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DỰ THẢO

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC
NGÀY 25/3/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM
TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ
THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm
2014;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng năm 2010; Nghị quyết
số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về
biểu thuế bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm
2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12
về biểu thuế bảo vệ môi trường; Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi
trường; Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 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;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,
bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP
ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
thuế tiêu thụ đặc biệt;Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị
định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
và Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định
chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan trực
tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Thông
tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm
tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC
ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát
hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu:
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Việc kế thừa các quyền và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp hình thành
sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế.
Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi về
thuế, các ưu đãi về thủ tục hải quan của doanh nghiệp cũ”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“1. Người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hải quan hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là tờ khai hải quan) khi đề nghị cơ quan hải quan thực hiện
các thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
nộp thừa, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,

xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan
giấy.
2. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ thông báo Danh mục hàng
hoá miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ, giảm thuế, hoàn thuế,
không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề
nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp
thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp cho cơ quan hải quan thông
qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính
thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải
quan.
Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan căn cứ vào các thông tin và các chứng từ thuộc hồ sơ
hải quan do người khai hải quan nộp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra,
đối chiếu và lưu trữ.
3. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan theo quy định là bản
chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp. Trường
hợp bản chụp hoặc các chứng từ do tổ chức, cá nhân nước ngoài phát hành bằng hình thức
điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát
hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó. Trường
hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng
dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản.
4. Các chứng từ thuộc hồ sơ nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nếu không phải bản
tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì người khai hải quan, người nộp thuế phải dịch ra tiếng Việt và
chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.
3. Sửa đổi m u đ n đề nghị xác định trước trị giá m u số 02/XĐTTG/TXN
VI) quy định tại Điều 7 theo iểu m u ban hành m Thông tư này

phụ lục

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
"Điều 16. Hồ s hải quan hi làm thủ tục hải quan
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu:
a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông
tư này.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định
số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu
theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;
b) Hóa đơn thương mại đối với hàng hóa có thuế xuất khẩu: 01 bản chụp;
c) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất
khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

d) Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của
pháp luật về đầu tư: 01 bản chụp;
đ) Chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của pháp luật chuyên
ngành: 01 bản chụp;
e) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra
chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.
Đối với chứng từ quy định tại điểm c, điểm e khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc
gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi chứng từ dưới dạng điện tử thông qua Cổng
thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.
2. Đối với hàng hóa nhập khẩu:
a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông
tư này.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định
số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng
hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;
b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản
chụp.
Đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh
nghiệp trong khu phi thuế quan theo loại hình XNK tại chỗ thì người khai hải quan sử dụng
hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa
đơn thương mại.
Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định
nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam
phát hành cho chủ hàng.
Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:
b.1) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người
khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan;
b.2) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người
bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định
trị giá hải quan.
c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng
hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo
quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá
mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang
theo đường hành lý): 01 bản chụp.

Trường hợp vận tải đơn được gửi đến cơ quan hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua
Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp chứng từ này cho
cơ quan hải quan.
Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận
chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hoá (cargo
manifest) thay cho vận tải đơn;
d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu
theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo
Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;
đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra
chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.
Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc
gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi chứng từ dưới dạng điện tử thông qua Cổng
thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;
e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi cho cơ quan hải
quan thông qua hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản
chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai
trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính về việc xác
định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng
từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử theo quy
định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa.
3. Đối với một số trường hợp cụ thể sau đây, ngoài bộ hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1,
khoản 2 Điều này, người khai hải quan phải nộp:
a) Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất, h
sơ hải quan phải có hợp đ ng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 01 bản chụp;
b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử
dụng, h sơ hải quan phải có:
b.1) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập
khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;
b.2) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa
hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với
hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đ ng mua, bán
hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.
c) Hồ sơ miễn thuế:
c.1) Trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu, ngoài các chứng
từ nêu tại khoản 1 Điều này, người khai hải quan nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính Danh

mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được đăng ký tại cơ quan hải
quan đối với các trường hợp phải đăng ký danh mục theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 104
Thông tư này.
Trường hợp danh mục hàng hóa miễn thuế được người khai hải quan thực hiện qua hệ thống
xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan, người khai hải quan không phải nộp danh mục,
phiếu theo dõi trừ lùi nhưng phải khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo Phụ lục II Thông tư
này;
c.2) Trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu nêu tại Điều 103
Thông tư này, ngoài các chứng từ quy định tại khoản 2 Điều này, người khai hải quan nộp,
xuất trình thêm các chứng từ sau:
c.2.1) Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được thông
báo với cơ quan hải quan trong trường hợp phải thông báo danh mục theo hướng dẫn tại
khoản 1 Điều 104 Thông tư này: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu và trừ
lùi.
Trường hợp thông báo danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên Hệ thống, người khai
hải quan không phải nộp danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, nhưng phải khai đầy đủ các chỉ
tiêu thông tin theo Phụ lục II Thông tư này;
c.2.2) Chứng từ chuyển nhượng hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng
hoá của đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác: nộp 01 bản chụp.
d) Đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế:
d.1) Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính theo quy định của Bộ Tài
chính đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu,
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng: nộp 01 bản chính.
Trường hợp chủ dự án ODA không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA không
hoàn lại xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về
thuế, phải nộp hợp đồng cung cấp hàng hoá, trong đó quy định giá trúng thầu hoặc giá cung
cấp hàng hoá không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (đối
với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu); hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng
hoá, trong đó quy định giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế nhập khẩu,
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với trường hợp uỷ thác nhập khẩu): nộp 01
bản chụp;
d.2) Hợp đồng bán hàng hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu
hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá
trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế giá trị gia tăng (nếu có): nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu
đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu;
d.3) Hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp chế xuất theo kết quả đấu thầu hoặc Hợp đồng
cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao
gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

d.4) Hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là máy móc, thiết bị, vật tư
thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện
vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để
tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, giàn khoan, tàu
thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh
nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê, phải nộp:
d.4.1) Hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung
cấp hàng hoá hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ (ghi rõ giá hàng hoá phải thanh toán không
bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia
tăng do cơ sở trúng thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ nhập khẩu:
nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi
làm thủ tục nhập khẩu.;
d.4.2) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác
không bao gồm thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác): nộp 01 bản
chụp;
d.4.3) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện các
chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc hợp đồng khoa
học và công nghệ giữa bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và
công nghệ: nộp 01 bản chính;
d.4.4) Hợp đồng ký với nước ngoài đối với trường hợp thuê tàu bay, giàn khoan, tàu thuỷ loại
trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê: nộp 01 bản
chụp.
d.4.5) Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc
phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an đối với hàng hoá nhập khẩu là vũ
khí, khí tài chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không
chịu thuế giá trị giá tăng: nộp 01 bản chính.
đ) Đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học,
người khai hải quan phải nộp 01 bản chụp hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên
cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ để cơ quan hải quan
xem xét áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia
tăng.
3. Người khai hải quan gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1, khoản 2
Điều này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Các chứng từ gửi
kèm có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ được chuyển đổi sang chứng từ dạng bản
chụp (scan) khi đăng ký tờ khai hải quan.
Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các
chứng từ thuộc h sơ hải quan quy định tại Điều 16a Thông tư này cho cơ quan hải quan khi
đăng ký tờ khai hải quan”.
5. Bổ sung Điều 16a như sau:

"Điều 16a. Hồ s người khai hải quan phải lưu giữ
1. H sơ hải quan g m:
a) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép;
c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra
chuyên ngành theo quy định của pháp luật;
d) Hợp đ ng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị tương đương;
đ) Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của
pháp luật về đầu tư: 01 bản chụp;
e) Chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của pháp luật chuyên
ngành: 01 bản chụp;;
g) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;
h) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương;
i) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
k) Phiếu đóng gói hàng hóa (nếu có);
l) Tài liệu kỹ thuật, catalogue, bản phân tích thành phần, chứng thư giám định liên quan
đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có);
m) Danh mục máy móc thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi khi khai báo mã số đối với trường
hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và trường hợp phân loại máy móc, thiết bị ở dạng
chưa lắp ráp hoặc tháo rời;
n) Sổ, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
o) Quy trình sản xuất; các quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp (nếu có); Kế hoạch
sản xuất; Báo cáo quyết toán nhập-xuất-t n về tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, máy
móc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu và chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia
công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
p) Các chứng từ, h sơ có liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo quy định
tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;
q) H sơ liên quan đến việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.
2. Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc h sơ hải
quan quy định tại khoản 1 Điều này, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra sau

thông quan, thanh tra chuyên ngành. Trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan thì
phải lưu bản sao hoặc trường hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các tổ chức có
liên quan thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan lưu giữ dưới dạng điện
tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”
6. Bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:
“1. Nguyên tắc khai hải quan
Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại
Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban
hành kèm Thông tư này;
b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;
c) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai hải
quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 7
Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm
Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.
Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng,
năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếu không thể khai hết các hóa
đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan;
d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định
thì khi khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin liên quan đến không chịu thuế, miễn
thuế, theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;
đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện được giảm mức thuế so với quy định thì khi
khai mức thuế trên tờ khai hải quan giấy phải khai cả mức thuế trước khi giảm, tỷ lệ phần
trăm số thuế được giảm và văn bản quy định về việc này;
e) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường
hàng không, đường sắt thì phải khai và hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu trước khi làm
thủ tục xuất cảnh, trừ trường hợp bán hàng sau khi phương tiện vận tải đã xuất cảnh; khai và
làm thủ tục hải quan nhập khẩu trước khi làm thủ tục nhập cảnh; trường hợp là phương tiện
vận tải đường bộ hoặc phương tiện được các phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu thì
chỉ phải khai và làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, không phải làm thủ tục xuất
cảnh, nhập cảnh;
g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức
năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất
lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập
khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông
quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành
phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời
hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật
làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
được sửa đổi, bổ sung, thay thế;
h) Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì
việc khai hải quan đối với hàng hóa tái xuất, tái nhập thực hiện trên tờ khai hải quan giấy.
i) Đối với một vận đơn doanh nghiệp chỉ được khai báo cho một tờ khai hải quan, trường hợp
khai báo cho nhiều tờ khai hải quan thì phải đăng ký với cơ quan hải quan trước khi đăng ký
tờ khai hải quan.
k) Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan
thông báo cho cơ quan hải quan về lượng hàng xuất khẩu, địa điểm tập kết hàng xuất khẩu.
Cơ quan hải quan cấp số quản lý hàng hóa cho lô hàng xuất khẩu để người khai hải quan sử
dụng khi khai, đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng
container, người khai hải quan phải khai số hiệu container trên tờ khai hải quan trước khi
thông quan.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:
“Điều 19. Đăng ý, phân luồng tờ khai hải quan
1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan
a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp
có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu
hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;
b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản
lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi
cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;
c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký
tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và
hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan
Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện
được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Nội dung kiểm tra bao gồm:
a) Điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định. Việc
áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan không áp dụng đối với các trường
hợp sau đây:
a.1) Hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế hoặc không chịu thuế hoặc thuế
suất thuế xuất khẩu 0%;

a.2) Hàng hóa được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực
tiếp cho an ninh, quốc phòng, thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối
tượng chịu thuế giá trị gia tăng;
a.3) Hàng hóa được Bộ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận là hàng hóa phòng chống thiên tai,
dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
b) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này;
c) Tính đầy đủ, phù hợp của các thông tin trên tờ khai hải quan;
d) Các thông tin về chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu trên tờ khai hải quan, cụ thể:
d.1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý
chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan;
d.2) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế; hệ thống tự động kiểm tra
các tiêu chí khai trên tờ khai hải quan, trừ lùi trên Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông
báo cho cơ quan hải quan.
Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra
điều kiện đăng ký tờ khai quy định tại khoản này và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.
3. Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được
thực hiện như sau:
a) Chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa. Thủ tục
thông quan hàng hoá theo quy định tại Điều 34 Thông tư này;
b) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất
trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc
thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.
4. Thời điểm thông báo kết quả phân lu ng tờ khai hải quan:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: Cơ quan hải quan thông báo kết quả phân lu ng trên hệ
thống ngay sau khi tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan.
b) Đối với hàng hóa nhập khẩu:
b.1) Đối với hàng hóa nhập khẩu lưu giữ tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không: Cơ quan
hải quan thông báo kết quả phân lu ng trên hệ thống ngay sau khi hàng hóa được tập kết tại
khu vực kho bãi cảng theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi;
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không tập kết tại cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không thì
cơ quan hải quan thông báo kết quả phân lu ng ngay sau khi phương tiện vận tải chuyên chở
hàng hóa đến cửa khẩu theo thông báo của đại diện hãng vận chuyển trên Cổng thông tin
một cửa quốc gia.

b.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu khác: Cơ quan hải quan thông báo kết
quả phân lu ng trên hệ thống ngay sau khi hải quan cửa khẩu nhập xác nhận hàng hóa
đã đến cửa khẩu nhập trên hệ thống.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc phân luồng tờ khai hải quan và
sử dụng kết quả phân luồng trong kiểm tra hải quan.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Khai bổ sung hồ s hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Các trường hợp khai bổ sung:
Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại điểm 3
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ
tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:
a) Khai bổ sung trong thông quan:
a.1) Người khai hải quan được khai bổ sung h sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải
quan thông báo kết quả phân lu ng tờ khai cho người khai hải quan;
a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời
điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân lu ng nhưng trước khi thông quan thì thực
hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính.
a.3) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm
tra h sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính.
b) Khai bổ sung sau thông quan:
Trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm
tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an
toàn thực phẩm, người khai hải quan được thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các
trường hợp sau:
b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì
được khai bổ sung h sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước
thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.
b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định
kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai
sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp
luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
a) Trách nhiệm người khai hải quan:

a.1) Người khai hải quan khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đến việc
khai bổ sung qua Hệ thống. Trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy, người khai
hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục
V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.
a.2) Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu cơ quan hải quan kiểm tra
phát hiện nội dung khai hải quan và hồ sơ hải quan không phù hợp, người khai hải quan phải
thực hiện việc khai bổ sung trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ
quan hải quan và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
a.3) Trường hợp hàng hóa chưa được thông quan nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất,
phương tiện vận chuyển thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại
Điều này. Nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, phương tiện vận chuyển làm thay đổi
phương thức vận chuyển hàng hóa thì phải hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều
22 Thông tư này;
a.4) Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa
vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, ,
người khai hải quan có văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng hoặc văn bản cho phép
thay đổi cửa khẩu xuất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định cho cơ quan hải quan tại
cửa khẩu cảng xếp hàng/cửa khẩu xuất để cập nhật trên Hệ thống, xác nhận trên văn bản thay
đổi cảng xếp hàng/cửa khẩu xuất và thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên phương tiện
vận tải để xuất khẩu.
a.5) Trường hợp tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan nhưng hàng hóa
chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu
xuất, người khai hải quan nộp văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất cho
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa được
vận chuyển đến đã khai báo để thực hiện việc chuyển địa điểm giám sát trên hệ thống;
a.7) Đối với hàng nhập khẩu, khi đưa hàng qua khu vực giám sát, nếu có sự không chính xác
về số hiệu container so với khai báo trên tờ khai hải quan thì người khai hải quan xuất trình
chứng từ giao nhận hàng cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu nhập. Công chức hải quan kiểm
tra và cập nhập số container vào Hệ thống để in danh sách container.
Người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hàng hóa
đưa qua khu vực giám sát hải quan;
a.8) Trường hợp hàng hóa gửi nhầm, gửi thừa so với khai hải quan, người khai hải quan phải
nộp bổ sung bộ hồ sơ khai bổ sung gồm:
a.8.1) Văn bản xác nhận gửi chủng loại hàng không đúng hợp đ ng, gửi thừa hàng của người
gửi hàng;
a.8.2) Hợp đ ng mua bán và Phụ lục hợp đ ng ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng
hóa và giá trị hàng hóa;
a.8.3) Hóa đơn thương mại ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng
hóa.

