CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CBL & XLVP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Hội nghị Đối thoại lần I năm 2017
(Kèm Đề xuất số
/ĐX-CBL ngày 02/6/2017 của Phòng CBL&XLVP)
Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

1.

2.

Công ty nhập khẩu gỗ theo loại hình
sản xuất xuất khẩu (E31), đã làm
báo cáo quyết toán nguyên liệu
nhưng công ty không trực tiếp xuất
khẩu sản phẩm mà bán lại cho một
đơn vị khác. Theo Luật thì đơn vị
mua hàng cũng phải làm báo cáo
quyết toán, tuy nhiên đơn vị mua
hàng lại không thực hiện báo cáo
quyết toán, vậy có ảnh hưởng gì đến
công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Sơn?

Công ty đã đăng ký tờ khai hải quan
xuất khẩu hàng hóa với số lượng 03
container, tờ khai thông quan và
hàng đã được xác nhận qua khu vực
giám sát, tuy nhiên 01 container
không bốc hàng lên tàu, không được
xuất khẩu và sẽ vận chuyển bởi

Đơn vị yêu cầu

Công ty TNHH
Đồ gỗ Nghĩa Sơn

Công ty TNHH
Nội ngoại thất
Gia Hân

Nội dung trả lời
Tại điểm a1, khoản 3, điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 của bộ Tài chính quy định trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân thực hiện báo cáo quyết toán thì: “Trường hợp tổ chức, cá
nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ra sản phẩm sau
đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất, gia
công hàng hóa xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ
chức, cá nhân xuất khẩu phải báo cáo quyết toán theo quy định
tại Điều này;
Theo quy đinh tại Điểm 3c, Khoản 3, Điều 1 Nghị định
45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định 127/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của
Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hải quan và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh
vực hải quan thì doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sẽ bị xử phạm
vi phạm hành chính, và trong trường hợp này công ty TNHH Đồ
gỗ Nghĩa Sơn không chịu bất kì trách nhiệm nào.
Theo quy định tại điểm a5, khoản 1, điều 52 thông tư
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định:
“Trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan,
giải phóng hàng, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải
quan tại cửa khẩu xuất, nhưng người vận chuyển chỉ xếp được
một phần lô hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh, phần còn
lại sẽ được thực xuất lên phương tiện vận tải khác thì người vận

Số
Nội dung yêu cầu
Đơn vị yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị
chuyến tàu khác. Vậy trong trường
hợp này doanh nghiệp có sửa tờ khai
hay không và sửa theo biểu mẫu
nào?
Doanh nghiệp có lô hàng xuất
khẩu theo loại hình B11 (xuất kinh
doanh) và lô hàng theo loại hình
H21 (Xuất khẩu hàng hóa khác), vậy
doanh nghiệp có thể làm thủ tục cho
02 lô hàng trên đóng chung 01
container được không?

Công ty chế biễn
gỗ PISICO

3.

4.

Công ty đăng ký tờ khai hải quan
nhập khẩu, tờ khai đã thông quan
nhưng hàng chưa qua khu vực giám
sát và hàng hóa đã đến cảng, tuy
nhiên hàng hóa không đạt yêu cầu
theo quy định của công ty, Vậy

Công ty cổ phần
Fresenius Kabi
Bidiphar

Nội dung trả lời
chuyển có văn bản đề nghị gửi Chi cục Hải quan nơi lưu giữ
hàng hóa để tiếp tục giám sát số hàng còn lại đến khi thực xuất
hết”; trong trường hợp này, doanh nghiệp không cần sửa tờ khai.
Theo công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của
Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục đối với hàng đóng
ghép chung container:
- Khi khai báo tờ khai xuất khẩu, đề nghị doanh nghiệp ghi tại
chỉ tiêu “ Phần ghi chú” của tờ khai hải quan nội dung “ hàng
đóng chung container với hàng hóa thuộc tờ khai số .....
ngày........)
- Về giám sát Hải quan:
+ Doanh nghiệp phải có công văn gửi cơ quan Hải quan thông
báo thời gian đóng ghép hàng vào container. Chi cục Hải quan
giám sát việc đóng ghép chung container hàng hóa xuất khẩu
thực hiện việc kiểm tra điều kiện hàng xuất khẩu đóng chung
container theo hướng dẫn tại công văn số 12079/BTCTCHQ ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính, thực hiện việc giám sát
việc đóng ghép hàng hóa và niêm phong container.
+ Địa điểm đóng ghép container phải nằm trong địa bàn giám
sát hải quan hoặc địa điểm thành lập theo quy định tại Chương V
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Chương VI
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp 1: Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐCP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
“Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa
nhập khẩu phải tái xuất
1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ
tục hải quan bao gồm:
a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

