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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 2216 
(Từ 01/08 – 06/08/2016) 

 

 
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 954/GSQL-GQ3 
Ngày 03/08/2016 

Về thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp ga xách tay  

Công văn 957/GSQL-TH 
Ngày 03/08/2016 

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan để cung ứng 
cho tàu khách nước ngoài 

Công văn 958/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Về tái xuất hàng nhập khẩu  

Công văn 959/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Về thủ tục đưa hàng hóa vào nội địa, triển lãm, giới thiệu sản phẩm của 
doanh nghiệp chế xuất 

Công văn 960/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ  

Công văn 967/GSQL-TH 
Ngày 03/08/2016 

Vướng mắc C/O mẫu E  

Công văn 979/GSQL-TH 
Ngày 03/08/2016 

Về hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan  

Công văn 983/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

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

Công văn 984/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

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

Công văn 985/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

Thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu hàng hóa  

Công văn 987/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm 

Công văn 988/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

Về nhập khẩu xe ô tô  

Công văn 990/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

 Báo cáo hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu cung ứng thiết bị, vật tư cho 
doanh nghiệp chế xuất 

Công văn 991/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan  

Công văn 993/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Về chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 

Công văn 994/GSQL-GQ1 
Ngày 03/08/2016 

Về xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu  

Công văn 995/GSQL-GQ3 
Ngày 06/08/2016 

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng  

Công văn 996/GSQL-GQ3 
Ngày 06/08/2016 

Vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu D, số tham chiếu 
20156076690 

Công văn 1008/GSQL-GQ3 
Ngày 06/08/2016 

Về duy trì hoạt động tại địa điểm kiểm tra tập trung  
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Công văn 1012/GSQL-GQ1 
Ngày 06/08/2016 

Về khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 6779/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Về phân loại mặt hang xuất nhập khẩu “ Xe đạp đua địa hình (bằng đồng)” 

Công văn 6780/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Về xác định trước mã số mặt hàng “Guide bush and bushing - Bạc dẫn 
hướng và bạc lót của máy đóng chai dịch truyền”  

Công văn 6806/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sản xuất được trong 
nước 

Công văn 6833/TCHQ- QLRR 
Ngày 06/08/2016 

Về xuất hiện nhiều tờ khai phân luồng vàng, luồng đỏ 

Công văn 6835/TCHQ- GQL 
Ngày 06/08/2016 

Về hàng hóa nhập khẩu phải xin chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập 
khẩu 

Công văn 6837/TCHQ- TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Xử lý tiền chậm nộp thuế 

Công văn 6875/TCHQ-GSQL 
Ngày 04/08/2016 

Về thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Lào  

Công văn 6920/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Bỉm  

Công văn 6921/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Vướng mắc trong việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa 
nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng hết hạn bảo lãnh của ngân hàng 

Công văn 6939/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Về thời hạn nộp tiền thuế ấn định  

Công văn 6940/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Xử lý nợ thuế  

Công văn 7043/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Về xác định lại mã HS hàng hóa 

Công văn 7089/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Về trị giá tính thuế  

Công văn 7097/TCHQ-TXNK 
Ngày 04/08/2016 

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số  

Công văn 7102/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số  

Công văn 7131/TCHQ-KTSTQ 
Ngày 06/08/2016 

Về hoàn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xăng dầu  

Công văn 7144/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

Về phân loại và thuế nhập khẩu trứng Artemia  

Công văn 7145/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

Vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa đường sông 

Công văn 7146/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

Về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ 
Thanh, tỉnh Gia Lai 

Công văn 7147/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

Xử lý vướng mắc về hàng hóa tái xuất  

Công văn 7148/TCHQ-TXNK 
Ngày 05/08/2016 

Về đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim nhập khẩu  

Công văn 7150/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

 Áp dụng thời hạn khai bổ sung  

Công văn 7238/TCHQ-TXNK 
Ngày 05/08/2016 

Xử lý thuế lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu quá hạn 365 ngày 
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Công văn 7239/TCHQ-TXNK 
Ngày 05/08/2016 

Về miễn tiền chậm nộp thuế đối với lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng 
bánh 

Công văn 7240/TCHQ-TXNK 
Ngày 05/08/2016 

Về giám định hàng hóa đã có thông báo kết quả phân loại  

Công văn 7245/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

Về tập kết hàng hóa nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu thuộc 
tỉnh Tây Ninh 

Công văn 7256/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

Sử dụng chứng từ điện tử  

Công văn 7270/TCHQ-KTSTQ 
Ngày 06/08/2016 

Về phân loại mặt hàng Ăngten ngụy trang giả cây, giả cột đèn 

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế 
phẩm 

 
 
 
 
 
 

Công văn 987/GSQL-GQ2 
Ngày 03/08/2016 

Theo quy định khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ Tài chính thì việc xử lý tiêu hủy nguyên vật liệu dư thừa, 
phế liệu, phế phẩm được áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng gia 
công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc hết hiệu lực thực hiện. 