a.8.4) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương
Trường hợp vận tải đơn được gửi đến cơ quan hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua
Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp chứng từ này cho
cơ quan hải quan.
a.8.5) Chứng từ thanh toán (nếu có).
b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
b.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung;
b.2) Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra
đến người khai hải quan;
b.3) Xử lý và thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung trong thời hạn sau đây:
b.3.1) Đối với trường hợp quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều này: Hệ thống tự động tiếp
nhận thông tin khai bổ sung do người khai hải quan gửi đến;
b.3.2) Đối với trường hợp khai bổ sung quy định tại điểm a.2, điểm b khoản 1 Điều này:
b.3.3.1) Nếu việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến chính sách thuế, chính sách quản lý
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông
tin hoặc h sơ (nếu có), công chức hải quan hoàn thành việc xử lý và thông báo kết quả kiểm
tra h sơ khai bổ sung.
b.3.3.2) Nếu việc khai bổ sung ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách thuế, chính sách
quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (đối với trường hợp khai bổ sung trong thông quan),
nhưng không thay đổi chủng loại, số lượng dòng hàng khai hải quan: Trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày tiếp nhận đủ thông tin hoặc h sơ (nếu có), cơ quan hải quan tiến hành xác minh
làm rõ nội dung khai bổ sung, ra quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm theo quy định.
b.3.3.3) Nếu việc khai bổ sung làm thay đổi một phần hoặc toàn bộ chủng loại, số lượng
hàng hóa so với khai hải quan thì cơ quan hải quan tiến hành xác minh làm rõ nội dung khai
bổ sung, trường hợp xác định nội dung khai bổ sung là phù hợp thì ra quyết định ấn định
thuế, xử lý vi phạm theo quy định và chấp nhận nội dung khai bổ sung; trường hợp có dấu
hiệu buôn lậu, gian lận thương mại thì xử lý theo quy định của pháp luật.
b.3.3.4) Thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng trong trường hợp hàng hóa chưa được
thông quan.
b.3.3) Đối với trường hợp khai bổ sung quy định tại điểm a.3 khoản 1 Điều này, nhưng có
ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp: Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ
thông tin hoặc h sơ (nếu có), công chức hải quan ra quyết định ấn định thuế, xử lý vi phạm
theo quy định. và thông báo kết quả kiểm tra h sơ khai bổ sung cho người khai hải
quan. Trường hợp quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải
quan, người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung thì cơ quan hải quan ra quyết định
ấn định thuế và xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo quy định.

b.4) Cập nhật nội dung khai bổ sung vào Hệ thống đối với trường hợp cơ quan hải quan chấp
thuận khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung;
b.5) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, ngoài việc thực hiện các công việc tại
điểm b khoản này, công chức hải quan phải ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung;
kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra trên văn
bản khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 bản văn bản đề nghị khai bổ sung có xác
nhận của cơ quan hải quan. Trường hợp khai bổ sung theo quy định tại điểm a.1 khoản 1
Điều này thì việc xử lý và thông báo kết quả kiểm tra h sơ khai bổ sung thực hiện trong thời
hạn kiểm tra h sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Hải quan.
4. Nộp tiền thuế khai bổ sung:
a) Tiền thuế thiếu khai báo nộp bổ sung của tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp
dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.
b) Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thiếu sau khi có giá chính thức, kết quả phân tích
phân loại, giám định thì số tiền thuế thiếu phải nộp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời
điểm có giá chính thức, kết quả phân tích phân loại, giám định. Người nộp thuế không phải
nộp tiền chậm nộp trên số tiền thuế thiếu phải nộp. Thời điểm có giá chính thức thực hiện
theo quy định của pháp luật.
Quá thời hạn nêu trên, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế thiếu vào Ngân sách nhà nước thì
phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền thuế thiếu và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy
định.
c) Trường hợp khai báo bổ sung tiền thuế phải nộp của phí bản quyền, phí giấy phép và
khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử
dụng hàng nhập khẩu không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai (do phụ thuộc vào
doanh thu bán hàng sau nhập khẩu hay lý do khác được quy định cụ thể tại hợp đ ng mua
bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa thuận riêng về việc trả phí bản quyền, phí giấy phép) thì số
tiền thuế phải nộp này là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa
1. Nguyên tắc thực hiện:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng
thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;
b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục
xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải
quan đối với tờ khai hải quan mới;
c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu,
nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ
quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê
khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
đ) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc miễn thuế hoặc áp
dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan khi bán thanh lý do hàng hóa bị hư hỏng, không
còn giá trị sử dụng thì không phải đăng ký tờ khai hải quan mới, người nhập khẩu phải kê
khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế nội địa.
2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
a) Khai và nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan qua Hệ thống, gồm:
a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;
a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập
khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng,
chuyển tiêu thụ nội địa: 01 bản chính;
a.3) Giấy phép hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của
cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp chưa thực hiện đầy đủ chính sách quản lý
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu: 01 bản chính;
Đối với chứng từ quy định tại điểm a.2, điểm a.3 khoản này, người khai hải quan phải nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan; trường hợp áp dụng cơ chế
một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi chứng từ dưới dạng điện tử
thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ
tục hải quan;
a.4) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa
hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với
hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng
hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.
b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ
nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai
hải quan giấy.
Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối
tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu
trên, nhưng không phải nộp thuế.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không
tự giác kê khai, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì
người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban
đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền
thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.
c) Trường hợp bán thanh lý hàng hóa theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, người khai
hải quan phải trưng cầu giám định xác định hàng hóa bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng

như thời điểm nhập khẩu ban đầu trước khi bán thanh lý và phải lưu giữ kết quả giám định
tại doanh nghiệp trong thời hạn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan.
3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
Thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và thực hiện điều
chỉnh tiền thuế của tờ khai hải quan cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng,
chuyển tiêu thụ nội địa đã được kê khai trên tờ khai hải quan mới như sau:
a) Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Sau khi số tiền thuế
của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền
thuế của tờ khai cũ;
b) Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban
hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn
thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải
quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờ khai hải
quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp
bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ
quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực
hiện theo Điều 132 Thông tư này.
Quyết định điều chỉnh thuế thực hiện theo mẫu số 03/QĐĐC/TXNK Phụ lục VI ban hành
kèm theo Thông tư này.
Thời hạn hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai
hải quan mới thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư này. Trong thời gian cơ
quan hải quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế đã nộp của tờ khai hải quan cũ với số
thuế của khai hải quan mới người nộp thuế không bị tính chậm nộp tiền thuế.
4. Căn cứ tính thuế:
Ðối với hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối
tượng không chịu thuế, miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt,
mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ
giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới. Trong đó:
a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan,
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Thuế suất để tính thuế nhập khẩu áp dụng theo mức thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai
mới. Riêng:
b.1) Ô tô, xe gắn máy nhập khẩu khi nhập khẩu là xe mới nếu đã qua sử dụng tại Việt Nam
sau đó thay đổi mục đích sử dụng thì áp dụng mức thuế suất của xe đã qua sử dụng.
b.2) Riêng đối với ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt
Nam thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không
tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan thì bị ấn định số tiền thuế phải nộp và bị xử
phạt theo quy định tại Ðiều 21 Thông tư này.
10. Sửa đổi, bổ sung hoản 1 Điều 22 như sau :
"1. Các trường hợp hủy tờ khai hải quan:
a) Đối với tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu:
Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu mà không có hàng
nhập khẩu đến cửa khẩu nhập.
b) Đối với tờ khai hàng hóa xuất khẩu
b.1) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra h
sơ và kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
b.2) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa phải kiểm tra h sơ nhưng
người khai hải quan chưa xuất trình h sơ hải quan hoặc hoàn thành thủ tục hải quan nhưng
hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ và phải
kiểm tra thực tế nhưng chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cơ quan hải quan
kiểm tra.
d) 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;
đ) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào hoặc chưa đưa vào khu vực giám sát
hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;
e) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế không có hàng nhập khẩu
đến cửa khẩu nhập;
g) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục I ban
hành kèm Thông tư này và hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau :
“Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan
1. Kiểm tra trị giá hải quan: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan do người
khai hải quan khai trên tờ khai hải quan (sau đây gọi là trị giá khai báo) để xác định các
trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo và các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai
báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nếu thuộc một trong
các trường hợp sau:

a.1) Người khai hải quan được yêu cầu khai làm rõ thêm thông tin về tên hàng, đơn vị tính
nhưng người khai hải quan không khai hoặc khai không đầy đủ;
a.2) Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng, không đủ các chỉ tiêu liên
quan đến trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu; tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc
tờ khai trị giá (nếu có);
a.3) Có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ tài liệu trong h sơ hải quan do người
khai hải quan nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan
a.4) Không thoả mãn một trong các điều kiện khi áp dụng các phương pháp xác định trị giá
tính thuế quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.
a.5) Áp dụng không đúng trình tự các phương pháp, nội dung các phương pháp xác định trị
giá tính thuế theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác
bỏ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
b.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
b.1.1) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá của hàng hóa giống hệt, tương tự trong Danh mục
hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá;
b.1.2) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá của hàng hóa giống hệt, tương tự có kết quả kiểm tra
sau thông quan về trị giá hải quan, kết quả kiểm tra thanh tra về trị giá hải quan được cập
nhật trên Hệ thống thông tin dữ liệu trị giá hải quan;
b.1.3) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan thấp nhất của hàng hóa giống hệt, tương tự
có thuế suất thuế xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá (không so sánh với trị giá
thuộc diện nghi vấn).
Hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá dùng để so sánh là
những hàng hóa xuất khẩu trong khoảng thời gian 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau đăng ký
tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang kiểm tra trị giá. Trường hợp trong thời hạn nêu trên
không tìm được hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thì mở rộng khoảng thời gian tra cứu
gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của hàng hóa đang kiểm tra trị giá.
b.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu:
b.2.1) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá của hàng hoá giống hệt, tương tự thuộc Danh mục
hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá;
b.2.2) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan thấp nhất của hàng hóa giống hệt, tương tự
do cơ quan hải quan xác định hoặc thấp hơn trị giá khai báo thấp nhất của hàng hóa giống
hệt, tương tự (không so sánh với trị giá thuộc diện nghi vấn) đã được cơ quan hải quan thông
quan theo trị giá khai báo trong cơ sở dữ liệu trị giá.

Hàng hóa giống hệt, tương tự dùng để so sánh là những hàng hóa được xuất khẩu đến Việt
Nam trong khoảng thời gian 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày xuất khẩu của hàng hóa
đang kiểm tra trị giá.
b.2.3) Trị giá khai báo thấp hơn hoặc bằng trị giá khai báo của linh kiện đ ng bộ hàng hóa
cùng loại nhập khẩu; hoặc thấp hơn hoặc bằng trị giá khai báo của nguyên liệu chính cấu
thành nên sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu.
Thời gian tra cứu dữ liệu trị giá thực hiện theo quy định tại điểm b.2.2 khoản này;
b.2.4) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá do cơ quan hải quan thu thập từ các ngu n thông tin
theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy
định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b.2.5) Hàng hóa nhập khẩu có yếu tố giảm giá trong đó trị giá khai báo sau khi trừ đi khoản
giảm giá thấp hơn trị giá của hàng hoá giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá;
b.2.6) Trường hợp không tìm được hàng hoá giống hệt, hàng hoá tương tự theo quy định tại
Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để so sánh, kiểm tra trị giá khai báo thì áp dụng như
sau:
b.2.6.1) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều tính năng, công dụng đi kèm có thể so sánh với hàng
hóa cùng loại có một tính năng, công dụng cơ bản đã có trong cơ sở dữ liệu giá;
b.2.6.2) Hàng hóa nhập khẩu có phẩm cấp chất lượng cao hơn có thể so sánh với hàng hóa
cùng loại có phẩm cấp chất lượng thấp hơn đã có trong cơ sở dữ liệu giá;
b.2.6.3) Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước, khối nước phát triển có thể so sánh với
hàng hóa cùng loại từ các nước đang phát triển có trong cơ sở dữ liệu trị giá.
Thời gian tra cứu dữ liệu trị giá thực hiện theo quy định tại điểm b.2.2 khoản này.
2. Xử lý kết quả kiểm tra:
a) Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan thông báo cơ sở bác bỏ trị
giá khai báo, yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05
ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo. Trường hợp quá thời hạn trên, người khai hải
quan không khai bổ sung thì cơ quan hải quan ban hành thông báo xác định trị giá theo mẫu
số 02B/TBXĐT /TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, ấn định thuế theo quy định
tại Điều 39 Luật Quản lý thuế và thông quan hàng hóa theo quy định. Đ ng thời tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
b) Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan
thông báo nghi vấn thông qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI
ban hành kèm Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy nêu
rõ thời gian tham vấn, đ ng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài
liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông
tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/13/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản chụp):

b.1) Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải
quan nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan giải
phóng hàng hóa theo quy định tại Điều 33 Thông tư này, tổ chức tham vấn theo quy định tại
khoản 3 Điều này;
b.2) Quá thời gian 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hải quan
không đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo, chuyển các nghi
vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan. Thời hạn tiến hành
kiểm tra sau thông quan và xử lý kết quả kiểm tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký
tờ khai theo quy định.
3. Tham vấn
a) Thẩm quyền tham vấn:
a.1) Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức thực hiện việc tham vấn và chịu trách nhiệm toàn diện
về hiệu quả công tác tham vấn tại đơn vị;
a.2) Căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn, Cục trưởng Cục Hải quan có thể phân cấp
cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện việc tham vấn.
b) Tham vấn một lần:
b.1) Người khai hải quan được yêu cầu tham vấn một lần nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện
sau:
b.1.1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự được xuất khẩu hoặc nhập khẩu
theo nhiều chuyến khác nhau;
b.1.2) Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi;
b.1.3) Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử
dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.
b.2) Kết quả tham vấn một lần được sử dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo
nếu trị giá hải quan sau khi tham vấn phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị
giá hải quan hàng hóa đang xác định trị giá.
c) Trách nhiệm thực hiện:
c.1) Cơ quan hải quan:
c.1.1) Tổ chức tham vấn theo đề nghị của người khai hải quan, kiểm tra h sơ, chứng từ, tài
liệu do người khai hải quan nộp, xuất trình để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo;
c.1.2) Lập biên bản tham vấn, trong đó ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung hỏi đáp
trong quá trình tham vấn; ghi nhận các chứng từ, tài liệu người khai hải quan đã nộp bổ
sung; kết thúc tham vấn phải ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn “không đủ cơ sở bác bỏ
trị giá khai báo”, hoặc “đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo” (nêu rõ cơ sở bác bỏ trị giá khai
báo theo quy định tại điểm g.2 khoản 3 Điều này)

c.2) Người khai hải quan: Nộp các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp
xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/13/2015 cử đại
diện có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế hoặc
người được ủy quyền toàn bộ tham gia tham vấn đúng thời gian đề nghị tham vấn; Có trách
nhiệm giải trình những nội dung liên quan theo đề nghị của cơ quan hải quan.
c.3) Các bên tham gia tham vấn phải cùng ký vào biên bản tham vấn.
d) Hình thức tham vấn: Tham vấn trực tiếp;
đ) Thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày
đăng ký tờ khai;
e) Thời gian thực hiện tham vấn: Tối đa 05 ngày làm việc;
g) Xử lý kết quả tham vấn
Căn cứ biên bản tham vấn, các chứng từ tài liệu do người khai hải quan bổ sung, cơ quan hải
quan xử lý như sau:
g.1) Thông quan theo trị giá khai báo đối với các trường hợp chưa có đủ cơ sở bác bỏ trị giá
khai báo.
g.2) Bác bỏ trị giá khai báo, yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung theo quy định tại Điều
.. Thông tư này trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày kết thúc tham vấn; trường hợp quá
thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc tham vấn, người khai hải quan không khai bổ sung thì
cơ quan hải quan ban hành thông báo xác định trị giá theo mẫu số 02 /TBNVT /TXNK ban
hành kèm Thông tư này, ấn định thuế theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế và thông
quan hàng hóa theo quy định. Đ ng thời tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý vi phạm
theo quy định của pháp luật đối với một trong các trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai
báo sau đây:
g.2.1) Một trong các trường hợp thuộc điểm a khoản 1 Điều này;
g.2.2) Người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên quan đến việc xác
định trị giá hải quan:
g.2.2.1) Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai sai giá thực tế đã thanh toán hay sẽ
phải thanh toán; các yếu tố liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế (như các khoản điều
chỉnh, mối quan hệ đặc biệt, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá...).
g.2.2.2) Thông tin thu thập được từ người xuất khẩu hoặc đại diện của người xuất khẩu xác
định mức giá khai báo không đúng với thực tế mua bán.
g.2.2.3) Thông tin mà người khai hải quan cung cấp sau khi đã kiểm tra là không chính xác,
chứng từ tài liệu cung cấp là giả mạo hoặc chứng từ không hợp pháp.
g.2.3) Nội dung trả lời của người khai hải quan mâu thuẫn với h sơ hải quan; h sơ, chứng
từ, tài liệu do doanh nghiệp khai báo hoặc xuất trình có mâu thuẫn;

g.2.4) Người khai hải quan từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung
cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế phải nộp:
Người khai hải quan không cung cấp các thông tin, tài liệu chứng từ theo quy định hoặc
không tham gia tham vấn; người đến tham vấn không phải là đại diện có thẩm quyền của
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và không có giấy ủy quyền theo quy định tại điểm
c.2 khoản 3 Điều này”
12. ãi bỏ Điều 26 Thông tư
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
"Điều 27. Kiểm tra xuất xứ hàng hoá, việc thực hiện chính sách thuế, kiểm tra việc áp
dụng văn bản thông báo ết quả xác định trước
1. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
2. Kiểm tra điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế, thời hạn nộp thuế theo quy định.
3. Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế trong trường
hợp người khai hải quan khai hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.
4. Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế, giảm thuế trong
trường hợp người khai hải quan khai hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế, giảm thuế.
5. Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp, việc tính toán số tiền thuế
phải nộp trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế trên cơ
sở kết quả kiểm tra theo quy định tại mục 3 Chương II Thông tư này.
6. Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên thông báo kết quả xác định trước với hồ sơ và thực tế lô
hàng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra
thực tế hàng hóa; nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với thông báo kết quả xác
định trước thì tiến hành kiểm tra, xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan theo quy định tại
Thông tư này và báo cáo Tổng cục Hải quan ra văn bản hủy bỏ giá trị thực hiện của thông
báo kết quả xác định trước theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP."
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 như sau:
“1. Công chức kiểm tra, đối chiếu thông tin về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kết quả kiểm
tra hoặc thông báo miễn kiểm tra chuyên ngành do cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi đến
hoặc do người khai hải quan nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan với thông tin khai trên tờ
khai hải quan và xử lý như sau:
a) Nếu thông tin khai báo phù hợp thì chấp nhận thông tin khai báo;
b) Nếu thông tin khai báo không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan cung cấp thêm
thông tin và giải trình để cơ quan hải quan kiểm tra.
b.1) Nếu thông tin cung cấp và giải trình hợp lệ thì chấp nhận thông tin khai báo;