Số
Nội dung yêu cầu
Đơn vị yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị
doanh nghiệp có vướng mắc đối với
02 trường hợp như sau:
- Trường hợp 1: Nhà cung cấp đồng
ý cho công ty xuất trả lại lô hàng thì
công ty chúng tôi phải thực hiện thủ
tục hải quan như thế nào?
- Trường hợp 2: Nhà cung cấp bán
lại lô hàng cho khách hàng khác tại
Quy Nhơn thì Công ty có thể hủy tờ
khai đã được thông quan hay không?
Thủ tục hải quan thực hiện như thế
nào?

Nội dung trả lời
b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế
quan.
2. Hồ sơ hải quan:
a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;
b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài
(nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp
01 bản chụp;
c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):
01 bản chụp.
3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương
này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm
tra chuyên ngành).
Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế
khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối
với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba
hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thông
quan theo quy định.”
Căn cứ quy định nêu trên, trên cơ sở văn bản chấp nhận nhận lại
hàng của chủ hàng nước ngoài Công ty được phép xuất trả lô
hàng bị lỗi. Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày
01/04/2014 của Tổng cục Hải quan mã loại hình khi mở tờ khai
tái xuất lô hàng lỗi trên là B13.
Trường hợp 2: Căn cứ điểm d4, khoản 1, điều 22, thông tư
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Tờ khai
hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa
không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám
sát”, vì vậy trường hợp này doanh nghiệp được phép hủy tờ khai
theo quy định.
Về thủ tục: “Khi có yêu cầu hủy tờ khai thì người khai hải quan
phải có văn bản đề nghị hu theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

5.

Công ty mua đá nguyên liệu của
doanh nghiệp A về chế biến để xuất
khẩu, DN A mua đá nguyên liệu từ
doanh nghiệp B (Doanh nghiệp B có
giấy phép khai thác đá). Do phải trả
hóa đơn GTGT bản gốc cho doanh
nghiệp B, vậy về thủ tục hải quan,
Chi cục có thể trừ lùi trên hóa đơn
giá trị gia tăng khối lượng đá nguyên
liệu mua vào của doanh nghiệp B
bán cho doanh nghiệp A trước khi
làm thủ tục xuất khẩu đá thành phẩm
của công ty được không? Khi đó
công ty chỉ cần công chứng hóa đơn
của doanh nghiệp B đã trừ lùi
nguyên liệu để làm thủ tục hải quan
đới với xuất khẩu mà không cần hóa
đơn gốc của doanh nghiệp B. Kính
mong Chi cục Hải quan tạo điều
kiện và hướng dẫn cụ thể.

Đơn vị yêu cầu

Công ty TNHH
Hồng Lĩnh

Nội dung trả lời
V ban hành kèm Thông tư này gửi cho Chi cục Hải quan nơi
đăng ký tờ khai và nộp chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa
không xuất khẩu, nhập khẩu đối với các trường hợp quy định tại
điểm d.3, d.4 khoản 1 Điều này” theo quy định tại điểm a, khoản
2, điều 22, thông tư 38/ 2015/TT-BTC.
Theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 5 Thông tư 04/2012/TTBXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng, trường hợp của doanh
nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải có bản sao
công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn thuế
GTGT & giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

6.

