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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1102/GSQL-GQ1 
Ngày 22/08/2016 

Thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành 

Công văn 1104/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành 

Công văn 1110/GSQL-GQ1 
Ngày 22/08/2016 

Về nhập khẩu phế liệu 

Công văn 1114/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 

hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài 

Công văn 1117/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Về thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa 

tạm nhập thực hiện dự án  

Công văn 1118/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế  

Công văn 7899/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi  

Công văn 7950/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy làm nóng lạnh nước uống”  

Công văn 7955/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Về khai mã số hàng hóa  

Công văn 7959/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Về thời hạn nộp tiền thuế ấn định  

Công văn 7986/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Về phân loại máy kéo cầm tay và máy cày, xới đất dùng trong nông nghiệp  

Công văn 8015/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

Xử lý về thuế đối với dự án đầu tư  

Công văn 8049/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/08/2016 

Về lưu giữ máy móc, thiết bị  

Công văn 8051/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/08/2016 

Xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tái xuất  

Công văn 8052/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/08/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa  

Công văn 8063/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/08/2016 

Xác định trước mã số hàng hóa  
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thủ tục hải quan của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài có hoạt động mua 
bán hàng hóa với đối tác nước 
ngoài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1114/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01-07CC/2016 

ngày 29/7/2016 của Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam về đề nghị 
hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 

hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài. Về vấn đề này, Cục 

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

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 24/07/2013 

của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được 

cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu 

ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác 

nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính 

khác theo các điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư này. 

Theo quy định tại khoản 1c, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/03/2016 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 

gồm hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước 

ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 

Về thủ tục thay đổi mục đích sử 
dụng, chuyển tiêu thụ nội địa 
hàng hóa tạm nhập thực hiện dự 
án 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1117/GSQL-GQ2 
Ngày 22/08/2016 

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được văn bản số 0208/SS-CV ngày 

02/8/2016 của Công ty Samsung C&T Corporation và văn bản số 0208/ST 

ngày 02/8/2016 của Công ty TNHH Si Tech Vina hỏi về thủ tục thay đổi 

mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa đã nhập khẩu theo loại 

hình tạm nhập-tái xuất thực hiện dự án. Về việc này, Cục Giám sát quản lý 

về hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/01/2015 của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã tạm nhập nay thay đổi mục 

đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải thực hiện đăng ký tờ khai hải 

quan mới; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách 

thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. 

Về khai mã số hàng hoá 
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TRASAS-201602 ngày 

20/7/2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (sau đây gọi 

là Công ty) về việc mã HS trên C/O. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý 

kiến như sau: 

1. Về việc khai mã HS trên C/O: 

Điều 6, Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ 

Công Thương quy định: “5. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng 

một C/O, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất 

xứ đối với từng mặt hàng đó”. Do vậy, đối với các hàng hóa khác nhau, có 
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Công văn 7955/TCHQ-GSQL 
Ngày 22/08/2016 

tiêu chí xuất xứ khác nhau phải được khai báo chi tiết trên C/O và phù hợp 

với khai báo trên các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan. 

2. Về việc khai mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan: 

Việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các mặt hàng xếp thành 

bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt được quy định tại Chú giải 

pháp lý Phần VI và VII Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt 

Nam như sau: 

“1. Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt, 

trong đó một số hoặc tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng nằm trong 

Phần này được trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII, 

phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó, với điều kiện các phần 

cấu thành đó thỏa mãn: 

(a) theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử 

dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại; 

(b) được đi kèm cùng với nhau; và 

(c) có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất 

hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.” 

Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty đáp ứng chú giải 

nêu trên thì sẽ được phân loại thành bộ sản phẩm, trường hợp không thỏa 

mãn thì sẽ khai riêng từng loại nguyên liệu, phụ gia tương ứng với từng mã 

số hàng hóa. 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