b.2) Nếu thông tin cung cấp và giải trình không đủ cơ sở để xác định tính hợp lệ thì thực hiện
kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 và xử lý theo quy định tại Điều 30 Thông
tư này.
b.3) Nếu thông tin cung cấp và giải trình không hợp lệ thì không chấp nhận giấy phép xuất
khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành và xử lý theo quy định của pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính.
Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan chưa có kết quả kiểm tra hoặc thông báo
miễn kiểm tra chuyên ngành, khi nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành do người khai hải
quan nộp hoặc cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi đến, trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ
khi nhận được kết quả kiểm tra, cơ quan hải quan kiểm tra và bổ sung thông tin kết quả kiểm
tra chuyên ngành vào Hệ thống hoặc ghi số văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành
trên tờ khai hải quan giấy để quyết định việc thông quan hàng hóa."
15. Bổ sung khoản 9 Điều 29 như sau:
“9. Cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển căn cứ quyết định mua, bán,
đóng mới tàu biển; hợp đ ng mua bán, đóng mới tàu biển; biên bản giao nhận tàu biển (đối
với thủ tục xuất khẩu) và văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm
Việt Nam sau khi thực hiện kiểm tra lần đầu đối với tàu biển nhập khẩu.
Trường hợp phương tiện vận tải đã làm thủ tục xuất cảnh, nếu chủ phương tiện vận tải ký
hợp đ ng bán cho đối tác nước ngoài (hợp đ ng có quy định cảng giao nhận là cảng ở nước
ngoài) thì đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất
cảnh cho phương tiện vận tải, gửi kèm các chứng từ chứng minh phương tiện vận tải đã làm
thủ tục xuất cảnh cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh cho phương tiện vận tải và
được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa."
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:
“Điều 30. Xử lý ết quả kiểm tra hải quan
1. Kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung khai hải quan:
a) Đối với lô hàng thuộc diện được đưa hàng về bảo quản: Thực hiện theo quy định tại Điều
32 Thông tư này;
b) Đối với lô hàng thuộc diện được giải phóng hàng: thực hiện theo quy định tại Điều 33
Thông tư này;
c) Đối với lô hàng thuộc diện được thông quan: thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư
này.
2. Nếu kết quả kiểm tra h sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa không phù hợp với nội dung khai hải
quan, cơ quan hải quan đề nghị người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung h sơ hải
quan.
a) Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên
hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan của hàng hóa thì

thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan theo hướng dẫn
tại khoản 2 Điều 20 Thông tư này và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính hoặc quy định của pháp luật liên quan;
b) Trường hợp người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu tại điểm a
khoản này thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra để thực hiện ấn định thuế (nếu có) và
xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc quy định
của pháp luật liên quan;
c) Trường hợp không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị
thực hiện thủ tục hải quan;
d) Trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ
khai xử lý tiêu hủy, tái chế, buộc tái xuất hoặc xử lý bằng hình thức khác theo quy định của
pháp luật. Tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị thực hiện thủ tục hải quan với
trường hợp tiêu hủy, buộc tái xuất hoặc xử lý bằng hình thức khác.
3. Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với quyết định xử lý của cơ quan hải quan
thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:
“Điều 31. Lấy m u, lưu m u hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Việc lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lấy mẫu để phục vụ việc khai hải quan theo thông báo của
người khai hải quan trước khi khai hải quan;
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lấy mẫu theo thông báo của cơ quan quản lý chuyên
ngành;
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu theo yêu cầu của cơ quan hải quan để phục
vụ phân tích, giám định hoặc kiểm tra chuyên ngành.
2. Thủ tục lấy mẫu theo thông báo của người khai hải quan trước khi khai hải quan:
Trên cơ sở thông báo bằng văn bản của người khai hải quan, Chi cục trưởng Chi cục
Hải quan nơi nhận thông báo bố trí công chức giám sát việc lấy mẫu. Khi lấy mẫu phải có
đại diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan và phải lập Biên bản lấy mẫu hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu (mẫu số 08/BBLM Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này).
3. Thủ tục lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành:
a) Trường hợp lấy mẫu để phục vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng: Thực hiện theo Thông
tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Khoa
học công nghệ hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.
b) Trường hợp lấy mẫu để kiểm tra chuyên ngành khác:

b.1) Nếu hàng hóa đang lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan, trên cơ sở thông báo
bằng văn bản của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm lấy
mẫu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi nhận thông báo bố trí công chức giám sát việc lấy
mẫu. Khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan, đại diện cơ quan
kiểm tra chuyên ngành và phải lập Biên bản chứng nhận việc lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu,
nhập khẩu theo mẫu số 08/BBLM Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp người khai hải quan yêu cầu trả lại mẫu thì sau khi hoàn thành việc kiểm tra
chuyên ngành, người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa cho
đến khi có kết quả kiểm tra và được cơ quan hải quan thông quan theo quy định.
b.2) Nếu hàng hóa được đưa về bảo quản tại kho, bãi theo đề nghị của cơ quan kiểm tra
chuyên ngành hoặc đề nghị của người khai hải quan: Thực hiện theo quy định của pháp luật
chuyên ngành có liên quan. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định hoặc cơ
quan kiểm tra chuyên ngành không thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, trình tự lấy mẫu
thì việc lấy mẫu hàng hóa được thực hiện tại địa điểm lưu giữ hàng hóa; Chi cục Hải quan
nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa tổ chức giám sát việc lấy mẫu, niêm phong mẫu và
giao người khai hải quan vận chuyển đến cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
b.3) Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở khẳng định hàng hóa đưa đi kiểm tra chuyên
ngành không đúng so với hàng hóa thực tế nhập khẩu thì cùng người khai hải quan tiến hành
lấy mẫu hàng hóa đang trong thời gian bảo quản, trưng cầu kiểm tra tại tổ chức giám định
hoặc tổ chức có chức năng thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng nhập
khẩu.
4. Thủ tục lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ phân tích, giám định
a) Trường hợp lấy mẫu theo yêu cầu của người khai hải quan hoặc cơ quan hải quan có yêu
cầu lấy mẫu để trưng cầu giám định thì khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng, đại diện cơ
quan hải quan và phải lập Biên bản lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (mẫu số
08/BBLM Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này).
Trường hợp lấy mẫu để trưng cầu giám định theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì mẫu phải
được niêm phong và có chữ ký của đại diện chủ hàng, cơ quan hải quan. Khi bàn giao mẫu
cho tổ chức giám định phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận giữa cơ quan hải quan và tổ
chức giám định;
b) Trường hợp lấy mẫu để phân tích, phân loại thì thực hiện theo quy định về phân loại hàng
hóa; phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn
thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
5. Kỹ thuật lấy mẫu đối với trường hợp lấy mẫu để phân tích, giám định thực hiện theo hướng
dẫn của Tổng cục Hải quan.
Kỹ thuật lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp
luật quản lý chuyên ngành.
6. Cơ quan hải quan thực hiện việc lưu mẫu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lấy mẫu
để trưng cầu giám định trong thời hạn 120 ngày kể từ đăng ký tờ khai hải quan.

7. Việc trả lại mẫu, hủy mẫu thực hiện theo quy định tại Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân loại
hàng hóa; phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn
thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:
“Điều 32. Đưa hàng về bảo quản
1. Hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được đưa về bảo quản theo quy định tại khoản 3 Điều
9 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tài chính về doanh nghiệp ưu tiên.
2. Hàng hóa phải kiểm dịch
Việc kiểm dịch được thực hiện tại cửa khẩu. Trường hợp 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 thực hiện
việc quản lý, giám sát hải quan như sau:
a) 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;
b) Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản
hàng hóa tại địa điểm kiểm dịch đến khi có kết luận hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu
mới được đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng;
c) Cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm theo dõi, giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển,
kiểm dịch và bảo quản chờ kết quả kiểm dịch.
3. Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
a) Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải được lưu giữ tại cửa
khẩu. Cơ quan hải quan cho phép đưa hàng về địa điểm khác để kiểm tra theo đề nghị của cơ
quan kiểm tra chuyên ngành hoặc đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải
quan khi đáp ứng những điều kiện sau:
a.1) Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành trong đó có nêu rõ địa điểm kiểm tra ngoài cửa
khẩu: nộp 01 bản chụp (xuất trình bản chính để đối chiếu);
Trường hợp việc đăng ký kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa
quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan.
a.2) Địa điểm kiểm tra chuyên ngành, địa điểm bảo quản hàng hóa của người khai hải
quan là kho, bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh đảm bảo việc
bảo quản nguyên trạng hàng hóa và phải được trang bị Hệ thống camera giám sát kho, bãi
có chia sẻ hình ảnh với cơ quan hải quan. Địa điểm bảo quản hàng hóa của người khai hải
quan phải được Tổng cục Hải quan kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện giám sát theo quy định
tại khoản 5 Điều này;
b) Giải quyết đưa hàng về bảo quản:

b.1) Trong thời gian 2 giờ kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của người khai hải quan hoặc
đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành về việc đưa hàng về bảo quản được người khai
hải quan gửi qua Hệ thống, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai giải quyết
cho đưa hàng về bảo quản tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài phạm vi giám sát của Cục
Hải quan và xác nhận trên Hệ thống, phản h i thông tin cho người khai hải quan.
b.2) Trường hợp địa điểm bảo quản hàng hóa thuộc địa bàn giám sát, quản lý của Cục Hải
quan tỉnh, thành phố khác thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo cho Cục Hải
quan tỉnh, thành phố nơi hàng hóa được đưa về bảo quản thông tin chi tiết về lô hàng để tổ
chức theo dõi, giám sát việc bảo quản hàng hóa.
b.3) Trường hợp có cơ sở khẳng định hàng hóa có khả năng không đảm bảo chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan không cho đưa hàng về bảo
quản.
c) Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản
nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và
cơ quan hải quan quyết định thông quan. Trường hợp đưa về bảo quản tại địa điểm do Cục
Hải quan tỉnh, thành phố khác Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai quản lý thì người khai hải
quan phải thông báo cho Cục Hải quan nơi quản lý địa điểm bảo quản hàng hóa biết để tổ
chức giám sát.
4. 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 này.
5. Xác nhận kho, bãi đủ điều kiện giám sát:
a) Người khai hải quan nộp cho Tổng cục Hải quan bộ h sơ g m :
a.1) Đơn đề nghị: 01 bản chính;
a.2) Chứng từ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kho, bãi : 01 bản sao;
a.3) Sơ đ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị
trí lắp đặt camera đảm bảo điều kiện giám sát của cơ quan hải quan: 01 bản sao;
b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ h sơ, Tổng cục Hải quan hoàn thành
việc kiểm tra h sơ; trường hợp phải kiểm tra thực tế kho, bãi thì giao Chi cục Hải quan nơi
giám sát địa điểm bảo quản hàng hóa tiến hành khảo sát thực tế, cùng người khai hải quan
lập biên bản ghi nhận nội dung kiểm tra và báo cáo Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận
và cấp mã địa điểm bảo quản. Mã địa điểm bảo quản được cập nhật trên Cổng thông tin điện
tử hải quan.
Trường hợp không đủ điều kiện, Tổng cục Hải quan có văn bản nêu rõ lý do và từ chối xác
nhận.
6. Xử lý kết quả kiểm tra chuyên ngành:

a) Trường hợp kết quả kiểm tra chuyên ngành kết luận hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu thì
công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai quyết định thông quan hàng hóa theo quy định
tại Điều 34 Thông tư này;
Trường hợp cơ quan hải quan có thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành không phù hợp
với hàng hoá nhập khẩu thì cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá để đối
chiếu kết quả kiểm tra chuyên ngành với thực tế hàng hoá. Nếu kết quả kiểm tra phù hợp với
thực tế hàng hoá nhập khẩu thì thực hiện thông quan theo quy đinh. Trường hợp kết quả kiểm
tra không phù hợp với thực tế hàng hoá thì cơ quan hải quan lấy mẫu để thực hiện kiểm tra
lại và thông báo cho cơ quan kiểm tra chuyên ngành để phối hợp xử lý.
b) Trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu:
Căn cứ kết kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép người khai hải quan được tái
chế hàng hóa hoặc buộc tiêu hủy, buộc tái xuất, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xử lý
theo quy định của pháp luật.
7. Xử lý chậm nộp kết quả kiểm tra và vi phạm đưa hàng về bảo quản:
a) Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với Cổng thông tin
một cửa quốc gia, người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo
quản trừ trường hợp việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành;
b) Quá thời hạn nêu tại điểm a khoản này cơ quan hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra
chuyên ngành hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo
quản theo đúng quy định của pháp luật thì Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan chủ
trì việc kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan hải quan nơi có địa điểm bảo quản kiểm tra việc
bảo quản hàng hóa của người khai hải quan và xử lý theo quy định.
Trình tự, thủ tục kiểm tra việc bảo quản hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản Điều
này;
c) Nếu vi phạm quy định đưa hàng về bảo quản, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luật, người khai hải quan không được mang hàng về bảo quản:
c.1) Trong thời gian 01 năm kể từ ngày bị xử phạt về hành vi tự ý phá dỡ niêm phong; tráo
đổi hàng hóa, tự ý đưa hàng hóa ra lưu thông, sử dụng; bảo quản hàng hóa không đúng địa
điểm đăng ký với cơ quan hải quan;
c.2) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị xử phạt về hành vi vi phạm bị lập biên bản nếu vi
phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành nêu tại điểm a khoản này.
d) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm lập danh sách doanh nghiệp vi phạm
không được mang hàng về bảo quản gửi về Cục Hải quan để thông báo áp dụng chung trên
toàn quốc.
8. Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa:

a) Trong phạm vi địa bàn giám sát, quản lý của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký
tờ khai thực hiện kiểm tra việc bảo quản hàng hóa hoặc báo cáo Cục Hải quan để thực hiện
việc kiểm tra.
b) Trường hợp hàng hóa đưa về bảo quản tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành
phố khác Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, sau khi tiếp nhận thông tin về lô hàng đưa về
kho bảo quản, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa điểm bảo quản hàng hóa phân
công cho đơn vị trực thuộc tổ chức giám sát, theo dõi tình trạng bảo quản hàng hóa thông
qua hệ thống camera giám sát. Trường hợp có cơ sở xác định hàng hóa đưa về bảo quản
không đảm bảo nguyên trạng hoặc theo đề nghị của Cục Hải quan nơi cho phép đưa hàng về
bảo quản thì Cục Hải quan nơi có địa điểm bảo quản hàng hóa có trách nhiệm thực hiện việc
kiểm tra thực trạng hàng hóa, nếu phát hiện người khai hải quan không đảm bảo nguyên
trạng hàng hóa đưa về bảo quản thì xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Người khai hải quan có trách nhiệm xuất trình hàng hóa đang bảo quản để cơ quan hải
quan kiểm tra."
19. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 37 như sau:
“1. Căn cứ tính thuế:
a) Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan;
b) Trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư của Bộ Tài chính quy
định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Thuế suất
Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CP”
20. Sửa đổi hoản 4, hoản 5 và bổ sung hoản 6, hoản 7 Điều 39 như sau:
“4. Thời điểm tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư này.
5. Ðối với hàng hoá nhập khẩu phải chịu thêm một trong các biện pháp về thuế nhập khẩu
(thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử) thì giá
tính thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế giá trị gia tăng phải cộng thêm thuế tự vệ/chống bán
phá giá/chống trợ cấp/chống phân biệt đối xử.
6. Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp
dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công
Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi có Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống
bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả
cho đối tượng nộp thuế.
Thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông
tư này.

