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VĂN BẢN PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN

Công văn số 4476/TCHQ-TXNK ngày 
09/07/2019 ban hành bởi Tổng cục Hải Quan về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Công vă số 4479/TCHQ-GSQL ngày 
09/07/2019 ban hành bởi Tổng cục Hải Quan đưa hàng hóa viện trợ về bảo quản do tổng cục hải quan ban hành

Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 
10/07/2019 ban hành bởi Tổng cục Hải Quan 

về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công do 
tổng cục hải quan ban hành

Công  văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 
10/07/2019 ban hành bởi Tổng cục Hải Quan

thực hiện nghị định 57/2019/nđ-cp về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, 
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định cptpp 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

Công  văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 
10/07/2019 ban hành bởi Tổng cục Hải Quan

- đối với các mặt hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan 
thuộc nhóm 04.07, 17.01, 24.01, 25.01:
+ hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 25.01 nhập khẩu từ liên 
bang mê-hi-cô trong lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm theo 
quy định của bộ công thương (ký hiệu trq1) và hàng hóa thuộc 
nhóm 24.01 nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan thực hiện hiệp 
định cptpp theo quy định của bộ công thương (ký hiệu là trq2) thì 
kê khai mã biểu thuế b20 và áp dụng thuế suất trong hạn ngạch 
quy định tại phụ lục ii theo khoản 4 điều 5 nghị định này.
+ hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 25.01 nhập khẩu từ ốt-xtơ-
rây-lia, ca-na-da, nhật bản, niu-di-lân, cộng hòa xin-ga-po, việt 
nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường 
trong nước) trong lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm theo quy 
định của bộ công thương (ký hiệu trq1) và hàng hóa thuộc nhóm 
24.01 nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan thực hiện hiệp định 
cptpp theo quy định của bộ công thương (ký hiệu là trq2) thì 
người khai hải quan thực hiện kê khai mã biểu thuế b21 và áp 
dụng thuế suất trong hạn ngạch quy định tại phụ lục ii theo khoản 
4 điều 5 nghị định này.
+ hàng hóa thuộc nhóm 04.07, 17.01, 24.01, 25.01 nhập khẩu 
ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan trq1 hoặc trq2 quy định tại 
nghị định số 57/2019/nđ-cp thì áp dụng các mức thuế suất nhập 
khẩu theo quy định tại khoản 7 điều 1 nghị định số 125/2017/nđ-
cp ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung điều 8 nghị định số 
122/2016/nđ-cp.
- đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm 87.02, 87.03, 
87.04 nhập khẩu trong lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện hiệp 
định cptpp từ liên bang mê-hi-cô, ốt-xtơ-rây-lia, ca-na-da, nhật 
bản, niu-di-lân, cộng hòa xin-ga-po đáp ứng các điều kiện để 
được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cptpp thì người khai 
hải quan thực hiện kê khai mã biểu thuế b22 và áp dụng thuế suất 
quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 5 nghị định 57/2019/nđ-cp.
đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài lượng hạn 
ngạch quy định tại nghị định số 57/2019/nđ-cp thì áp dụng thuế 
suất nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 điều 1 nghị định số 
125/2017/nđ-cp ngày 16/11/2017 của chính phủ.