Theo lịch xuất khẩu của tàu là ngày
19/5/2017, Công ty đã đăng ký tờ
khai hải quan xuất khẩu hàng hóa
với số lượng 03 container hàng hóa,
tờ khai xuất khẩu đã được thông
quan. Vì lý do khách quan do đó lịch
trình tàu xuất khẩu sớm hơn vào
ngày 18/5/2017, 02 container xuống
cảng lúc 17h ngày 17/5/2017, 01
cont xuống cảng lúc 22h ngày
17/5/2017, tuy nhiên bộ phận giám
sát Hải quan không làm đêm; Vậy
trường hợp này nếu không làm việc
vào ban đêm thì container hàng sẽ bị
rớt và trễ cho cả 03 container. Vậy
đề nghị Chi cục xem xét hỗ trợ cho
doanh nghiệp.

Đơn vị yêu cầu

Công ty TNHH
SX – TM và DV
Linh Giang

Nội dung trả lời
Theo quy định tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 căn cứ để xác định hàng hóa XK đủ điều kiện qua khu
vực giám sát hải quan là “Tờ khai hải quan đã được xác nhận
thông quan, giải phóng hàng”. Sau khi tập kết hàng hóa trong
khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan hoặc người
vận chuyển cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container
cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (sau đây gọi là
Doanh nghiệp Cảng). Doanh nghiệp Cảng chịu trách nhiệm
kiểm tra danh sách container, danh sách hàng hóa, đối chiếu với
thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống để quyết định việc xếp
hàng lên phương tiện vận tải đối với hàng hóa đã được thông
quan.
Theo đó, Cơ quan Hải quan có trách nhiệm tiến hành các
thủ tục hải quan, quyết định thông quan, giải phóng hàng trên
Hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải quan;
Việc tiếp nhận thông tin số tờ khai, danh sách container do
doanh nghiệp cung cấp để kiểm tra, đối chiếu với thông tin tờ
khai hải quan trên Hệ thống thông quan điện tử của cơ quan Hải
quan để quyết định việc xếp hàng lên phương tiện vận tải thuộc
trách nhiệm của Doanh nghiệp cảng.
Tuy nhiên, vì lý do Doanh nghiệp Cảng trên địa bàn chưa
có Hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo tiêu chuẩn theo quy
định để quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa
vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi. Nên hiện nay,
việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin (số tờ khai, danh sách
container), xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát
trên danh sách container/hàng và trên Hệ thống do Bộ phận Văn
phòng – Đội Giám sát, kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục HQCK
cảng Quy Nhơn thực hiện.
Việc kiểm tra, đối chiếu danh sách container, danh sách
hàng hóa đã được Đội Giám sát, kiểm soát Hải quan xác nhận
với thực tế container, hàng XK để quyết định việc xếp hàng lên
phương tiện vận tải để XK vẫn thuộc trách nhiệm của Doanh

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
nghiệp Cảng.
Hiện nay, biên chế Chi cục chỉ đủ bố trí trực giám sát
tại kho, bãi, cổng cảng thuộc địa bàn quản lý 24/24; Chưa đủ
biên chế để bố trí trực Văn phòng Đội 24/24.
Trường hợp, Doanh nghiệp có yêu cầu xác nhận hàng
đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên danh sách container thời
gian ngoài giờ làm việc đề nghị Doanh nghiệp đăng ký trước để
Chi cục phân công công chức trực xác nhận.
Việc đăng ký làm ngoài giờ, Doanh nghiệp có thể đăng
ký trực tiếp tại trụ sở Chi cục hoặc đăng ký trên Hệ thống dịch
vụ công trực tuyến của cơ quan Hải quan địa chỉ:
http://pus.customs.gov.vn
-

7.