7. Thu nộp thuế, hoàn thuế và các chính sách thuế, quản lý thuế khác thực hiện như
đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và
pháp luật liên quan”
21. ãi bỏ Điều 40 về Áp dụng căn cứ tính thuế
22. ãi bỏ Điều 42 về Thời hạn nộp thuế
23. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:
“Điều 43. Bảo lãnh và đặt cọc tiền thuế
1. Bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số
134/2016/NĐ-CP.
2. Khi làm thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu thực hiện bảo lãnh, người nộp thuế
nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho cơ quan hải quan hoặc phải có bảo lãnh điện tử.
Thư bảo lãnh phải đáp ứng đủ các tiêu chí và yêu cầu sau:
a) Tên tổ chức tín dụng bảo lãnh, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, mã tổ chức tín dụng phát
hành bảo lãnh (mã CIHO 8 ký tự do Ngân hàng Nhà nước cấp).
b) Tên người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân đại diện cho người nộp thuế, địa chỉ, điện thoại,
mã số thuế.
c) Số tiền bảo lãnh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
d) Thời hạn bảo lãnh:
d.1) Thời hạn bảo lãnh riêng ghi trên chứng thư bảo lãnh áp dụng cho 01 tờ khai không vượt
quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu.
d.2) Thời hạn bảo lãnh chung ghi trên chứng thư bảo lãnh áp dụng cho 02 tờ khai trở lên
nhưng đối với một tờ khai không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 và điểm đ
khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
đ) iá trị hiệu lực của bảo lãnh: Được tính từ ngày thư bảo lãnh có hiệu lực cho đến khi số
tiền thuế được bảo lãnh, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) đã nộp hết vào ngân sách nhà
nước hoặc hàng hóa đã tái xuất.
e) Tổ chức nhận bảo lãnh chịu trách nhiệm theo giá trị hiệu lực của bảo lãnh.
3. Cơ quan hải quan kiểm tra, theo dõi, xử lý việc bảo lãnh:
a) Nội dung thư bảo lãnh phải đảm bảo đầy đủ theo các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều
này.
b) Trường hợp số tiền thuế bảo lãnh nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp, Chi cục trưởng Chi cục
Hải quan quyết định thông quan số lượng hàng hóa tương ứng với số tiền thuế được bảo lãnh

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý này. Trường hợp người nộp thuế muốn
thông quan cho toàn bộ lô hàng, người nộp thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch chưa được
bảo lãnh trước khi nhận hàng.
đ) Trường hợp Thư bảo lãnh không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định, cơ quan hải
quan có văn bản thông báo từ chối chấp nhận Thư bảo lãnh cho người nộp thuế biết. Trường
hợp nghi ngờ tính trung thực của Thư bảo lãnh thì có văn bản trao đổi với tổ chức tín
dụng nhận bảo lãnh để xác minh.
e) Hết thời hạn bảo lãnh nhưng người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế được bảo lãnh, cơ
quan hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhắc nhở người nộp thuế, tổ chức tín dụng
nhận bảo lãnh thực hiện nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng
quy định.
Cơ quan hải quan phát hiện tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết có
trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống dữ liệu điện tử nếu đã có Hệ thống
dữ liệu điện tử cho các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc biết để không chấp nhận Thư
bảo lãnh của tổ chức tín dụng đó.
4. Trừ lùi, khôi phục bảo lãnh chung:
Cơ quan hải quan thực hiệntheo dõi trừ lùi, đảm bảo số tiền thuế mỗi lần bảo lãnh phải nhỏ
hơn hoặc bằng số dư của bảo lãnh chung và được khôi phục hạn mức bảo lãnh tương ứng với
số thuế đã nộp của tờ khai sử dụng bảo lãnh. Hạn mức còn lại của thư bảo lãnh được căn cứ
trên hạn mức ban đầu của thư bảo lãnh trừ đi số tiền thuế đã thực hiện bảo lãnh cộng với số
tiền thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước cho các tờ khai đã thực hiện bảo lãnh chung.
5. Trường hợp người nộp thuế và tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh cùng đồng thời nộp thuế,
tiền chậm nộp (nếu có) thì tiền thuế, tiền chậm nộp đã nộp thừa được hoàn trả cho tổ chức tín
dụng nhận bảo lãnh.
6. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có văn bản đề nghị dừng sử dụng bảo lãnh
chung (hủy ngang): Cơ quan hải quan chấp thuận dừng bảo lãnh chung với điều kiện tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) của các tờ khai đã sử dụng bảo lãnh chung đó đã được
nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.
7. Trường hợp bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử của các ngân hàng thương mại đã ký
kết, thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan, khi nhận được
thông tin số tiền thuế được bảo lãnh tại ngân hàng thương mại qua Hệ thống thanh toán điện
tử trên cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, cơ quan hải quan cập nhật vào cơ sở
dữ liệu của Tổng cục Hải quan và chấp nhận thông quan hàng hóa. Việc kiểm tra theo dõi, xử
lý bảo lãnh điện tử thực hiện theo quy định tại Điều này.
8. Người nộp thuế được sửa đổi bảo lãnh hoặc thay thế bảo lãnh về điều chỉnh thời hạn và số
tiền bảo lãnh như sau:
a) Đối với tờ khai chưa thông quan hoặc giải phóng hàng:
a.1) Bảo lãnh riêng:

Trường hợp người nộp thuế điều chỉnh thời hạn, số tiền bảo lãnh của Thư bảo lãnh đã phát
hành thì được sửa đổi hoặc thay thế Thư bảo lãnh đã phát hành.
a.2) Bảo lãnh chung:
Trường hợp người nộp thuế điều chỉnh thời hạn, số tiền bảo lãnh thì được sửa đổi Thư
bảo lãnh đã phát hành nhưng chỉ được chấp nhận khi không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ
nộp Ngân sách Nhà nước của các lô hàng trước đó có sử dụng Thư bảo lãnh đã phát hành
mà người nộp thuế hoặc ngân hàng phải chịu trách nhiệm.
a.3) Người nộp thuế phải xuất trình Thư bảo lãnh sửa đổi hoặc Thư báo lãnh mới với cơ
quan hải quan nơi đăng ký tờ khai trước thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng.
b) Đối với tờ khai đã thông quan hoặc giải phóng hàng:
b.1) Bảo lãnh riêng:
Trường hợp người nộp thuế điều chỉnh thời hạn bảo lãnh thì thời hạn bảo lãnh không vượt
quá thời hạn quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và xuất
trình Thư bảo lãnh sửa đổi với cơ quan hải quan.
b.2) Bảo lãnh chung:
Trường hợp người nộp thuế điều chỉnh thời hạn, số tiền bảo lãnh thì thực hiện sửa đổi Thư
bảo lãnh đã phát hành nhưng chỉ được chấp nhận khi không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ
nộp Ngân sách Nhà nước của các lô hàng có sử dụng Thư bảo lãnh đã phát hành để thông
quan hoặc giải phóng hàng mà người nộp thuế hoặc ngân hàng phải chịu trách nhiệm.
c) Cơ quan hải quan kiểm tra thời hạn, số tiền bảo lãnh trên Thư bảo lãnh sửa đổi, Thư bảo
lãnh mới, nếu phù hợp theo quy định thì chấp nhận và cập nhật điều chỉnh Thư bảo lãnh trên
Hệ thống.
Trường hợp bảo lãnh bằng phương thức điện tử, cơ quan hải quan cập nhật thông tin Thư
bảo lãnh sửa đổi hoặc Thư bảo lãnh thay thế về thời hạn, số tiền bảo lãnh tại cơ sở dữ liệu
của Tổng cục Hải quan.
9. Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
a) Trường hợp người nộp thuế sử dụng hình thức bảo lãnh thì thực hiện theo quy định tại
Điều này.
b) Trường hợp sử dụng hình thức đặt cọc, người nộp thuế phải xuất trình chứng từ đã nộp
tiền đặt cọc cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái
xuất.
c) Thời hạn bảo lãnh, đặt cọc là thời hạn tạm nhập đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái
xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam, bao g m cả thời gian gia hạn theo quy định của pháp
luật.

d) Quá thời hạn tạm nhập, bao g m cả thời gian gia hạn mà hàng hóa chưa tái xuất thì việc
xử lý thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐCP, các loại thuế khác thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có) và bị xử phạt
vi phạm theo quy định của pháp luật.
Khi tái xuất hàng hóa người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế đã nộp tương ứng với tiền
thuế của hàng hóa đã tái xuất. Việc xử lý hoàn trả tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều
49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.
đ) Người nộp thuế có trách nhiệm quyết toán hàng hóa tạm nhập và hàng hóa đã tái xuất với
cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.”
24. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:
“Điều 44. Địa điểm, hình thức nộp thuế
Địa điểm, hình thức nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày
17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”
25. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau :
“Điều 45. Thu nộp lệ phí hải quan
Điều 45. Thu nộp lệ phí hải quan
1. Đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, kê khai phí hải quan và lệ phí hàng hóa
phương tiện quá cảnh thực hiện theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương
tiện quá cảnh.
2. Cơ quan hải quan không áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp người khai hải
quan còn thiếu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Người khai hải quan có
trách nhiệm nộp đủ phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh trong thời hạn quy
định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC.
Trường hợp không nộp tiền phí, lệ phí hải quan đúng thời hạn quy định thì cơ quan hải quan
sẽ cập nhật vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan về việc người nộp thuế không chấp
hành tốt pháp luật.
3. Việc quản lý, theo dõi nợ phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh (nếu có)
được thực hiện trên Hệ thống kế toán tập trung:
a) Khi phát sinh phí hải quan, lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh cơ quan hải quan cập
nhật hệ thống kế toán tập trung để theo dõi.

b) Các khoản thu do tổ chức được ủy nhiệm thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện
quá cảnh theo quy định tại thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cơ quan hải quan
phải kiểm tra cụ thể chi tiết số tiền phí, lệ phí đã thu, số tiền phí, lệ phí đã nộp vào tài khoản
tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước, đối chiếu với số tiền phí, lệ phí đã
thực nộp có xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Trường hợp có chênh lệch giữa báo cáo thu
nộp số tiền phí, lệ phí của tổ chức được ủy nhiệm thu đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ
quan hải quan với số tiền phí, lệ phí có xác nhận của Kho bạc Nhà nước thì phải lập biên
bản xác định rõ nguyên nhân để qui trách nhiệm cụ thể;
Căn cứ số tiền phí, lệ phí tổ chức được ủy nhiệm thu đã thu và thanh toán với cơ quan hải
quan, giấy nộp tiền vào ngân sách đã phát hành, và xác nhận đã nộp tiền của Kho bạc nhà
nước, cơ quan hải quan thực hiện hạch toán kế toán số tiền phí, lệ phí đã thu và số tiền phí,
lệ phí còn phải thu để có biện pháp quản lý thích hợp”.
26. ãi bỏ Điều 46 về Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định.
27. Điều 48 sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Sửa đổi điểm c.2.2.2 khoản 6 như sau:
“c.2.2.2) Xác định thời điểm tính thuế và/hoặc các căn cứ tính thuế (lượng hàng, trị giá, mức
thuế…) trên cơ sở yếu tố liên quan được ấn định và quy định của pháp luật về thuế, pháp luật
khác có liên quan.
Trường hợp không xác định được thời điểm tính thuế và/hoặc các căn cứ tính thuế cho hàng
hóa cùng chủng loại chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc nhiều tờ khai hải quan khác
nhau, thì số tiền thuế ấn định là số tiền thuế trung bình được xác định dựa vào tổng số tiền
thuế đã nộp theo các tờ khai nhập khẩu chia cho tổng số hàng hóa nhân với số lượng hàng
hóa bị ấn định thuế. Việc nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều này.”
b) Bổ sung khoản 9 như sau:
“9. Nộp tiền thuế ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
a) Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế
phải nộp thì tiền thuế ấn định áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.
b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành
quyết định ấn định thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì ngày nộp tiền thuế ấn định là
ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.
c) Trường hợp tiền thuế ấn định thuộc nhiều tờ khai, không xác định được của tờ khai cụ thể
thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai cuối cùng.”
28. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:
“Điều 49. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
? 1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là
nộp thừa khi:

? a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền
chậm nộp, tiền phạt phải nộp; hàng hóa đã xuất khẩu nhưng nhập khẩu trở lại Việt
Nam trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số
tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ,
kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trừ trường hợp
không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của
cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111
Luật Quản lý thuế;
? b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, , thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp,thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng.
2. H sơ, thủ tục hoàn thuế quy định tại điểm b khoản 1 Điều nàyđược thực hiện theo hướng
dẫn tại mục 4 chương VI Thông tư này.
? 3. Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a
khoản 1 Điều nàyđược thực hiệnnhư sau:
? a) H sơ bao g m:
? a.1) Công văn đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt: 01 bản chính,
trong đó nêu rõ:
? Số tờ khai hải quan; số chứng từ nộp thuế, tiền chậm nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt đã nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt nộp thừa; lý do nộp thừa, nội dung đề nghị xử lý số tiền nộp thừa.
? a.2) Các chứng từ, tài liệu chứng minh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: 01
bản chụp (trừ trường hợp khi đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế đã nộp chứng từ này
trong h sơ hải quan);
? a.3) Biên lai nộp phạt: Nộp 01 bản chụp.
b) Cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có
trách nhiệm tiếp nhậnh sơ; thực hiện kiểm tra h sơ do người nộp thuế nộp, đối chiếu với h
sơ hải quanhoặc dữ liệulưu tại đơn vị để xác địnhtính chính xác, hợp lệ của h sơ và xử lý
như sau:
b.1) Trường hợp xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế,
tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; nội dung kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban
hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số
11/QĐHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;
b.2) Trường hợp xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế,
tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp nhưng kê khai của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa chưa chính xác thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế

biết và ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo đúng số
tiền thực tế cơ quan hải quan đã xác định.
b.3) Trường hợp qua kiểm tra xác định không phát sinh số tiền nộp thừa, cơ quan hải quan
thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết, nêu rõ căn cứ để xác định người nộp
thuế không có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
c) Thời hạn cơ quan hải quan xử lý h sơ nêu tại điểm b khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được đủ h sơ đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;
Trên cơ sở quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan
nơi tiếp nhận h sơ có trách nhiệm thanh khoản số tiền nộp thừa và cập nhật thông tin vào hệ
thống của cơ quan hải quan.
4. Cơ quan hải quan nơi phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa chịu trách
nhiệm ban hành quyết định hoàn tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp
thuế theo quy định.
5. Trường hợp doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế giá trị gia tăng nhưng chưa kê khai khấu trừ
thuế, hoàn thuế với cơ quan thuế địa phương thì cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế giá trị gia
tăng đ ng thời với hoàn thuế nhập khẩu. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp
hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.”
29. Điều 51 sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Sửa đổi khoản 1 như sau :
“1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.
“a) Thủ tục hải quan vận chuyển độc lập được áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh
thổ Việt Nam và hàng hóa quy định tại điểm b.3, b.4 Khoản 1 Điều 50 Thông tư này và được
thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi.
b) Hồ sơ hải quan:
b.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định, tại mục 6 Phụ lục II ban
hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp thông tin cần khai báo vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ
thống thì h sơ hải quan phải có:
b.1.1) Bản kê vận đơn hàng nhập khẩu hoặc Bản kê tờ khai xuất khẩu theo mẫu quy định tại
Phụ lục … ban hành kèm theo Thông tư này đối với lô hàng có trên 05 vận đơn hoặc có trên
50 tờ khai xuất khẩu nhưng có số lượng nhỏ hơn 100 container hoặc gói, kiện rời.
b.1.2) Bản kê hàng hóa theo mẫu quy định tại Phụ lục ….. ban hành kèm theo Thông
tư này đối với trường hợp lô hàng có số lượng container hoặc gói, kiện rời lớn hơn 100.
b.2) Vận tải đơn đối với hàng nhập khẩu (trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới
đường bộ không có vận tải đơn): 01 bản chụp.

b.3) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép: 01 bản chính.
Đối với chứng từ quy định tại điểm b.2, b.3 Khoản này đã được gửi đến cơ quan hải quan
dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan
không phải nộp chứng từ này.
Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, cảng xuất
khẩu, nhập khẩu được thành lập ở nội địa đến cửa khẩu xuất để xuất đi nước ngoài thì không
phải nộp các chứng từ quy định tại điểm b.2, b.3 Khoản này.
c) Thủ tục hải quan :
c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:
Khai báo thông tin về hàng hóa, gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại điểm
b Khoản 1 Điều này và tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống và thực hiện như sau:
c.1.1) Sau khi tờ khai vận chuyển độc lập được Hệ thống phân luồng, người khai hải quan
xuất trình hàng hóa được vận chuyển đi để cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển (đối với
tờ khai luồng 2), niêm phong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;
c.1.2) Đối với trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải kiểm tra thực tế, người
khai hải quan xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để
cơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan;
c.1.3) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển theo thông báo của cơ quan hải quan;
c.1.4) Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thông tin tại Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu hoặc
Bản kê hàng hóa, người khai hải quan giải trình lý do, thông tin khai sửa đổi, bổ sung bằng
văn bản và gửi đến cơ quan hải quan qua Hệ thống trong 24 giờ kể từ khi tờ khai được cơ
quan hải quan phê duyệt tờ khai vận chuyển và trước thời điểm cập nhật thông tin vận
chuyển đến đích.
c.1.5) Trường hợp lô hàng được vận chuyển nhiều chuyến thì người khai hải quan được lựa
chọn khai báo tờ khai vận chuyển độc lập một lần cho cả lô hàng hoặc khai báo tờ khai vận
chuyển độc lập cho từng lần vận chuyển nhưng phải đảm bảo thời gian vận chuyển như sau:
Đối với các tuyến đường vận chuyển không quá 500km thì thời gian vận chuyển tối đa là 02
ngày, đối với các tuyến đường vận chuyển trên 500km thì thời gian vận chuyển tối đa không
quá 05 ngày.
Trường hợp vượt quá thời gian đăng ký vận chuyển, người khai hải quan có văn bản giải
trình và giao Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi xem xét, giải
quyết.
c.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi:
c.2.1) Kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc bộ h sơ hải quan do
người khai hải quan gửi đến Hệ thống trong trường hợp Hệ thống phân lu ng 2 và hướng
dẫn người khai hải quan khai bổ sung các thông tin khác trên tờ khai (nếu có).

Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa
theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết
quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và được
gửi cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để theo dõi và làm tiếp thủ tục
theo quy định;
c.2.2) Phê duyệt tờ khai vận chuyển hàng hóa trên Hệ thống. In 03 Thông báo phê duyệt khai
báo vận chuyển theo yêu cầu của người khai hải quan; 03 Bản kê hàng hóa (nếu có); 03 Bản
kê vận đơn hoặc Bản kê tờ khai xuất khẩu (nếu có)
c.2.3) Thực hiện niêm phong hàng hóa (nếu có) và ghi số niêm phong hải quan tại Thông báo
phê duyệt khai báo vận chuyển hoặc Bản kê hàng hóa kèm theo Thông báo phê duyệt khai
báo vận chuyển (nếu có); ký tên đóng dấu công chức, ghi ngày, tháng, năm xác nhận trên
trang đầu của Thông báo phê duyệt hoặc Bản kê hàng hóa (nếu có).
Trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được, công chức hải quan lập biên bản ghi
nhận ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) và chụp ảnh nguyên
trạng hàng hóa (nếu cần thiết).
Trường hợp có sửa đổi thông tin tại Bản kê vận đơn hoặc Bản kê tờ khai xuất khẩu hoặc Bản
kê hàng hóa, căn cứ vào thực tế hàng hóa, công chức hải quan thực hiện xác nhận việc sửa
đổi, bổ sung trên Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; và tại Bản kê vận đơn/tờ khai
xuất khẩu hoặc Bản kê hàng hóa đính kèm (nếu có).
c.2.4) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đi vào Hệ thống trong trường hợp tổ chức
kinh doanh dịch vụ kho, bãi không kết nối trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan hải
quan;
c.2.5) Bàn giao hàng hóa và h sơ cho người khai hải quan như sau:
c.2.5.1) 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; 01 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu
(nếu có); 01 Bản kê hàng hóa (nếu có) để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi
hoặc công chức hải quan giám sát khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát;
c.2.5.2) Niêm phong h sơ g m 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê
hàng hóa (nếu có); 01 biên bản ghi nhận và ảnh chụp (nếu có) và bàn giao hàng hóa (đã
niêm phong hoặc không niêm phong)để xuất trình Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận
chuyển đến;
c.2.6) Theo dõi về thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;
c.2.7) Tổ chức truy tìm lô hàng trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng chưa nhận
được phản hồi của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến.
c.2.8) Lưu giữ h sơ g m 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê hàng hóa
(nếu có); 01 Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu (nếu có); 01 Biên bản ghi nhận và ảnh chụp
(nếu có).
c.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến:

c.3.1) Công chức hải quan đối chiếu tình trạng niêm phong, số hiệu niêm phong hải quan trên
Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển hoặc trên Bản kê hàng hóa (nếu có) với thực tế
hàng hóa do người khai hải quan xuất trình để xác nhận trên Hệ thống hoặc Bản kê hàng
hóa;
c.2.4.2) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ thống trong trường hợp tổ
chức kinh doanh dịch vụ kho, bãi không kết nối trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan
hải quan;
Riêng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ,
đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế, xác nhận hàng hóa đã đến khu
vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất trên hệ thống hoặc h i báo (fax) Thông báo phê
duyệt khai báo vận chuyển xác nhận đã đến khu vực giám sát hải quan cho Chi cục Hải quan
nơi hàng hóa được vận chuyển đi nếu không trao đổi được thông tin h i báo trên Hệ thống.
Sau khi toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu xuất sang nước nhập khẩu,
công chức hải quan thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ
thống.
c.2.4.3) Lưu giữ h sơ g m 01 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển, 01 Bản kê hàng
hóa (nếu có), 01 Biên bản ghi nhận và ảnh chụp (nếu có).
? d) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập
Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai vận chuyển độc lập, trừ các chỉ tiêu thông tin
không được khai bổ sung theo quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư này trước thời điểm cơ
quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến xác nhận đến đích cho lô hàng trên Hệ thống;
Thủ tục khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập được thực hiện như đối với tờ khai hàng hóa
xuất khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư này.
e) Hủy tờ khai vận chuyển độc lập:
e.1) Các trường hợp được hủy tờ khai vận chuyển độc lập
e.1.1) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập đầu tiên nhưng
doanh nghiệp không xuất trình h sơ hoặc hàng hóa để cơ quan Hải quan niêm phong, xác
nhận hàng hóa vận chuyển đi;
e.1.2) Quá thời hạn 15 ngày kể từ cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển đối với tờ khai vận
chuyển độc lập nhưng hàng hóa chưa được vận chuyển đi;
e.1.3) Tờ khai vận chuyển độc lập đã được đăng ký nhưng chưa được phê duyệt vận chuyển
do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;
e.1.4) Khai nhiều tờ khai vận chuyển độc lập cho cùng một lô hàng (khai trùng thông tin tờ
khai);
e.1.5) Tờ khai vận chuyển độc lập đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại nơi
vận chuyển đi nhưng thực tế không vận chuyển đi;

e.1.6) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại….Thông tư này và
hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan tại nơi vận chuyển đi.
e.2) Thủ tục hủy tờ khai vận chuyển độc lập:
Thủ tục hủy tờ khai vận chuyển độc lập được thực hiện như đối với tờ khai hàng hóa xuất
khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC."
b) Bổ sung khoản 5 như sau:
"5. Thủ tục đóng ghép chung container hàng hóa quá cảnh nhập khẩu với hàng hóa quy định
tại điểm b.3 hoặc điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư này:
a) Nguyên tắc đóng ghép
Hàng hóa quy định tại điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư số này (dưới đây gọi hàng nhập
khẩu) hoặc hàng hóa quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều này (dưới đây gọi hàng xuất khẩu)
và hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container phải thỏa mãn các điều kiện:
a.1) Phải được đóng gói riêng biệt (kiện, thùng, bao bì...) để phân biệt hàng hóa quá cảnh
đóng ghép với hàng nhập khẩu; và hàng quá cảnh đóng ghép với hàng xuất khẩu trong
trường hợp hàng đóng ghép được chia tách nhiều lần, đảm bảo công tác giám sát, quản lý
của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng liên quan;
a.2) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; trừ hàng hóa quá cảnh phải có giấy phép
quá cảnh theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 242 Luật Thương mại;
a.3) Phải có cùng điểm đích vận chuyển, cụ thể:
a.3.1) Trường hợp hàng nhập khẩu: phải có cùng cửa khẩu nhập hoặc cảng đích ghi trên vận
đơn với hàng quá cảnh hoặc địa điểm thu gom hàng lẻ, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
được thành lập trong nội địa (ICD) hoặc kho hàng không kéo dài;
a.3.2) Trường hợp hàng xuất khẩu: hàng xuất khẩu khi đóng ghép với hàng quá cảnh phải có
cùng cửa khẩu xuất với hàng quá cảnh; cửa khẩu xuất phải là cửa khẩu quốc tế theo quy
định hiện hành.
a.4) Chỉ được đóng ghép chung trong một container hoặc một xe chuyên dụng hoặc một toa
xe lửa.
b) Thủ tục đóng ghép:
b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:
b.1.1) Gửi cơ quan Hải quan, văn bản đề nghị đóng ghép hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu với
hàng quá cảnh quy định tại điểm a Khoản 5 Điều này;
b.1.2) Trường hợp được cơ quan Hải quan chấp nhận khai báo tờ khai vận chuyển độc lập
theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, trường hợp hàng quá cảnh đóng ghép với hàng xuất

khẩu và thực xuất tại cùng cửa khẩu (xuất cả container đã đóng ghép, không chia tách) thì
khai trên 01 tờ khai vận chuyển độc lập;
b.1.3) Tiêu chí “ hi chú 2” ghi số tờ khai vận chuyển độc lập của hàng hóa đã đóng ghép.
b.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi:
b.2.1) Tiếp nhận và kiểm tra các điều kiện đóng ghép quy định tại điểm a khoản này:
b.2.1.1) Trường hợp không phù hợp: không chấp nhận việc đóng ghép, hoặc hướng dẫn bổ
sung;
b.2.1.2) Trường hợp phù hợp: phê duyệt văn bản đề nghị đóng ghép; giám sát việc chia tách,
đóng ghép và thực hiện theo hướng dẫn tại điểm … khoản này;
b.2.2) hi cùng 01 số hiệu niêm phong hải quan trên Thông báo phê duyệt khai báo vận
chuyển, hoặc trên Bản kê hàng hóa (nếu có) cửa hàng quá cảnh và hàng nhập khẩu hoặc
xuất khẩu đóng ghép.
b.3 Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến:
b.3.1) Thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 ..….Thông tư này;
b.3.2) Kiểm tra tờ khai vận chuyển độc lập được ghi tại tiêu chí “ hi chú 2” trên tờ khai vận
chuyển độc lập đóng ghép để xác nhận 02 tờ khai trên hệ thống theo quy định.”
30. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau:
“Điều 52 Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm và cơ quan hải quan
trong phối hợp thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu, quá cảnh ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm khi đã có kết nối
Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan và khoản 7, Điều 3 Nghị định
68/2016/NĐ-CP :
a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm.
a.1) Cung cấp cho cơ quan hải quan sơ đ khu vực xếp, dỡ hàng hóa trong khu vực cảng,
kho, bãi, địa điểm theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 1, mục 2, Phụ lục IIA ban
hành kèm Thông tư này (chỉ cung cấp lần đầu và nếu có thay đổi thì cập nhật, gửi lại cho cơ
quan hải quan).
a.2) Cập nhật, gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan thông tin hàng hóa khi đưa vào, lưu
giữ và đưa ra khu vực kho, bãi, cảng theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 2, mẫu
số 3, mẫu số 4, mẫu số 5, mẫu số 6, mẫu số 7, mẫu số 11, mẫu số 12, mục 2, Phụ lục IIA ban
hành kèm Thông tư này.
a.3) Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa (container, kiện, rời) được xếp, dỡ xuống cảng,
danh sách hàng hóa phải soi chiếu, danh sách hàng hóa được phép qua khu vực giám sát hải

quan hoặc danh sách thay đổi trạng thái tờ khai (nếu có) từ Hệ thống của cơ quan hải quan
theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lục IIB ban hành kèm Thông tư này.
a.4) Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa, đối chiếu sự phù hợp và cập nhật thông tin
thay đổi nguyên trạng (nếu có) giữa thực tế hàng hóa khi đưa vào, lưu giữ và đưa ra với
thông tin danh sách hàng hóa (container, kiện, rời) được xếp, dỡ xuống cảng, qua khu vực
giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp.
a.5) Thông báo cho cơ quan hải quan ngay sau khi phát hiện sự không phù hợp giữa thực tế
hàng hóa khi đưa vào, lưu giữ và đưa ra với thông tin danh sách hàng hóa (container, kiện,
rời) được xếp, dỡ xuống cảng, danh sách hàng hóa được phép qua khu vực giám sát hải quan
do cơ quan hải quan cung cấp hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình
xếp, dỡ, lưu giữ tại kho, bãi, cảng theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 8, mẫu số 9,
mục 2 Phục lục II ban hành kèm Thông tư này.
Trong quá trình lưu giữ, khai thác hàng hóa trường hợp có sự thay đổi liên quan đến trạng
thái hàng hóa, container thì thông báo cho cơ quan hải quan theo theo các chỉ tiêu thông tin
quy định tại mẫu số 10, mục 2 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
Chỉ được phép thay đổi nguyên trạng hàng hóa khi có sự đ ng ý và giám sát của cơ quan hải
quan.
a.6) Thông báo cho cơ quan hải quan ngay sau khi Hệ thống hải quan và Hệ thống doanh
nghiệp không trao đổi được thông tin (Hệ thống gặp sự cố) để phối hợp xử lý và đảm bảo
không gây ách tắc cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, xuất cảnh của phương tiện vận tải.
a.7) Bảo mật thông tin dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thông tin danh sách hàng hóa
phải soi chiếu theo yêu cầu của cơ quan hải quan và các trường hợp khác theo quy định pháp
luật.
b) Đối với cơ quan Hải quan.
b.1) Cung cấp thông tin danh sách hàng hóa (container, kiện, rời) được xếp, dỡ xuống cảng,
dánh sách hàng hóa phải soi chiếu, danh sách hàng hóa được phép qua khu vực giám sát hải
quan hoặc thông tin thay đổi trạng thái tờ khai (nếu có) theo các chỉ tiêu thông tin quy định
tại Phụ lục IIB ban hành kèm Thông tư này.
b.2) Tiếp nhận, xử lý thông tin do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm phản
h i, cập nhật trên Hệ thống theo quy định.
b.3) Khi Hệ thống gặp sự cố, phải thông báo ngay cho doanh nghiệp cảng để phối hợp xử lý
và đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, xuất cảnh của phương tiện
vận tải.
b.4) Bố trí cán bộ tiếp nhận và xử lý vướng mắc của người khai, doanh nghiệp kinh doanh
cảng, kho, bãi, địa điểm khi có yêu cầu.
b.5) Ban hành quy trình hướng dẫn trình tự các bước thực hiện giám sát hải quan đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan; ban

hành quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh
doanh cảng, kho, bãi, địa điểm.
2. Giám sát hải quan đối với hàng xuất khẩu
a) Người khai hải quan hoặc người vận chuyển:
a.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế đã thông quan hoặc giải phóng hàng
hoặc đã được phê duyệt vận chuyển độc lập, sau khi tập kết hàng hóa trong khu vực giám sát
hải quan, người khai hải quan hoặc người vận chuyển thực hiện như sau:
a.1.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm đã có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2,
Điều 41 Luật Hải quan và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Người khai hoặc
người vận chuyển cung cấp thông tin tờ khai hải quan, danh sách container theo mẫu số
29/DSCT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này đối với hàng hóa vận chuyển bằng
container (danh sách container) hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ
lục V ban hành kèm Thông tư này đối với hàng hóa khác (danh sách hàng hóa) hoặc Thông
báo phê duyệt khai báo vận chuyển đã được cấp phép đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải
quan trên Hệ thống và xuất trình hàng hóa cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa
điểm.
a.1.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản
2, Điều 41 Luật Hải quan và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP:
Người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp thông tin tờ khai hải quan, danh sách
container hoặc danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho Chi
cục Hải quan quản lý khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm;
Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông
tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai
hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung
khai trên tờ khai hải quan khi hàng hóa đã vào khu vực giám sát, người khai hải quan in hoặc
đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách
hàng hóa từ Hệ thống.
a.2) Đối với hàng hóa thuộc diện phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều
này, hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng tại Chi cục Hải
quan ngoài cửa khẩu, người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa,
niêm phong hải quan trong quá trình vận chuyển để xuất trình hàng hóa, biên bản bàn giao
(nếu có) cho Chi cục hải quan cửa khẩu xuất. Sau khi cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận,
người khai hải quan thực hiện công việc theo quy định tại điểm a.1 khoản này.
a.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra thực
tế hàng hóa thì sau khi hàng hóa được thông quan, giải phóng hàng, người khai hải quan thực
hiện theo điểm a.1 khoản này;
a.4) 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 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.
b) Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm tại khu vực cửa khẩu cảng biển, cảng
hàng không quốc tế, kho hàng không kéo dài:
b.1) Trường hợp đã có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan và
khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP:
b.1.1) Kiểm tra, đối chiếu số hiệu container, số lượng container đối với hàng hóa chuyên chở
bằng container hoặc số lượng kiện, trọng lượng hàng đối với hàng lẻ hoặc lượng hàng đối
với hàng lỏng, hàng rời do người khai hải quan, người vận chuyển cung cấp với thông tin
hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp trên Hệ
thống:
b.1.1.1) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan;
b.1.1.2) Nếu hàng hóa chưa được Hệ thống của cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện qua
khu vực giám sát hải quan hoặc kết quả kiểm tra, đối chiếu không phù hợp hoặc có thông tin
thay đổi trạng thái tờ khai (dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, hủy sau thông quan) thì
không cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan và thông báo cho người khai hoặc
người vận chuyển liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng theo
quy định.
b.1.2) Trường hợp phải hủy xác nhận trên hệ thống như doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho,
bãi, địa điểm sau khi xác nhận phát hiện có tờ khai trùng số container đã xác nhận hoặc
hàng hóa sau khi được xác nhận nhưng không xuất khẩu nữa hoặc hệ thống của doanh
nghiệp không nhận được thông tin tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám thì thông báo
ngay cho Chi cục Hải quan quản lý cảng, kho, bãi, địa điểm liên quan hoặc Chi cục Hải quan
nơi đăng ký tờ khai hải quan để xử lý.
b.1.3) Kết thúc việc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải để xuất khẩu, cập nhật, gửi thông
tin hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan lên Hệ thống hải quan;
b.1.4) Khi Hệ thống gặp sự cố: thực hiện theo quy định tại điểm b.2 khoản này và cập nhật,
gửi thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan ngay khi Hệ thống được khắc phục sự
cố.
b.2) Trường hợp chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan
và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Trên cơ sở thông tin tờ khai hải quan, danh
sách container hoặc danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển có
xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (ký tên, đóng dấu công chức) do
người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho,
bãi, địa điểm chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin xếp hàng xuất khẩu do hãng
tàu cung cấp để quyết định việc xếp hàng lên phương tiện vận tải.
c) Cơ quan hải quan:
Ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3, Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐCP, cơ quan hải quan thực hiện:

c.1) Trường hợp đã có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan và
khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua
khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu
điện tử theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lục IIB ban hành kèm Thông tư này ngay
sau khi tờ khai hải quan đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đã được phê duyệt
vận chuyển độc lập;
c.2) Trường hợp chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan
và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP:
c.2.1) Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người
vận chuyển cung cấp theo quy định tại điểm a.1 khoản này và thông tin trên Hệ thống để
giám sát hàng hóa xuất khẩu; xác nhận hàng qua khu vực giám sát hoặc cập nhật thông tin
hàng đến trên Hệ thống.
Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa,
đường sắt liên vận quốc tế việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát hoặc cập nhật thông tin
hàng đến trên Hệ thống được thực hiện sau khi hàng hóa đã được vận chuyển qua khu vực
cửa khẩu xuất sang nước nhập khẩu;
c.2.2) Đối với trường hợp quy định tại điểm a.1.2 khoản này xuất khẩu qua cửa khẩu đường
biển, đường hàng không, kho hàng không kéo dài, sau khi xác nhận hàng qua khu vực giám
sát trên hệ thống, công chức hải quan xác nhận trên danh sách container hoặc danh sách hàng
hóa và giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng xếp
hàng lên phương tiện vận tải xuất khẩu. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập, trên
cơ sở thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp, công chức
hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống, ký tên, đóng dấu công chức trên
trang đầu của thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và giao người khai hải quan chuyển
cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất khẩu;
c.3) Đối với trường hợp nêu tại điểm a.4 khoản này và hàng hóa được xuất khẩu qua cửa
khẩu khác cửa khẩu lưu giữ hàng hóa thì các Chi cục Hải quan có liên quan có trách nhiệm
phối hợp giám sát hàng hóa đến khi thực xuất khẩu theo quy định, không yêu cầu khai bổ
sung;
c.4) Đối với hàng hóa là dầu thô xuất khẩu tại các địa điểm khai thác ngoài khơi hoặc tại các
vùng chồng lấn và hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 93 Thông tư này, Chi cục Hải quan
nơi đăng ký tờ khai thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát sau khi tờ khai hải quan
hàng hóa xuất khẩu được thông quan (không thực hiện việc giám sát trực tiếp).
Riêng xăng dầu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh, Chi cục Hải quan nơi tàu bay xuất cảnh thực
hiện việc giám sát từng lần giao hàng.
3. Giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu
a) Người khai hải quan hoặc người vận chuyển:
a.1) Đối với hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về
bảo quản hoặc đưa hàng về địa điểm kiểm tra hoặc hàng hóa đã được phê duyệt vận chuyển
độc lập hoặc hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế, có số tiền thuế phải nộp

bằng không do Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế (kiểm hóa hộ) theo đề nghị của
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:
a.1.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2,
Điều 41 Luật Hải quan và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Người khai hoặc
người vận chuyển cung cấp thông tin tờ khai hải quan, danh sách container hoặc danh sách
hàng hóa đã được cơ quan hải quan cấp phép đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan và
xuất trình hàng hóa cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm.
a.1.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản
2, Điều 41 Luật Hải quan và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Người khai hải
quan hoặc người vận chuyển cung cấp thông tin tờ khai hải quan, danh sách container hoặc
danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển đã được cấp phép đủ
điều kiện qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống cho Chi cục Hải quan quản lý khu
vực cảng, kho, bãi, địa điểm tại khu vực cảng biển, cảng hàng không, kho hàng không kéo
dài.
Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông
tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai
hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung
khai trên tờ khai hải quan khi người khai hải quan nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập, người
khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách
container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống;
a.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực cảng, cửa khẩu thuộc diện phải niêm
phong hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều này:
a.2.1) Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan thực hiện niêm phong;
a.2.2) Bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm
tiếp thủ tục hải quan theo quy định;
a.2.3) Bảo quản nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan theo quy định hiện hành.
b) Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm:
b.1) Trường hợp đã có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan và
khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP:
b.1.1) Kiểm tra, đối chiếu số hiệu container, số lượng container đối với hàng hóa chuyên chở
bằng container hoặc số lượng kiện, trọng lượng hàng đối với hàng lẻ hoặc lượng hàng đối
với hàng lỏng, hàng rời do người khai hải quan, người vận chuyển cung cấp với thông tin
hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp :
b.1.1.1) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan;
b.1.1.2) Nếu hàng hóa chưa được Hệ thống của cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện qua
khu vực giám sát hải quan hoặc kết quả kiểm tra, đối chiếu không phù hợp hoặc có thông tin
thay đổi trạng thái tờ khai (dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, hủy sau thông quan) thì
không cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan và thông báo cho người khai hoặc

người vận chuyển liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng theo
quy định.
b.1.2) Trường hợp phải hủy xác nhận trên hệ thống như doanh nghiệp kinh doanh cảng sau
khi xác nhận phát hiện có tờ khai trùng số container đã xác nhận hoặc hàng hóa sau khi
được xác nhận nhưng không nhập khẩu nữa hoặc hệ thống của doanh nghiệp không nhận
được thông tin tờ khai đã đủ điều kiện qua khu vực giám thì thông báo ngay cho Chi cục Hải
quan quản lý cảng, kho, bãi liên quan hoặc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải
quan để xử lý.
b.1.3) Sau khi hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan, cập nhật, gửi thông tin hàng hóa
qua khu vực giám sát hải quan lên Hệ thống hải quan;
b.1.4) Khi Hệ thống gặp sự cố: thực hiện theo quy định tại điểm b.2 khoản này và cập nhật,
gửi thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan ngay khi Hệ thống được khắc phục sự
cố.
b.2) Trường hợp chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan
và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Trên cơ sở thông tin tờ khai, danh sách
container hoặc danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển có xác
nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (ký tên, đóng dấu công chức) do
người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho,
bãi, địa điểm chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin dỡ hàng do hàng tàu cung
cấp để quyết định cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát.
c) Cơ quan hải quan:
Ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3, Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐCP, cơ quan hải quan thực hiện:
c.1) Trường hợp đã có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan và
khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua
khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu
điện tử theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lục IIB ban hành kèm Thông tư này ngay
sau khi tờ khai đã được thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản hoặc đưa
hàng về địa điểm kiểm tra hoặc hàng hóa đã được phê duyệt vận chuyển độc lập;
c.2) Trường hợp chưa có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan
và khoản 7, Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP: Kiểm tra thông tin do người khai hải quan
hoặc người vận chuyển cung cấp nêu tại điểm a.1.2 khoản này và thông tin trên Hệ thống để
giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu
vực giám sát trên Hệ thống.
Đối với trường hợp quy định tại điểm a.1.2 khoản này, nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển,
đường hàng không, kho hàng không kéo dài, sau khi xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên
hệ thống, công chức hải quan xác nhận trên danh sách container hoặc danh sách hàng hóa và
giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cho phép
hàng hóa qua khu vực giám sát. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập, trên cơ sở
thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp, công chức hải
quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống, ký tên, đóng dấu công chức trên

trang đầu của thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và giao người khai hải quan chuyển
cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát;
c.3) Đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều này:
c.3.1) Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa, đối chiếu số hiệu container, niêm phong
của người vận chuyển với thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống để thực hiện niêm phong
hải quan;
c.3.2) Lập biên bản bàn giao gửi cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm
tiếp thủ tục hải quan theo quy định;
c.3.3) Trường hợp nếu là hàng rời, hàng cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu trọng không thể
niêm phong được, công chức hải quan ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất
xứ (nếu có) trên biên bản bàn giao hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa gửi kèm biên bản
bàn giao.
4. Giám sát hải quan đối với các trường hợp khác
a) Hàng trung chuyển xếp, dỡ hàng tại khu vực cửa khẩu cảng biển
a.1) Khi nhập khẩu: khi dỡ hàng tại cảng, người khai hải quan thực hiện khai báo container
trung chuyển theo quy định tại mẫu Bản kê 21/BKTrC/ SQL Phụ lục V ban hành kèm Thông
tư này. Công chức giám sát hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận (ký tên, đóng dấu công
chức) lượng container vào cảng tại ô 8 trên Bản kê.
a. 2) Khi xuất khẩu: Công chức giám sát kiểm tra, xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức)
lượng container ra cảng tại ô 12 trên Bản kê.
Tại khu vực cảng biển, nơi doanh nghiệp kinh doanh cảng có kết nối Hệ thống theo quy định
tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan, công chức hải quan giám sát căn cứ vào lượng
container thực tế xuất ra khỏi cảng, lập chứng từ đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ
thống theo quy trình hàng xuất để doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện xác nhận hàng
qua khu vực giám sát trên Hệ thống theo quy định.
b) Hàng quá cảnh xếp, dỡ tại khu vực cửa khẩu cảng biển:
b.1) Đối với hàng quá cảnh không đi qua lãnh thổ đất liền: thực hiện như quy định tại điểm a
khoản này.
b.1) Đối với hàng quá cảnh đi qua lãnh thổ đất liền (bao g m đi qua tuyến đường sông,
đường thủy và đường biển nội địa): hướng dẫn người khai thực hiện khai báo tờ khai vận
chuyển độc lập theo quy định tại Điều 51 Thông tư này và thực hiện giám sát như với hàng
hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định.
c) Hàng lẻ đóng trong container đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi là kho CFS)
trong khu vực cảng biển nơi lưu giữ container để chia tách, đóng ghép.
c.1) Chi cục Hải quan nơi quản lý kho CFS hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho CFS
căn cứ trên số lượng container đưa vào kho CFS trong ngày để có văn bản (nêu rõ số hiệu

container có hàng vào kho CFS) thông báo các container được phép đưa vào kho để khai
thác.
c.2) Trên cơ sở văn bản thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS, Chi cục Hải quan
nơi quản lý kho CFS kiểm tra, đối chiếu với chứng từ nhập kho. Nếu thông tin container vào
kho phù hợp thì căn cứ văn bản thông báo để xác nhận số lượng container đủ điều kiện qua
khu vực giám sát trên Hệ thống của cơ quan Hải quan.
d. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất,
phương tiện vận chuyển:
d.1) Trường hợp hàng hóa đã vào khu vực giám sát:
d.1.1) Trên cơ sở thông báo của người khai hải quan hoặc người vận chuyển, Chi cục Hải
quan nơi lưu giữ hàng hóa lập biên bản bàn giao để chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu
xuất để giám sát hàng hóa xuất khẩu.
d.1.2) Trường hợp người khai có yêu cầu thay đổi cửa khẩu xuất tại khu vực cảng, kho, bãi
nơi có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan:
d.1.2.1) Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hướng dẫn người khai hải quan liên hệ với
Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện khai sửa đổi, bổ sung cửa khẩu xuất mới
theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;
d.1.2.2) Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện xem xét, phê duyệt khai sửa đổi, bổ
sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này và thay đổi địa điểm giám sát trên Hệ thống của
cơ quan hải quan đối với tờ khai xuất khẩu theo quy định;
d.1.2.3) Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa căn cứ chứng từ sửa đổi, bổ sung (theo mẫu
số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này) có xác nhận của Chi cục hải quan
nơi đăng ký tờ khai do người khai xuất trình, nhập chứng từ đủ điều kiện qua khu vực giám
sát hải quan để doanh nghiệp kinh doanh cảng xác nhận trên Hệ thống theo quy định.
d.1.3) Trường hợp doanh nghiệp vận chuyển có yêu cầu thay đổi cảng xếp hàng cho toàn bộ
lô hàng xuất khẩu dự kiến xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh tại khu vực cảng, kho, bãi
nơi có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan:Căn cứ văn bản đề
nghị thay đổi cảng xếp hàng cho toàn bộ lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp vận chuyển
(trong văn bản nêu rõ cửa khẩu xuất mới, số lượng tờ khai xuất khẩu tương ứng với lượng
hàng vận chuyển...), Chi cục hải quan cửa khẩu xuất nếu chấp nhận thì hướng dẫn doanh
nghiệp cảng thực hiện gửi thông tin xác nhận qua khu vực giám sát đối với container thuộc
tờ khai xuất khẩu thay đổi cảng xếp hàng và thực hiện phối hợp với Chi cục hải quan cửa
khẩu xuất mới để giám sát hàng hóa đến khi thực xuất khẩu theo quy định, không yêu cầu
người khai khai bổ sung.
d.2) Trường hợp hàng hóa chưa vào khu vực giám sát: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
d.3) Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thay đổi cảng xếp hàng,
cửa khẩu xuất, phương tiện vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư
này.

e) Trường hợp hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, nhưng người khai hải quan đề
nghị hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22 Thông tư này để đưa trở lại nội địa: Trên cơ sở
công văn đề nghị đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan của người khai hải quan và
thông tin hủy tờ khai hàng hóa xuất khẩu trên Hệ thống hoặc văn bản xác nhận việc hủy tờ
khai hải quan để đưa trở lại nội địa của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đối với trường
hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa chờ xuất
khẩu giám sát hàng hóa đưa ra khỏi địa điểm lưu giữ.
g. Trường hợp hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, nhưng người khai hải quan đề
nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế và không hủy tờ khai hải quan hoặc dừng việc
xuất khẩu:
g.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:
g.1.1) Có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan (trong đó nêu rõ số tờ
khai, số hiệu container, địa điểm lưu giữ hàng hóa, tờ khai đã được làm thủ tục hoàn thuế,
không thu thuế hay chưa và lý do đề nghị đưa trở lại nội địa, thời gian dự kiến xuất khẩu);
g.1.2) Nộp lại số tiền thuế đã hoàn cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế nội địa trong
trường hợp đã thực hiện việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
hoặc hàng hóa xuất khẩu sản xuất từ trong nước.
g.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:
g.2.1) Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa về việc đưa hàng về nội địa để
tái chế, sửa chữa hoặc dừng xuất khẩu. Trường hợp đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế,
thời hạn sửa chữa, tái chế không quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát
hải quan;
g.2.2) Tiếp nhận hàng hóa, mở niêm phong để người khai hải quan thực hiện việc sửa chữa,
tái chế và cập nhật thông tin vào hệ thống.
Sau khi kết thúc việc sửa chữa, tái chế theo thông báo của người khai hải quan, Chi cục Hải
quan nơi đăng ký tờ khai để kiểm tra thực tế, niêm phong hải quan, cập nhật thông tin hàng đi
trên hệ thống và bàn giao cho người khai hải quan vận chuyển đến cửa khẩu xuất để thực
xuất khẩu;
g.2.3) Trường hợp dừng xuất khẩu: Thực hiện việc hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22
Thông tư này;
g.2.4) Thông báo và đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa giám sát hàng hóa đưa ra
khu vực giám sát.
g.3) Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa giám sát hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát,
niêm phong và bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;
g.4) Trường hợp giữa Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và Chi cục Hải quan nơi
lưu giữ hàng hóa chưa thực hiện việc trao đổi thông tin hàng hóa qua hệ thống thì sử dụng
Biên bản bàn giao theo mẫu 10/BBBG/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này để bàn

giao hàng hóa. Sau khi nhận được Biên bản bàn giao và hàng hóa, Chi cục Hải quan xác
nhận, hồi báo và lưu kèm hồ sơ hải quan.
h. Trường hợp hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan không đăng ký tờ khai hải quan:
h.1) Hàng hóa có quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan Công an, Tòa án …),
hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh, quốc phòng thuộc diện được miễn làm
thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ chứng từ có liên quan do cơ quan có
thẩm quyền ban hành để giám sát hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan;
h.2) Hàng hóa nhập khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan phải tái xuất như hàng gửi
nhầm lẫn, hàng thất lạc, hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng có văn bản không nhận hàng, đề
nghị được tái xuất:
h.2.1) Trách nhiệm của người vận tải hoặc chủ hàng: Có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa
khẩu nơi lưu giữ hàng hóa, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc lý do không nhận hàng, đề nghị
được tái xuất. Trong văn bản nêu rõ số vận tải đơn, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất,
phương tiện vận tải xuất…
h.2.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa:
Trên cơ sở văn bản đề nghị của người vận tải/chủ hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:
h.2.2.1) Tiếp nhận hồ sơ lô hàng;
h.2.2.2) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thì kiểm tra thực tế toàn bộ lô
hàng.
Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung trên vận tải đơn và không có
thông tin khác thì xem xét chấp thuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra không
đúng với nội dung trên vận tải đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng có vi phạm thì xử lý
theo quy định.
i. Trường hợp hàng hóa được đóng chung container của nhiều chủ hàng tại khu vực cảng,
kho, bãi có kết nối Hệ thống theo quy định tại khoản 2, Điều 41 Luật Hải quan:
i.1) Trách nhiệm của người khai hải quan hoặc người vận chuyển: xuất trình cho cơ quan
hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng văn bản thông báo các tờ khai chung
container theo mẫu số 03/TBTKHQ/GSQL phụ lục X-SĐ ban hành kèm Thông tư này khi
thực hiện thủ tục đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan.
i.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa: Kiểm tra điều kiện xác nhận
hàng qua khu vực giám sát của các tờ khai hàng đóng chung container trên cơ sở văn bản
thông báo các tờ khai chung container do người khai hoặc người vận chuyển xuất trình:
i.2.1) Nếu các tờ khai chung container đã được khai báo đầy đủ và đủ điều kiện qua khu vực
giám sát thì hướng dẫn người khai sang doanh nghiệp cảng để làm tiếp thủ tục xác nhận
hàng qua khu vực giám sát theo quy định.

