNHH Kỹ nghệ FELIX thì Công ty nhập khẩu 100% nguyên liệu thép 

không gỉ từ nước ngoài để sản xuất xuất khẩu sản phẩm trong đó có phế 

liệu thép không gỉ. Công ty cam kết phế liệu thép không gỉ thu được từ 

hoạt động sản xuất có nguồn gốc 100% nguyên liệu nhập khẩu và hoàn 

toàn không có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản được khai thác tại Việt 

Nam. Theo đó, đề nghị Công ty xuất trình hồ sơ nhập khẩu thép không gỉ, 
xuất khẩu số phế liệu thép không gỉ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục 

xuất khẩu để kiểm tra xác định cụ thể, đối chiếu với quy định nêu trên để 

xử lý theo quy định. 

    