Đề nghị Công ty căn cứ cụ thể tại điểm d, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm 
28 Bảng tổng hợp ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL 
ngày 10/7/2015; điểm d, e, f Điều 8 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 
8/12/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

 

Về khai hải quan đối với hàng 
hóa nhập khẩu có nhiều hoá đơn 
trên một tờ khai hải quan 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1012/GSQL-GQ1 
Ngày 06/08/2016 

 

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
thì quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP chỉ hướng dẫn 
đối với việc khai báo cho trường hợp có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải 
quan. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện nay không giới hạn đối 
với trường hợp hàng hóa nhập khẩu có một hóa đơn thương mại thì phải 
khai trên một tờ khai hải quan. Do đó, đối với trường hợp này, doanh 
nghiệp có thể lựa chọn khai báo trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan và 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Thời điểm nộp hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Hải 
quan năm 2014, việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 
37 Luật Hải quan năm 2014. 

Về chính sách thuế đối với hàng 
hóa nhập khẩu đã sản xuất được 
trong nước 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 255/CV-CĐUB-KH ngày 
30/5/2016 của Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin về việc chính 
sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong nước đã sản xuất được, Tổng 
cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về thuế suất thuế nhập khẩu 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 15/11/2015 của Bộ 
KH&ĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, PTVT  
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Công văn 6806/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/08/2016 

chuyên dùng, vật tư linh kiện, trong nước đã sản xuất được; Căn cứ Thông 
tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu 
thuế XK, NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, thì các mặt hàng: 
tàu điện ắc quy phòng nổ 8 tấn (mã số: 8601.20.00), tàu điện ắc quy phòng 
nổ 5 tấn (mã số: 8601.20.00), tàu điện ắc quy phòng nổ 12 tấn (mã số: 
8601.20.00), tời điện (mã số: 8425.31.00), máy xúc hầm lò phòng nổ (mã 
số: 8429.51.00), máng cào tải than phòng nổ (mã số: 8431.39.90); tủ nạp ắc 
quy tàu điện (mã số: 8504.40.30), có thuế suất thuế nhập khẩu: 0%. 

2. Về Thuế GTGT 

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 
3/6/2008 do Quốc hội ban hành, Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP 
ngày 8/12/2008 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 
ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị 
gia tăng, thì các máy móc thiết bị Công ty nêu tại công văn số 255/CV-
CĐUB-KH có mức thuế suất thuế GTGT là 10%. 

Xử lý vướng mắc về hàng hóa 
tái xuất  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 7147/TCHQ-GSQL 
Ngày 05/08/2016 

1. Về việc đóng ghép chung container giữa hàng hóa tái xuất theo loại hình 
kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa xuất khẩu để xuất khẩu cho cùng 
một khách hàng nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển: 

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 3 Điều 92 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản 
lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn của Bộ Tài 
chính, Tổng cục Hải quan tại công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 
28/8/2014, công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 và công văn số 
10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 để thực hiện. Trường hợp thực hiện 
đóng ghép chung container hàng hóa xuất khẩu và tái xuất tại kho CFS thì 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 92 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC dẫn trên. 

2. Về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị nông 
nghiệp tạm nhập - tái xuất: 

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Thông tư số 
50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thì nhóm máy móc, thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm tra chất 
lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là 
hàng hóa được tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam và tái xuất nguyên trạng ra 
nước ngoài, không tiêu thụ, sử dụng tại Việt Nam nên cơ quan hải quan 
không yêu cầu kiểm tra chất lượng. Trường hợp, Công ty thay đổi mục đích 
sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa đã tạm nhập thì phải khai 
tờ khai hải quan mới và áp dụng đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa như 
đối với hàng hóa nhập khẩu. 

 

    