i.2.2) Nếu một trong các tờ khai chung container chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát
thì có thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng hoặc sử dụng chức năng trên Hệ thống
của doanh nghiệp cảng (nếu có) để tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và hướng dẫn
người khai hoàn thiện thủ tục hải quan cho các tờ khai còn lại. Sau khi người khai xuất trình
đầy đủ tờ khai và xác định tất cả các tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát thì hủy bỏ
việc tạm dừng.
k) Trường hợp hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra phát
hiện số hiệu container không phù hợp với nội dung khai hải quan thì yêu cầu người khai hải
quan xuất trình chứng từ giao hàng do người vận chuyển cung cấp kiểm tra đối chiếu các
thông tin về tên người nhận hàng, số vận tải đơn, tên phương tiện vận chuyển, số hiệu
container, số lượng kiện hàng trên chứng từ giao hàng với nội dung khai hải quan trên Hệ
thống, nếu phù hợp thì công chức hải quan cập nhật lại số hiệu container vào Hệ thống và cho
hàng hóa được vận chuyển qua khu vực giám sát; nếu thông tin không phù hợp hoặc lô hàng
dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa
để phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, xử lý theo quy định.
5. Niêm phong hải quan
a) Các trường hợp phải niêm phong:
a.1) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm b.1 khoản
này;
a.2) Hàng hoá xuất khẩu phải kiểm tra thực tế được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải
quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa hoặc kho hàng không kéo dài đến
cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập
trong nội địa;
a.3) Hàng hoá nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải
quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa để kiểm tra thực tế hàng hóa;
a.4) Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đến cửa khẩu nhập, nhưng được người
vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận tải đơn hoặc kho hàng không kéo dài,
trừ trường hợp quy định tại điểm b.2 khoản này;
a.5) Hàng hóa từ nước ngoài được vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, khu phi
thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu, kho CFS, cửa hàng miễn thuế và ngược lại;
a.6) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất: thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều
83 Thông tư này.
Đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm xuất
trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc
niêm phong trước khi đưa hàng qua khu vực giám sát.
b) Các trường hợp không phải niêm phong:

b.1) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nhưng không thay đổi phương tiện vận
chuyển đường biển, đường hàng không, đường sông từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu
xuất;
b.2) Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đến cửa khẩu nhập tại cảng biển, cảng
sông, cảng hàng không, nhưng được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng đích ghi trên
vận tải đơn nhưng được chuyển sang phương tiện vận tải khác cùng loại hình vận chuyển để
vận chuyển đến cảng đích hoặc không thay đổi phương tiện vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến
cảng đích;
b.3) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khai vận chuyển kết hợp và được miễn kiểm tra thực tế
hàng hóa khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu;
b.4) Hàng hóa là hàng rời, hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh không thể niêm
phong hải quan.
6. Tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát
Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát hải quan, tuần tra tại địa bàn hoạt động hải
quan, thu thập thông tin liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông
quan, nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thì Chi cục trưởng Chi
cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa:
a) Ban hành Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan theo mẫu số
11/QĐTDGS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;
b) Thông báo hình thức, mức độ kiểm tra:
Trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ban hành quyết định tạm
dừng thì thực hiện quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra trên Hệ thống và thông
báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để phối hợp giám sát; trường hợp người ra
Quyết định không phải là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ban hành
quyết định thì sử dụng Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V
ban hành kèm Thông tư này để thông báo hình thức, mức độ kiểm tra.
c) Bố trí lượng lực kiểm tra, giám sát, kiểm soát và thông báo cho các đơn vị liên quan để
phối hợp thực hiện;
d) Thực hiện kiểm tra trên cơ sở các thông tin thu thập được ghi trên Quyết định tạm dừng
đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan dưới sự chứng kiến của các đơn vị liên quan;
đ) Kết thúc quá trình kiểm tra phải lập biên bản ghi nhận, nếu phát hiện có hành vi vi phạm
pháp luật hải quan thì xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải được thông báo
cho các đơn vị liên quan.”
31. Sửa đổi, bổ sung hoản 6 Điều 54 như sau:
“6. Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; không sử dụng để mua
bán, trao đổi hoặc tiêu dùng.”

32. Điều 55 sửa đổi, bổ sung như sau:
a Sửa đổi, bổ sung hoản 3 như sau:
“3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức thực tế sử dụng
đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế sử
dụng thì tổ chức, cá nhân phải lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định
mức thực tế tại thời điểm thay đổi như tài liệu kỹ thuật, sơ đ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc
quy trình sản xuất (nếu có); sơ đ giác mẫu hoặc mẫu rập (áp dụng đối với lĩnh vực dệt may,
da giày); chứng từ liên quan đến xuất kho nguyên liệu, vật tư ra sản xuất và xuất kho thành
phẩm; chứng từ ghi nhận phế liệu, phế phẩm phát sinh; lệnh thu h i hoặc cấp bù nguyên liệu,
vật tư, linh kiện.
Các chứng từ liên quan đến việc xây dựng định mức thực tế sử dụng được lưu trữ trên máy
tính hoặc bằng bản giấy.”
b
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33. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 56 như sau:
“a) Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho Chi cục Hải quan nơi quản
lý địa bàn nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính thông qua Hệ thống theo mẫu số 12/TBCSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”
34. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 như sau:
“Điều 58 Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan
1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
Phư ng án 1:
a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên
liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu làm thủ tục tại 01 Chi cục Hải quan
sau đây:
a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính;
a.2) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có
cơ sở sản xuất.
a.3) Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều cơ sở sản xuất trên nhiều địa bàn khác nhau thì
được lựa chọn làm thủ tục tại 01 Chi cục Hải quan quy định tại điểm a.1, a.2 nêu trên hoặc
tại Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chi nhánh, cơ sở sản xuất, tại Chi cục
Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cửa khẩu
nhập.
Phư ng án 2:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên
liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan
thuận tiện
b) Đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX):
b.1) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập để phục vụ sản
xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu); hàng hóa bảo
hành, sửa chữa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;
b.2) Trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu quy định tại Nghị định số
23/2007/NĐ-CP và các quy định của Bộ Công Thương thì địa điểm đăng ký tờ khai hải quan
thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
c) Đối với hàng hóa là sản phẩm đặt gia công tại nước ngoài; nguyên liệu, vật tư dư thừa;
phế liệu, phế phẩm nhập khẩu để từ hoạt động đặt gia công tại nước ngoài tổ chức, cá nhân
thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý địa bàn nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.
2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:
a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa
chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;
b) Đối với DNCX:
b.1) Hàng hóa là sản phẩm xuất khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tái xuất sau
khi đã tạm nhập để phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực
tiếp xuất khẩu) DNCX được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện; trừ trường
hợp hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;
b.2) Trường hợp DNCX xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu quy định tại Nghị định số
23/2007/NĐ-CP và các quy định của Bộ Công Thương thì địa điểm đăng ký tờ khai hải quan
thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
c) Đối với nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để đặt thuê gia công tại nước ngoài tổ chức, cá nhân
được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý địa bàn nơi tổ chức, cá nhân có trụ
sở chính.”
35. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 59 như sau:
“2. Nội dung kiểm tra
a) Khi xác định tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp kiểm tra quy định tai điểm a, b Khoản 1
Điều này thì:
a.1) Kiểm tra quy trình sản xuất, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc,
thiết bị nhập kho, xuất kho;

a.2) Trường hợp kiểm tra các nội dung quy định trên mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu
hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện kiểm tra số lượng hàng hoá, thiết
bị, máy móc còn t n trong kho.
b) Khi xác định tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp kiểm tra theo quy định tại điểm c Khoản 1
Điều này thì:
b.1) Kiểm tra chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
liên quan đến hoạt động bán hàng vào nội địa;
b.2) Trường hợp kiểm tra các nội dung quy định trên mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu
hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện xác định lượng t n kho nguyên
liệu, vật tư, sản phẩm của hàng hoá có thông tin tổ chức, cá nhân bán vào nội địa không kê
khai hải quan.
c) Khi xác định tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp kiểm tra theo quy định tại điểm d Khoản 1
Điều này thì:
c.1) Kiểm tra chứng từ thuộc h sơ hải quan liên quan đến lô hàng xác định xuất khẩu không
đúng quy định và không đúng thực tế;
c.2) Trường hợp kiểm tra các nội dung quy định trên mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu
hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện xác định lượng t n kho sản phẩm
của hàng hoá có thông tin tổ chức, cá nhân xuất khẩu không đúng quy định và không đúng
thực tế.
d) Trường hợp đã thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy định tại điểm a.2, b.2, c.2 Khoản
này mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm chưa đủ cơ sở kết luận thì thực hiện:
d.1) Kiểm tra h sơ hải quan, báo cáo quyết toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo
dõi nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho và các chứng từ khác người khai
hải quan phải lưu theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này;
d.2) Kiểm tra định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ liên quan đến việc xây
dựng định mức;
d.3) Kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu;
d.4) Kiểm tra nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;
d.5) Kiểm tra số lượng hàng hóa còn t n trong kho;
d.6) Kiểm tra số lượng thành phẩm chưa xuất khẩu.”
36. Điều 60 sửa đổi, bổ sung như sau:
? a) “Điều 60. áo cáo quyết toán
1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán

Định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng đầu quý sau, người khai hải quan nộp
báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất
khẩu trong quý cho cơ quan hải quan.
2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán
Tại Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại
Điều 56 Thông tư này.
3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
a) Nộp báo cáo quyết toán
a.1) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng
hóa xuất khẩu:
Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc nhập - xuất - t n kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
hoàn chỉnh theo mẫu số 05/BCQT-SXXK/GSQL Phụ lục X-SĐ ban hành kèm Thông tư này
cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ
hạch toán kế toán về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của tổ chức,
cá nhân.
a.2) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài:
Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc nhập - xuất - t n kho nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
hoàn chỉnh theo mẫu số 06/BCQT-GC/GSQL Phụ lục X-SĐ ban hành kèm Thông tư này cho
cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ theo
dõi, quản lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công của tổ chức, cá nhân.
a.3) Đối với DNCX báo cáo quyết toán được lập theo nguyên tắc nêu tại điểm a.1, a.2 khoản
này tương ứng với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công.
b) Lập và lưu trữ sổ chi tiết nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo các quy định của Bộ Tài chính
về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật
tư;
c) Lập và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo các quy định của Bộ Tài
chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ xuất khẩu theo số hợp đ ng, đơn
hàng;
d) Lập và lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc xuất trả, chuyển tiêu thụ nội địa, xử
lý phế liệu, phế phẩm của hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu.
đ) Xuất trình toàn bộ h sơ, chứng từ kế toán liên quan đến nguyên liệu, vật tư, máy móc,
thiết bị nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu khi cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh
nghiệp.
5. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

a) Tiếp nhận báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập
khẩu do người khai hải quan nộp;
b) Kiểm tra báo cáo quyết toán:
b.1) Cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro để đánh
giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.
Trong quá trình phân loại mức độ rủi ro, cơ quan hải quan xem xét các yêu tố liên quan,
g m: báo cáo quyết toán của tổ chức, cá nhân có sự chênh lệch bất thường về số liệu so với
Hệ thống của cơ quan hải quan; báo cáo quyết toán của tổ chức, cá nhân lần đầu có hoạt
động gia công, nhập khẩu nguyên liệu, vâtu tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu.
b.3) Thẩm quyền, thời gian, trình tự, thủ tục và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo thẩm
quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại
trụ sở người khai hải quan quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 59 Thông tư này.
b.4) Nội dung kiểm tra:
Cơ quan hải quan kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán của tổ chức, cá nhân g m:
b.4.1) Kiểm tra h sơ hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, h sơ hải quan xuất khẩu sản
phẩm, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết
bị nhập kho, xuất kho và các chứng từ khác người khai hải quan phải lưu theo quy định tại
Điều 16b Thông tư này phát sinh trong kỳ báo cáo; kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất
khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu;
b.4.2) Trường hợp kiểm tra các nội dung quy định trên mà cơ quan hải quan phát hiện có
dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện: Kiểm tra định mức thực tế
sản phẩm xuất khẩu và các chứng từ liên quan đến việc xây dựng định mức; nguyên liệu, vật
tư máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất; kiểm tra số lượng hàng hoá t n kho; kiểm tra
số lượng thành phẩm chưa xuất khẩu."
b

ãi bỏ iểu m u số 15/ CQT-NV /GSQ Phụ lục V

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 60a, Điều 60b như sau:
“Điều 60a. Cung cấp thông tin thông tin quản lý, sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư nhập
khẩu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu tổ chức, cá nhân
1. Nhóm chỉ tiêu thông tin cung cấp
a) Nhóm chỉ tiêu thông tin liên quan đến h sơ tổ chức, cá nhân
a.1) Ngành nghề sản xuất, năng lực sản xuất, cơ sở sản xuất
a.2) Thông tin về các đơn hàng đang thực hiện
b) Nhóm chỉ tiêu thông tin liên quan đến tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

b.1) Phiếu nhập kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (mẫu số 01- VT ban hành kèm theo Thông
tư số 200/2015/TT-BTC);
b.2) Phiếu xuất kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất các đơn hàng xuất khẩu (mẫu
số 02- VT ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC);
b.3) Sổ kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (mẫu số 04- VT ban hành kèm theo Thông tư số
200/2015/TT-BTC)
b.4) Sổ kho thành phẩm (mẫu số 04-VT ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)
b.5 Số lượng hàng lỗi hỏng ngay tại thời điểm nhập kho nguyên liệu, thành phẩm, trong quá
trình sản xuất;
b.6) Số lượng nguyên vật liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm phải xử lý theo các hình thức:
chuyển tiêu thụ nội địa, tiêu hủy, tái xuất ra nước ngoài, chuyển sang hợp đ ng gia công
khác;
b.7) Định mức thực tế sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
b.8) Lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện, lượng sản phẩm t n đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất
trong kỳ, t n cuối kỳ;
c) Nhóm thông tin liên quan đến kế toán
c.1) Tình hình thanh toán với nhà cung cấp nguyên liệu, vật tư và khách hàng (thanh toán
tiền mua nguyên liệu, vật tư, linh kiện, tiền bán sản phẩm; chi phí gia công...,).
c.2) Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, doanh thu.”
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:
Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm cung cấp thông
tin quản lý, sử dụng nguyên liệu vật tư đã nhập khẩu nêu tại Khoản 1 Điều này với cơ quan
hải quan qua Hệ thống theo định kỳ 01 tháng/lần.
3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
a) Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống có tính năng cho phép tổ
chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu có thể kết nối để đ ng bộ
hoá dữ liệu quản lý nội bộ về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu theo định kỳ
01 tháng/lần để cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Phân tích hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu của tổ chức, cá nhân để phân loại, đánh
giá rủi ro quyết định việc kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra
chuyên ngành.”
Điều 60b. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp
đ ng gia công với thương nhập nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo với
cơ quan hải quan thông tin về số hợp đ ng, thời hạn hiệu lực của hợp đ ng và thông tin về
đối tác gia công theo mẫu số 04/TBHĐ C/ SQL Phụ lục X ban hành kèm Thông tư
này thông qua Hệ thống cho Chi cục Hải quan quản lý.
Tổ chức, cá nhân chỉ thông báo một lần và thông báo bổ sung khi có sự thay đổi về các nội
dung đã thông báo.
2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
Tiếp nhận thông tin thông báo hợp đ ng gia công của tổ chức, cá nhân. Sử dụng thông tin
thông báo hợp đ ng trong quản lý hoạt động gia công của tổ chức, cá nhân.”
38. Sửa đổi, bổ sung điểm a hoản 1 Điều 61 như sau:
“a) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm cả sản
phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia
công thành mặt hàng đồng bộ; nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng nhập
khẩu từ nước ngoài) thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qui định tại
Chương II Thông tư này.
Khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản
phẩm để thực hiện hợp đ ng gia công, tổ chức, cá nhân phải khai số hợp đ ng ô ghi giấy
phép tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu
sản phẩm;”
39. Sửa đổi, bổ sung hoản 1, hoản 5 Điều 64 như sau:
? “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm;
máy móc, thiết bị thuê, mượn áp dụng trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công
hoặc khi hợp đồng gia công ết thúc, hết hiệu lực thực hiện
1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc
hết hiệu lực
Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ
chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương
án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm
theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và phải thực hiện
xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê,
mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có) theo các phương án đã thông báo cho cơ quan hải quan.
5. Đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đ ng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ
nội địa nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi
trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.
Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đ ng gia công không vượt quá
3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu của hợp đ ng gia công này tính theo từng
chủng loại nguyên vật liệu thì khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ

nội địa nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi
trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.
Lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% khi bán, tiêu thụ nội địa phải được thể hiện
trong báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư theo năm tài chính.”
40. Bổ sung khoản 1 Điều 66 như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân nhận gia công chịu trách nhiệm nộp thuế để tiêu thụ nội địa đối với
nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công không xuất trả
được do bên đặt gia công từ bỏ trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư này.
Thủ tục hải quan và chính sách thuế được xác định tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử
dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư này.
Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận gia công không nhận nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế
liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công từ bỏ thì cơ quan hải quan
thực hiện thủ tục sung công quỹ theo quy định của pháp luật.”
41. Bổ sung Điều 67 như sau:
“Điều 67. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá đặt gia công và
nhập khẩu sản phẩm gia công
1. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư:
a) H sơ hải quan thực hiện như h sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qui định tại
Chương II Thông tư này; tổ chức, cá nhân phải khai số hợp đ ng gia công tại ô giấy phép
trên tờ khai hải quan xuất khẩu nguyên liệu, vật tư; trường hợp nguyên liệu, vật tư xuất khẩu
thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có giấy phép của Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành thì xuất trình thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để cơ quan hải
quan trừ lùi;
b) Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục xuất khẩu hàng hóa qui định tại Chương II Thông
tư này;
c) Trường hợp gia công chuyển tiếp ở nước ngoài thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam không
phải làm thủ tục gia công chuyển tiếp với cơ quan hải quan.
2. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
a) H sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này; tổ
chức, cá nhân phải khai số hợp đ ng gia công tại ô số giấy phép trên tờ khai hải quan nhập
khẩu sản phẩm gia công;
b) Chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 4
Điều 103 Thông tư này.
? Việc xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu từ Việt Nam cấu thành trong sản
phẩm gia công nhập khẩu do người khai hải quan tự xác định căn cứ định mức sản xuất sản
phẩm gia công nhập khẩu.“

