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BẢN TIN HẢI QUAN 

Số 3416 
(Từ 05/12 – 10/12/2016) 

 

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

 
Trang 

1 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 10982/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/12/2016 

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển  

Công văn 11090/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/12/2016 

Về miễn thuế nhập khẩu 

Công văn 11092/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/12/2016 

Về mã số mặt hàng thép hình  

Công văn 11094/TCHQ-GSQL 
Ngày 07/12/2016 

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

Công văn 11100/TCHQ-GSQL 
Ngày 07/12/2016 

Tạm nhận xe về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn 

trừ tại Việt Nam  

 
 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Về mã số mặt hàng thép hình  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công văn 11092/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/12/2016 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 000409/2016/CV-TLH ngày 

2/11/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đề nghị hướng dẫn 

mã số mặt hàng thép hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018; 

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính. 

Nhóm 72.28 gồm “các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; 

các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, 

bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim”; phân nhóm 7228.70 chi tiết cho 

“các dạng góc, khuôn và hình”; mã số 7228.70.10 “chưa được gia công quá 

mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn”. 

Theo đó, mặt hàng thép hợp kim ở dạng góc, khuôn hoặc hình, chưa được 

gia công quá mức cán nóng thì được phân loại vào mã số 7228.70.10 không 

phân biệt thép đó theo tiêu chuẩn hay theo hình dạng chữ I, chữ H. 

Tạm nhận xe về tự bảo quản của 
đối tượng được hưởng quyền ưu 
đãi, miễn trừ tại Việt Nam 

Liên quan đến việc tạm nhận xe ô tô về tự bảo quản của đối tượng được 

hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn 

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau: 

1. Căn cứ văn bản của Tổng cục Hải quan về việc đồng ý cho tạm nhận về 

bảo quản và văn bản đề nghị cấp giấy tạm nhận của chủ hàng có nội dung: 
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Công văn 11100/TCHQ-GSQL 
Ngày 07/12/2016 

cam kết bảo quản nguyên trạng xe, ghi rõ địa điểm cụ thể, không sử dụng 

lưu hành xe trái phép và thực hiện đúng các quyết định sau này của cơ quan 

Hải quan, kể cả việc phải tái xuất và xử lý vi phạm theo pháp luật Việt 

Nam (nếu có), Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng ưu đãi, 

miễn trừ thực hiện cấp giấy tạm nhận về bảo quản (sử dụng mẫu giấy tạm 

nhập khẩu xe ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 

11/02/2014 của Bộ Tài chính, ghi rõ giấy tạm nhận không có giá trị đăng 

ký lưu hành xe), để đảm bảo đúng trình tự, quy định người khai hải quan 

chỉ được đăng ký tờ khai khi có giấy phép của cơ quan Hải quan. 

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy tạm nhận và hồ sơ liên quan để 

giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản. 

3. Sau khi đối tượng được phép tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, 

thành phố nơi quản lý đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu thực hiện 

cấp giấy tạm nhập khẩu (trong đó có nội dung thay thế giấy tạm nhận xe về 

bảo quản); Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cầu 

người khai hải quan thực hiện khai báo sửa đổi bổ sung giấy phép trên tờ 

khai nhập khẩu và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    


