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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 2716 
(Từ 05/09 – 10/08/2016) 

 

 
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 1137/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về khai sai mã loại hình 

Công văn 1138/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về thủ tục nhập khẩu dây điện 

Công văn 1141/GSQL-TH 
Ngày 08/09/2016 

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

Công văn 1142/GSQL-GQ2 
Ngày 08/09/2016 

Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt 

Nam 

Công văn 1143/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh  

Công văn 1144/GSQL-GQ3 
Ngày 08/09/2016 

Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O 

Công văn 1145/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về nhập khẩu nguyên liệu salbutamol  

Công văn 1146/GSQL-TH 
Ngày 08/09/2016 

Di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên 

giới 

Công văn 1146/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế 

Công văn 1151/GSQL-GQ3 
Ngày 08/09/2016 

Về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại 

Công văn 1152/GSQL-GQ3 
Ngày 08/09/2016 

Vướng mắc trên C/O mẫu E  

Công văn 1157/GSQL-GQ2 
Ngày 08/09/2016 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho 

ngoại quan 

Công văn 1158/GSQL-GQ3 
Ngày 08/09/2016 

Về xin giấy phép xuất nhập khẩu 

Công văn 1160/GSQL -GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về đăng ký tờ khai  

Công văn 1170/GSQL -TH 
Ngày 08/09/2016 

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

hữu trí tuệ  

Công văn 1171/GSQL -TH 
Ngày 07/09/2016 

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 1175/GSQL-GQ1 
Ngày 06/09/2016 

Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan  

Công văn 1183/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam 

Công văn 1184/GSQL-GQ1 
Ngày 08/09/2016 

Về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc 
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Công văn 8287/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/09/2016 

Về xử lý tiền chậm nộp  

Công văn 8451/TCHQ-GSQL 
Ngày 06/09/2016 

Thực hiện quy định về khu phi thuế quan 

Công văn 8495/TCHQ-TXNK 
Ngày 06/09/2016 

Về khai báo mã số thép hình  

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về khai bổ sung tờ khai hải 
quan sau thông quan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 1175/GSQL-GQ1 
Ngày 06/09/2016 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công 

văn số 02/2016/CV-FIC ngày 23/8/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế 

T&P phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại 

Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP Hà Nội về nội 

dung nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - 

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm 5 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” 

không thuộc các tiêu chí Hệ thống hỗ trợ sửa sau thông quan; đối chiếu với 

điểm 3 phụ lục II thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các 

tiêu chí không được khai bổ sung, do vậy, căn cứ theo quy định tại điểm 

a.2 khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan 

được khai bổ sung tiêu chí “Phương thức thanh toán” trên tờ khai hải quan 

theo văn bản đề nghị khai bổ sung tại mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V 

ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ 

liên quan đến việc khai bổ sung. 

Về thuế suất ưu đãi của hàng 
mẫu, cho tặng được cấp C/O 

 
 

 
Công văn 1144/GSQL-GQ3 

Ngày 08/09/2016 

Theo quy định Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 

Bộ Tài chính để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn 

khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, doanh 

nghiệp phải nộp bản chính C/O được cấp theo đúng quy định tại Hiệp định 

tương ứng. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp được C/O cho các hàng 

hóa nhập khẩu (không phân biệt loại hình nhập khẩu) sẽ được xem xét để 

hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo quy định. 

Xử lý vướng mắc của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận 
Kintetsu Việt Nam 

Trả lời công văn số 20160628 ngày 28/6/2016 của Công ty TNHH Tiếp 

vận Kintetsu đề nghị giải quyết vướng mắc đối với trường hợp của Công ty 

TNHH Kwang Jin Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục 

Hải quan có ý kiến như sau: 

1/ Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Chi cục trưởng chi cục Hải quan nơi 

đăng ký tờ khai hải quan quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế cho 

người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này. Theo đó, doanh nghiệp 

đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nào thì thực hiện nộp hồ sơ 

hoàn thuế tại Chi cục đó. 

Vì vậy, đối với tờ khai số 10080214411/E31 ngày 01/4/2016 của Công ty 

TNHH Kwang Jin Việt Nam đăng kí tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội 

Bài thì Công ty thực hiện việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) tại Chi 

cục Hải quan CKSBQT Nội Bài. 
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Công văn 1142/GSQL-GQ2 
Ngày 08/09/2016 

2/ Công ty có trách nhiệm sử dụng số nguyên vật liệu nhập khẩu của tờ 

khai số 10080214411/E31 dẫn trên theo đúng mục đích sử dụng đã khai 

báo với cơ quan hải quan, thực hiện việc quyết toán tình hình sử dụng 

nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

dẫn trên và nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý doanh 

nghiệp theo quy định. 

3/ Về vấn đề nợ thuế, Cục Hải quan Tp.Hà Nội có công văn số 

2838/HQHN-GSQL ngày 05/8/2016 trả lời về vấn đề này. 
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