Câu 1: Khi khách hàng của Công ty Công ty TNHH Câu 1. Theo quy định tại Tiết a2, Điểm a, Khoản 2, Điều 70
Vĩnh Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
xuất khẩu sản phẩm, trong đó có mặt SX-TM
Khang
bàn kính cường lực mua của Công ty
thì trường hợp nêu trên của Công ty được quản lý theo loại hình
được sản xuất từ nguyên liệu nhập
sản xuất xuất khẩu.
khẩu theo loại hình SXXK, thì sản
Câu 2. Tại Khoản 2, Điều 73 Thông tư số 38/2015/TT-BTC
phẩm phải được xuất khẩu theo loại
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối
hình nào?
với trường hợp bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để trực
Câu 2: Khi làm thủ tục xuất khẩu,
tiếp xuất khẩu thì: “Tổ chức, cá nhân trực tiếp xuất khẩu sản
khách hàng của công ty cần làm thủ
phẩm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Thông tư
tục gì, khai báo thông tin gì để thực
này. Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký theo loại hình
hiện việc quyết toán với hải quan?
SXXK; trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu ghi rõ “sản
phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất
hàng xuất khẩu” và ghi tên tổ chức, cá nhân bán sản phẩm tại ô
ghi chú”.và ghi tên tổ chức, cá nhân bán sản
Tại Tiết a1, Điểm a, Khoản 3, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TTBTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của
tổ chức, cá nhân thực hiện việc báo cáo quyết toán thì: “Trường
hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất
ra sản phẩm sau đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để
sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
khẩu và tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải báo cáo quyết toán theo
quy định tại Điều này”

8.

Công ty có đăng ký 01 tờ khai xuất
Công
ty
khẩu, hàng hóa đã được thông quan TNHH xuất khẩu
và được xác nhận hàng đã qua khu An Phú
vực giám sát trên Hệ thống, nhưng
đại lý bên mua không thỏa thuận
được với hãng vận tải về giá cước
vận chuyển nên Container không
được xuất đi. Công ty chúng tôi đã
book được hãng tàu khác và sẽ rút
hàng đóng vào container mới. Cho
hỏi trong trường hợp này công ty
chúng tôi sẽ khai sửa đổi, bổ sung tờ
khai hay hủy tờ khai đã thông quan
để mở tờ khai khác ?
Câu 1:
Xem trước hàng hóa và lấy mẫu
hàng hóa trước khi khai báo hải
quan thực hiện như thế nào để đảm
bảo khai hải quan chính xác?

9.

Theo quy định tại Khoản1, Khoản 2, Điều 20 Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định các
trường hợp khai bổ sung và nội dung khai bổ sung hồ sơ hải
quan thì vướng mắc của Công ty nêu trên không thuộc trường
hợp khai bổ sung.
Căn cứ Khoản 6, Khoản 7, Điều 52 Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định
giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì
trường hợp của Công ty nêu phải hủy tờ khai.

Công ty TNHH Câu 1:
Thủy sản Phúc Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định
quyền của người khai hải quan là:” Xem trước hàng hóa, lấy
Nguyên
mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước
khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính
xác”.
* Đối với trường hợp người khai hải quan yêu cầu xem trước
hàng hóa trước khi khai hải quan được quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 17 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015,
cụ thể như sau:
1. “Sau khi được người vận chuyển hàng hóa hoặc người
lưu giữ hàng hóa (hãng tàu, hãng hàng không, đường sắt, doanh
nghiệp chuyển phát nhanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
bưu chính, chủ kho ngoại quan,…) chấp thuận, chủ hàng thông
báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để giám sát theo
quy định, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Câu 2:
Thời gian hoàn thành việc kiểm tra
thực tế hàng hóa theo Khoản 2 Điều
23 Luật Hải quan chậm nhất là 8h
được hiểu như thế nào khi việc kiểm
hóa ngoài giờ hành chính?

