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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 2016 
(Từ 13/06 – 18/06/2016) 

 

 
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 748/GSQL-GQ2 
Ngày 14/06/2016 

Về thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh và thiết bị, máy móc để bảo 

hành, sửa chữa tàu biển theo hợp đồng gia công 

Công văn 752/GSQL-GQ2 
Ngày 14/06/2016 

Về xác nhận hàng qua khu vực giám sát  

Công văn 755/GSQL-GQ3 
Ngày 14/06/2016 

Về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser VXR 

Công văn 756/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Về thực hiện thủ tục hải quan  

Công văn 757/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng  

Công văn 758/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Về nhập khẩu than  

Công văn 760/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Về kiểm tra chất lượng máy nén khí nhập khẩu  

Công văn 761/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Về nhập khẩu xe điện chạy trong sân golf  

Công văn 762/GSQL-GQ2 
Ngày 13/06/2016 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa  

Công văn 763/GSQL-TH 
Ngày 13/06/2016 

Về thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan  

Công văn 764/GSQL-TH 
Ngày 13/06/2016 

Về thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan  

Công văn 766/GSQL-TH 
Ngày 14/06/2016 

Về vướng mắc C/O form JV  

Công văn 767/GSQL-TH 
Ngày 13/06/2016 

Về vướng mắc C/O form JV  

Công văn 768/GSQL-TH 
Ngày 18/06/2016 

Về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ  

Công văn 770/GSQL-GQ1 
Ngày 18/06/2016 

Về nhập khẩu gạo lứt từ Lào 

Công văn 772/GSQL-GQ3 
Ngày 18/06/2016 

Thực hiện công văn 10237/HQHCM-GSQL  

Công văn 774/GSQL-GQ1 
Ngày 18/06/2016 

Về quản lý xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò  

Công văn 779/GSQL-GQ1 
Ngày 18/06/2016 

Về nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng  

Công văn 781/GSQL-GQ3 
Ngày 18/06/2016 

Vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC  
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Công văn 782/GSQL-TH 
Ngày 18/06/2016 

Vướng mắc trên C/O mẫu E 

Công văn 783/GSQL-TH 
Ngày 18/06/2016 

Về chữ ký trên C/O 

Công văn 784/GSQL-TH 
Ngày 18/06/2016 

Về cập nhật thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
Công văn 785/GSQL-GQ1 

Ngày 18/06/2016 
Về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật  

Công văn 5386/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Về giá tính thuế ô tô nhập khẩu năm 2004 - 2005 và cưỡng chế thuế 

Công văn 5413/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Về không đồng ý với kết quả phân tích tại Thông báo 332/TB1-CNHP 

Công văn 5414/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Về mặt hàng nhiều mã số 

Công văn 5416/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Về mã số HS mặt hàng dược liệu  

Công văn 5417/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa  

Công văn 5418/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Về phân loại mặt hàng Phân bón  

Công văn 5420/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số  

Công văn 5421/TCHQ-TXNK 
Ngày 14/06/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa  

Công văn 5580/TCHQ-GSQL 
Ngày 17/06/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng gửi trước, gửi sau của người nhập 

cảnh 

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa Doanh nghiệp chế xuất mua 
từ nội địa  
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 762/GSQL-GQ2 
Ngày 13/06/2016 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn 

phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây 

dựng công trình, phục vụ cho Điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt 
của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX thuộc đối tượng được lựa chọn 

thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. 

Do đó, khi mua những hàng hóa từ nội địa, DNCX căn cứ vào Mục đích sử 

dụng tại doanh nghiệp và quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư 

số 38/2015/TT-BTC để lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục 

hải quan. Trường hợp không thuộc đối tượng tại Điểm b, Khoản 1 Điều 74 

thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. 
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Về thực hiện thủ tục hải quan 
đối với hệ thống dây chuyền, 
máy móc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 756/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

1. Về thủ tục hải quan: 

Việc khai báo nhập khẩu hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị đồng bộ 

tạo tài sản cố định trong trường hợp nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến 

khác nhau thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 

30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích 

để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 

thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

2. Về chính sách quản lý hàng hóa: 

Ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 1786/TCHQ-GSQL 

gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và công văn số 1787/TCHQ-GSQL 

gửi Bộ Công Thương về các nội dung liên quan đến dán nhãn năng lượng 

và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị nhập 

khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan không quản lý hoạt động dán nhãn năng 

lượng, chỉ kiểm tra việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trong thông 

quan. Người khai hải quan nộp Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối 

thiểu do các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp để làm 

thủ tục thông quan hàng hóa. Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 

12/9/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013, Quyết định 

số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 

- Mặt hàng “Đèn LED” không thuộc danh Mục hàng hóa phải dán nhãn 

năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

- Mặt hàng “Màn hình hiển thị của máy báo lỗi sản phẩm”: Công ty đối 

chiếu với TCVN Điều chỉnh và liên hệ với Văn phòng Tiết kiệm năng 

lượng “Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể. 

Về nhập khẩu xe máy chuyên 
dùng đã qua sử dụng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 757/GSQL-GQ1 
Ngày 14/06/2016 

Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị/dây 

chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, đối với các lô hàng máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc 

nhập khẩu chỉ được thông quan khi được Bộ Khoa học và Công nghệ xác 

nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu như nêu tại khoản 1 thông 

báo này. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là xe máy chuyên dùng đã qua sử 

dụng thì không bị điều chỉnh bởi Thông báo số 2527/TB-BKHCN dẫn trên. 

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 

21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng xe máy chuyên dùng 

thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Việc nhập 

khẩu xe máy chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 quy định về kiểm tra chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 

41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. 

 
 

    


