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HẢI QUAN Danh mục Trang

Số 2919 Văn bản pháp luật 1

(17/08/2019-24/08/2019) Vấn đề cần lưu ý 2

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN

Công văn số 5299/TCHQ-GSQL ngày 
19/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành về chấm dứt hiệu lực một số văn bản tăng cường kiểm tra

Công văn số 5301/TCHQ-GSQL ngày 
19/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành về mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế

Công văn số 3295/TCT-CS ngày 19/08/2019 
do Tổng cục Hải Quan ban hành về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại chủ hàng nước ngoà

Công văn sô 5314/TCHQ-TXNK ngày 
20/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền nhập khẩu

Công văn số 5337/TCHQ-GSQL ngày 
21/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quyết định 20/2018/qđ-ttg

Công văn số 2576/GSQL-GQ1 ngày 
21/08/2019 do Cục Giám Sát Quản lý về Hải 
Quan ban hành 

về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng

Công văn số 5369/TCHQ-GSQL ngày 
22/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công an

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



Công văn số 5314/TCHQ-TXNK ngày 
20/08/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành 

về huế tiêu thụ đặc biệt đối với du thuyền 
nhập khẩu  

theo điểm e khoản 1 điều 2 luật thuế ttđb số 27/2008/qh13 thì du thuyền thuộc đối tượng 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

theo khoản 1 điều 8 luật thuế ttđb số 27/2008/qh13 quy định người nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:  

a) hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;

b) hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;

c) quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, 
chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa;

d) có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và 
trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên.

việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ thực hiện 
đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu                              