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
cảng, kho, bãi để phối hợp”.
2. “Khi xem trước hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ
hàng hóa phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của chủ
hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản”.
* Đối với trường hợp người khai hải quan yêu cầu lấy mẫu
hàng hóa trước khi khai hải quan được thực hiện như sau:
Người khai hải quan phải có yêu cầu gửi đến cơ quan hải quan
và thẩm quyền cho phép việc lấy mẫu trước khi khai hải quan do
Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi có yêu cầu quyết định (quy
định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015).
Thủ tục lấy mẫu theo yêu cầu người khai hải quanphải có đại
diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan và phải lập Biên
bản lấy mẫu hàng hoá theo biểu mẫu số 08/BBLM/GSQL
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38 (quy định tại
khoản 3 Điều 31 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015).
Câu 2:
Tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan năm 2014 quy định
hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ
làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ
hàng hóa cho cơ quan hải quan.
Trường hợpDoanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa
ngoài giờ làm việc để kịp thời gian xếp dỡ hàng hóa thì doanh
nghiệp phải có văn bản đề nghị kiểm tra hàng hóa ngoài giờ làm
việc gởi đến cho cơ quan hải quan trong giờ làm việc. Cơ quan
hải quan có trách nhiệm phản hồi cho doanh nghiệp về việc bố trí
làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc (quy định tại khoản 1
Điều 4 TT 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).
Trường hợp cơ quan hải quan đang trong quá trình kiểm tra thực
tế hàng hóa mà hết giờ làm việc (tức là “quá thời hạn giờ hành
chính”) thì cơ quan hải quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra
tiếp cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra và không yêu cầu

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị
Câu 3:
Các trường hợp nào được đưa hàng
về bảo quản và các trường hợp nào
hủy tờ khai?

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
người khai hải quan phải có văn bản đề nghị (quy định tại khoản
2 Điều 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).
Câu 3:
A. Hàng hóa được đưa về bảo quản trong các trường hợp
sau:
1. Đối với hàng hóa phải kiểm dịch(quy định tại khoản 2
Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)
Trường hợp hàng hóa được cơ quan kiểm dịch cho phép
đưa về các địa điểm kiểm dịch trong nội địa theo quy định của
pháp luật để kiểm dịch thì Cơ quan hải quan căn cứ xác nhận
của cơ quan kiểm dịch tại Giấy đăng ký kiểm dịch hoặc Giấy
tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật (đối với hàng có nguồn gốc
thực vật) hoặc Giấy vận chuyển hàng hóa (đối với thủy sản, sản
phẩm thủy sản) hoặc chứng từ khác của cơ quan kiểm dịch để
giải quyết cho chủ hàng đưa hàng về địa điểm kiểm dịch;
Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
trong việc vận chuyển, bảo quản hàng hóa tại địa điểm kiểm dịch
cho đến khi có kết luận hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu
mới được đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng.
2. Đối với hàng hóa kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn
thực phẩm(quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)
Trường hợp người khai hải quan có yêu cầu đưa hàng về
bảo quản, người khai hải quan có văn bản đề nghị theo mẫu số
09/BQHH/GSQL Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Chi
cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết
định cho đưa hàng về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu
hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo
thuế, địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
chịu sự giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra chuyên
ngành hoặc kho, bãi của người khai hải quan.
Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật
trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ
quan hải quan quyết định thông quan
3. Đối với hàng hóa nhập khẩu vừa phải kiểm dịch, vừa
phải kiểm tra an toàn thực phẩm; vừa phải kiểm dịch vừa phải
kiểm tra chất lượng thì thực hiện thủ tục đưa hàng về bảo quản
như đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch(quy định tại
khoản 2 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).
B. Các trường hợp hủy tờ khai:
Các trường hợp hủy tờ khai được quy định tại khoản 1 Điều
22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, cụ thể như
sau:
- Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng
hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu
đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực
giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
- Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà
người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong
trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan
kiểm tra;
- Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà
người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;
- Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai
hải quan:
+Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông
quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;
+ Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập
khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);
+ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu
vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;
+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng
thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua
khu vực giám sát;

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
+ Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung
quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC
ngày 25/3/2015”

Câu 1:
Việc xác định trước Mã số hàng hóa
XK, NK được thực hiện như thế nào
?

Công ty TNHH Câu 1:
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan 2014 và Điều 7 Thông tư số
Hồng Ngọc
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
- Cách thức thực hiện:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xác định trước mã số đến Tổng cục
Hải quan:
a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số
01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: 01 bản chính;
b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp
tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình
ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công
dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

10.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
(đối với trường hợp thông thường), hoặc 60 ngày kể từ ngày
nhận được đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh
làm rõ).
Câu 2:
Việc lưu giữ chứng từ kế toán và các
chứng từ khác có liên quan đến hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông
quan theo pháp luật quy định như
thế nào?

Câu 2:
- Tạiđiểm đ khoản 2 điều 18 Luật HQ, khoản 5 điều 3 TT
38/2015/TT-BTCquy định nghĩa vụ của người khai hải quan phải
lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan và
các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa XNK (bao gồm
chứng từ vận tải, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ liên
quan đến định mức gia công, sản xuất xuất khẩu…) trong thời

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
- Tại điểm đ khoản 2 điều 18 Luật HQ, khoản 5 điều 3 TT
38/2015/TT-BTCquy địnhnghĩa vụ của người khai hải quan phải
lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định
của pháp luật về kế toán.
Tại điều 41 Luật kế toán 88/2015/QH13 quy định tài liệu kế toán
phải được lưu giữ trong thời hạn sau đây:
a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý,
điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử
dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để
ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài
chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Câu3:
Việc quyết toán tình hình sử dụng
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực
hiện như thế nào?

Câu3:
Việc nộp báo cáo quyết toán định kỳ hàng năm đối với doanh
nghiệp hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa
xuất khẩu và doanh nghiệp hoạt động gia công với thương nhân
nước ngoài được quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TTBTC ngày 25/3/2015, cụ thể:
- Về thời hạn nộp: Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày thứ
90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Về địa điểm nộp: Tại Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tờ
khai nhập khẩu.
- Về biểu mẫu: Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL phụ lục V
Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Tại Công văn số 10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 của
Tổng cục Hải quan gửi đến cộng đồng doanh nghiệp XNK, thông
báo việc bổ sung một số chức năng mới trên hệ thống xử lý dữ
liệu điện tử hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp trong đó có
việc nộp báo cáo quyết toán. Đề nghị doanh nghiệp liên hệvới
Công ty cung cấp phần mềm khai báo hải quan để được hướng

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị

Đơn vị yêu cầu

Nội dung trả lời
dẫn

Câu 4:
Đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn
doanh nghiệp một số hình thức nộp
thuế vào NSNN để thuận lợi.

Câu 4:
Theo quy định hiện nay có có hai hình thức nộp thuế như sau:
1. Nộp thuế qua giao dịch điện tử: doanh nghiệp thực
hiện giao dịch điện tử trích tài khoản của mình tại ngân hàng để
nộp tiền.
2. Nộp thuế tại quầy: doanh nghiệp nộp tiền mặt tại Kho
bạc hoặc tại Ngân hàng. Tài khoản ngân sách tại Kho bạc nhà
nước tỉnh Phú Yên: 7111
Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức trên để thực
hiện nộp thuế. Kho bạc, Ngân hàng sẽ có trách nhiệm chuyển
tiền thanh toán và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các
khoản thu NSNN.
Tuy nhiên hiện nay, thực hiện thu nộp thuế theo tinh thần TT
184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 thông qua cổng thanh toán
điện tử hải quan. Đây là hệ thống kết nối, trao đổi, đối chiếu và
cung cấp thông tin điện tử giữa cơ quan hải quan, kho bạc và các
ngân hàng thực hiện kết nối qua một cửa quốc gia. Hiện nay
TCHQ đã ký kết phối hợp thu với 33 ngân hàng thương mại trên
cả nước để thực hiện giao dịch thu nộp thuế điện tử. Đề nghị
doanh nghiệp liên hệ ngân hàng cần giao dịch để được sử dụng
phần mềm tích hợp core banking để khai nộp thuế. Ngân hàng sẽ
chuyển thông tin nộp thuế của doanh nghiệp lên cổng thanh toán
điện tử hải quan và kho bạc, giúp tiết kiệm thời gian nộp thuế
cho doanh nghiệp.

KCP doanh nghiệp 100% vốn nước Công ty TNHH
ngoài, là Công ty sản xuất đường; công nghiệp KCP
hiện nay Công ty đang có nhu cầu Việt Nam
11. nhập khẩu một số dầu bôi trơn và
mỡ bôi trơn (mã hàng là 27101943
và 27101944) để bảo dưỡng máy
móc thiết bị nhằm chuẩn bị cho vụ

Trường hợp doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước
ngoài có nhu cầu nhập khẩu dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn (Mã số
hàng hóa là: 27101943; 27101944) để bảo dưỡng máy móc thiết
bị của nhà máy.
Qua rà soát thì mặt hàng dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn nói
trên của doanh nghiệp thuộc Danh mục hàng hóa không được
thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số

Số
Nội dung yêu cầu
Đơn vị yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị
ép 2017-2018. Vậy xin quý Chi cục
cho chúng tôi biết có phải xin giấy
phép nhập khẩu cho mặt hàng này
khi làm thủ tục nhập khẩu không?
Nếu có thì vui lòng hướng dẫn giúp
để Công ty thực hiện đúng quy định.

Nội dung trả lời
34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 về công bố lộ trình thực hiện
hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp
đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư sản xuất và trên cơ
sở quy định tại điểm a mục 2 phần II của Thông tư số
04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương
mại về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia
công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số
108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, ngày
06/3/2014, Bộ Công thương có ban hành công văn hướng dẫn số
1680/BCT-XNK ngày 06/3/2014 về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi
trong phục vụ sản xuất của doanh nghiệp vốn FDI.
Tuy nhiên, hiện tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày
22/09/2006 được thay thế bằng Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
ngày 12/11/2015 có quy định khác với quy định tại Nghị định số
108/2006/NĐ-CP và điểm a mục 2 phần II của Thông tư số
04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương
mại.
Ngày 10/02/2017, Cục giám sát quản lý về Hải quan Tổng cục Hải quan có văn đã trả lời cho Công ty TNHH Utracon
Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà CTI Văn Khê, khu đô thị
Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) về vấn đề nhập khẩu dầu, mỡ bôi
trơn phục vụ cho hoạt động sản xuất và yêu cầu công ty liên hệ
với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể. (kèm công văn
trả lờisố 282/GSQL-GQ2 ngày 10/02/2017 để doanh nghiệp
tham khảo).
Do vậy, đối với vấn đề nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục
vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty TNHH công nghiệp KCP
Việt Nam, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được

Số
Nội dung yêu cầu
TT
I
Vướng mắc, kiến nghị
Câu 1: Trường hợp mua lại nguyên
liệu của đơn vị trong nước nhập
khẩu nguyên liệu từ nước ngoài sản
xuất xuất khẩu làm ra sản phẩm có
được miễn thuế xuất khẩu không?
Câu 2: Trường hợp mất điện trên
12. bình diện rộng hoặc lỗi mạng vì lý
do nào đó mà không thể đăng ký qua
mạng được. Như vậy có trường hợp
giải quyết thủ tục dự phòng nào để
được khai hải quan và xuất hàng kịp
thời theo hợp đồng/L/c không?

Đơn vị yêu cầu

Công ty cổ phần
công nghiệp gỗ
Trường Thành

Nội dung trả lời
hướng dẫn cụ thể.
Câu 1. Đối với trường hợp mua lại nguyên liệu của đơn vị trong
nước, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất sản phẩm
xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu không thuộc trường hợp được
miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.
Câu 2. Đối với trường hợp mất điện trên bình diện rộng hoặc bị
lỗi mạng vì lý do nào đó mà không thể đăng ký khai hải quan
qua mạng được. Vì vậy để giải quyết kịp thời cho hoạt động xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp, cơ quan hải quan có thể chấp nhận
đăng ký khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy theo quy định
tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