42. Bổ sung Điều 69a như sau:
? “Điều 69a. Quyết toán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị
1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đ ng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ
chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc,
thiết bị với Chi cục Hải quan nơi xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đ ng gia
công.
Trường hợp thời gian thực hiện hợp đ ng giữa các năm tài chính thì chậm nhất là 90 ngày kể
từ khi kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán theo năm tài chính với
các tiêu chí sau:
a) Lượng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu (thống kê theo loại nguyên liệu, vật tư và kèm theo số
tờ khai xuất khẩu);
b) Lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu nhưng phải thanh lý ở nước ngoài (bao g m: tiêu
hủy, bán);
c) Lượng nguyên liệu, vật tư còn t n tại bên nhận gia công;
d) Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu (kèm theo số tờ khai nhập khẩu);
đ) Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh bán tại nước ngoài (kèm theo số tờ khai xuất khẩu);
2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
a) Tiếp nhận báo cáo quyết toán; trường hợp lượng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị
xuất khẩu không phù hợp với lượng sản phẩm nhập khẩu khẩu thì thực hiện kiểm tra tại trụ
sở doanh nghiệp để xác định. Trình tự, thủ tục kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 60
Thông tư này.
b) Thực hiện việc theo dõi, quản lý và kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, kiểm tra
báo cáo quyết toán đối với hoạt động đặt gia công tại nước ngoài như đối với hoạt động
nhận gia công cho thương nhân nước ngoài.”
43. ãi bỏ Điều 71. Xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa.
44. Sửa đổi, bổ sung hoản 2 Điều 74 như sau:
“2. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện
đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo quy định như doanh nghiệp
không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì khi phát sinh trao đổi, mua bán hàng hóa này với
doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.
? Hàng hóa DNCX mua từ nội địa chấp nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như
doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế
xuất thì hoạt động mua bán này không phải thực hiện thủ tục hải quan.”
45. Bổ sung khoản 4 Điều 77 như sau:

“4. Sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của
DNCX
a) DNCX thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa để kê khai nộp thuế GTGT cho
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;
b) Khi DNCX mua hàng hóa từ doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa thực xuất hóa
đơn T T cho DNCX, trên hóa đơn ghi rõ thuế suất thuế GTGT (5% hoặc 10%);
c) Khi xuất khẩu, DNCX thực hiện thủ tục như các doanh nghiệp nội địa khác có hàng hóa
xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế T T 0%, được hoàn thuế T T đầu vào nếu
đảm bảo đủ điều kiện quy định.”
46. Sửa đổi, bổ sung Điều 79 như sau:
? “Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phư ng tiện vận chuyển tạo tài sản cố định,
nguyên liệu, vật tư
1. Doanh nghiệp chế xuất được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao g m: máy móc, thiết bị,
phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu
của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho,
biếu, tặng, tiêu hủy.
2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao g m:
a) Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;
b) Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá khác khi
doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;
c) Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.
3. Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu
Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:
a.1) Hết thời gian khấu hao;
a.2) Bị hư hỏng;
a.3) Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;
a.4) Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.
b) Đối với nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá khác:
b.1) Dư thừa, t n kho;

b.2) Không đảm bảo chất lượng;
b.3) Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.
3. Thủ tục thanh lý:
a) Doanh nghiệp có văn bản ghi rõ tên hàng, lượng hàng, lý do thanh lý, hình thức thanh lý,
thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý
DNCX.
Trường hợp thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập
khẩu tính từ thời điểm nhập khẩu đến thời điểm thanh lý, thay đổi mục đích quá thời hạn lưu
giữ hồ sơ hải quan (05 năm) và trường hợp thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng
hóa nhập khẩu miễn thuế là công cụ, dụng cụ (mà quá trình theo dõi, quản lý tại doanh
nghiệp không theo số tờ khai nhập khẩu) trong thời hạn lưu giữ hồ sơ hải quan thì không yêu
cầu doanh nghiệp cung cấp số tờ khai khi thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng.
b) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan
hàng hóa xuất khẩu;
c) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX
thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định tại điểm a Điều này và thực hiện thủ tục chuyển đổi
mục đích sử dụng như sau:
c.1) DNCX đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ
khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng;căn cứ tính thuế là trị giá tính
thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng; không áp
dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện
quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu;
hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn
bản.
Khi bán vào nội địa DNCX đề nghị cơ quan thuế nội địa cấp 01 hóa đơn lẻ GTGT theo quy
định tạiĐiều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. DNCX sử dụng hóa đơn
GTGT lẻ để xuất bán máy móc, thiết bị,phương tiện vận chuyển được xác định bằng (=) số
thuế GTGT ghi trên hóa đơn bán lẻ thanh lý máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển trừ (-)
số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng;
Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng việc nhượng bán, cho, biếu, tặng tại
thị trường Việt Nam không phải làm thủ tục hải quan.
c.2) Hoặc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 124 Nghị định
này; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy
định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách
quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừtrường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều
kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa
quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 63 Thông tư này.”
47. Bổ sung điểm d khoản 5 Điều 82 như sau:
“d. Các điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới”
48. Sửa đổi khoản 6 Điều 86 như sau:
“6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa
với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng
hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại
chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với
cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc
khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện
việc giao nhận hàng hóa. Người khai hải quan được đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu tại chỗ tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện; chính sách thuế, chính sách quản lý
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan hải
quan chỉ kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa (không kiểm tra thực tế
hàng hóa). Đối với mỗi lần giao nhận, người xuất khẩu và người nhập khẩu phải có chứng từ
chứng minh việc giao nhận hàng hóa (như hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hoá
đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…), chịu trách nhiệm lưu giữ tại doanh
nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra.”
49. Điều 91 sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 như sau:
“c) Các loại hàng hóa sau đây không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan:
c.1) Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu (trừ hàng hóa nhập
khẩu từ kho ngoại quan nằm trong cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ và cảng hàng
không quốc tế);
c.2) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy
định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập
khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam.”
b Sửa đổi văn bản thông báo tình hình hoạt động của ho ngoại quan theo m u số
24/ C- NQ/GSQ phụ lục V theo iểu m u mới hành m Thông tư này
50. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 93 như sau:
“b) Trách nhiệm của người khai hải quan
b.1) Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục
II ban hành kèm Thông tư này;
b.2) Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư này, trong đó
mỗi lần giao nhận, người khai hải quan phải có chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa
(hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại, Phiếu xuất kho…) và phải lập Bảng tổng hợp các

chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa theo mẫu số 27/THCT-KML/GSQL Phụ lục V
ban hành kèm Thông tư này nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan.
Ngoài ra, đối với một số mặt hàng cụ thể, người khai hải quan có trách nhiệm:
b.2.1) Đối với mặt hàng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm
phối hợp với cơ quan hải quan và các đơn vị có liên quan thực hiện chốt số liệu tiêu thụ điện
năng hàng tháng vào ngày đầu tiên của tháng liền kề. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm
xác nhận chỉ số công tơ, người khai hải quan phải thực hiện khai hải quan.
b.2.2) Đối với mặt hàng xăng dầu cung ứng cho tầu bay xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan
trong thời hạn 30 ngày và trong lượng tờ khai tạm nhập.
51. ãi bỏ các Điều: 97, 98, 99, 100.
52. Sửa đổi tên Chư ng VII như sau:
“MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH
HÁC VỀ QUẢN Ý THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU”
53. Sửa đổi Điều 103 về Các trường hợp miễn thuế
“Điều 103 Các trường hợp miễn thuế, hồ s thủ tục miễn thuế
1. Các trường hợp miễn thuế, hồ sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định
số 134/2016/NĐ-CP.
2. Một số hướng dẫn khác:
a) Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu:
a.1) Khi nhập khẩu hàng hóa để gia công
a.1.1) Trách nhiệm của người nộp thuế
Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư
này.
a.1.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với các thông tin trên tờ khai hải quan với các thông tin
trên hệ thống, trưòng hợp xác định đủ điều kiện miễn thuế thì xử lý miễn thuế ngay trong
thông quan.
a.2) Khi xuất khẩu sản phẩm gia công
a.2.1) Trách nhiệm của người nộp thuế
a.2.1.2)Kê khai trên tờ khai hải quan theo quy định tại khoản...Điều ....

a.2.1.3) Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật
tư, linh kiện nhập khẩu thì không phải kê khai thuế xuất khẩu.
a.2.1.4)Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu sử dụng nguyên liệu, vật tư trong nước có
thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu phải kê khai thuế xuất khẩu đối với phần trị giá nguyên liệu,
vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo thuế suất thuế xuất khẩu của
nguyên liệu, vật tư.
a.2.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
a.2.2.1) Cơ quan hải quan kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, trường hợpxác
định đủ điều kiện miễn thuế thì xử lý miễn thuế xuất khẩu ngay trong thông quan.
a.2.2.2) Thực hiện thu thuế đối với các trường hợp quy định tại điểm a.2.1.4 khoản 2 Điều
này.
a.3) Xử lý thuế khi quyết toán
a.3.1) Trách nhiệm của nộp thuế
a.3.1.1) Thực hiện theo quy định tại khoản .. Điều... Thông tư này.
a.3.1.2) Kê khai số lượng, trị giá thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, sản phẩm
gia công do phía nước ngoài thanh toán thay tiền gia công (nếu có).
a.3.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
a.3.2.1) Thực hiện kê khai trên tờ khai hải quan theo quy định;
a.3.2.2) Thực hiện thu thuế đối với hàng hóa không đủ điều kiện miễn thuế (nếu có);
a.3.2.3) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế cơ quan hải quan tiến
hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thực hiện.
b) Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu
b.1) Khi xuất khẩu hàng hóa để gia công
b.1.1) Trách nhiệm của người nộp thuế:
b.1.1.1) Thực hiện kê khai trên tờ khai hải quan theo quy định;
b.1.1.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công đã quy định tên cụ thể, mô tả và mã hàng
chi tiết ở cấp độ 08 chữ sốhoặc 10 chữ số thì người khai hải quan phải khai báo và nộp thuế
xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm
theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
b.1.1.3)Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công nhưng không quy định tên cụ thể trong Biểu
thuế xuất khẩu, có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm

dưới 51% giá thành sản phẩm. Người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm về việc xác định
hàng hóa xuất khẩu có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm
dưới 51% giá thành sản phẩm trước khi làm thủ tục hải quan để làm cơ sở xác định hàng hóa
đủ điều kiện miễn thuế. Tại chỉ tiêu “Mã số hàng hóa” theo mã hàng của hàng xuất khẩu
tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy
định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Tại chỉ tiêu
“Mã quản lý riêng” khai mã “TNKSD51”; tại chỉ tiêu “Thuế suất”, người nộp thuế không
khai vào mục này.
b.1.1.4) Đối với trường hợphàng hóa xuất khẩu để gia côngkhông thuộc danh mục mặt hàng
chịu thuế xuất khẩu nhưng có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng
lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên người nộp thuế phải kê khai đầy đủ về tên hàng, số
lượng, trị giá, mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%.
b.1.1.5) Đối với mặt hàng phân bón thuộc các nhóm hàng 31.01; 31.02; 31.03; 31.04; 31.05
đã được quy định tên trong Biểu thuế xuất khẩu, có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng
với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên, thực hiện kê khai tương tự
như đối với hàng hóa xuất khẩu không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu,
có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản
phẩm trở lên.
b.1.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
b.1.2.1) Kiểm tra theo h sơ hải quan theo quy định;
b.1.2.2) Thực hiện thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng
sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ
51 % giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu
thuế xuất khẩu.
Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng
chiếm từ 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ
đặc biệt và Luật quản lý thuế vàThông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài
chính.
b.2) Khi nhập khẩu trở lại sản phẩm đã gia công
b.2.1) Trách nhiệm của người nộp thuế
b.2.1.1) Thực hiện kê khai trên tờ khai hải quan theo quy định;
b.2.1.2) Kê khai số tiền thuế phải nộp: Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi nhập khẩu
trở lại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu vật tư linh
kiện xuất khẩu cấu thành trong sản phẩm gia công nhưng phải chịu thuế nhập khẩu đối với
phần giá trị còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm gia công
nhập khẩu.

b.2.1.3) Kê khai trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với
sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu,
vật tư, linh kiện xuất khẩu.
b.2.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
b.2.2.1) Thực hiện kiểm tra h sơ theo quy định;
b.2.2.2) Sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại phải nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập
khẩu của sản phẩm. Trị giá tính thuế được trừ phần trị giá nguyên liệu, vật tư, linh kiện có
ngu n gốc trong nước và số tiền thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).
b.3) Khai báo khi quyết toán
b.3.1) Trách nhiệm của người nộp thuế
b.3.1.1) Thực hiện khai báo các tiêu chí theo Mẫu số… ban hành kèm theoTthông tư này;
b.3.1.2) Kê khai trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với
sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư, linh
kiện xuất khẩu.
b.3.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
b.3.2.1) Thực hiện kiểm tra h sơ quyết toán;
b.3.2.2) Thực hiện ấn định thuế, thu thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa thay đổi
mục đích sử dụng; nguyên liệu, vật tư dư thừa vượt quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu,
vật tư đã nhập khẩu theo hợp đ ng gia công (nếu có);
b.3.2.3) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế cơ quan hải quan tiến
hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thực hiện.
c) Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
c.1)Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế theo quy định tại
Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP người nộp thuế tự xác định và khai báo số tiền thuế
được miễn theo quy định tại Điều 31Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
c.2) Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu, vật tư, linh
kiện nhập khẩu khi xuất khẩu sản phẩm phải nộp thuế xuất khẩu như đối với hàng hóa xuất
khẩu kinh doanh thương mại.
c.3) Trường hợp ủy thác nhập khẩuthực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị địnhsố
134/2016/NĐ-CP.
c.4) Trường hợp công ty mẹ nhập khẩu hàng hóa cung ứng cho các công ty thành viên trực
thuộc; công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho công ty thành viên khác; công ty thành
viên nhập khẩu để cung ứng cho đơn vị trực thuộc để sản xuất hàng xuất khẩu, công ty

mẹ hoặc công ty thành viên hoặc đơn vị trực thuộc công ty thành viên phải đáp ứng các quy
định tại khoản 2 Điều 12, Điều 31 Nghị định số 1342016/NĐ-CP khi làm thủ tục nhập
khẩuđơn vị nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan danh sách đơn vị thành viên, đơn
vị trực thuộc được cung ứng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
d) Trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nêu tại Điều này
nhưng không nhập khẩu hàng hoá mà được phép tiếp nhận hàng hoá đã được miễn thuế nhập
khẩu từ tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận
được miễn thuế nhập khẩu, đ ng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân
chuyển nhượng, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao g m thuế nhập khẩu;
? đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá
(giá cung cấp hàng hoá theo hợp đ ng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng
thầu không bao g m thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi
miễn thuế nhập khẩu thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ
thác, trúng thầu;
? e) Hàng hóa, trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu
đãi đầu tư nhưng chủ dự án chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác (chuyển đổi chủ sở
hữu dự án) theo quy định của pháp luật liên quan thì tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu nếu
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
? e.1) Tại thời điểm chuyển nhượng, pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và pháp luật có
liên quan vẫn quy định dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư;
e.2) iá chuyển nhượng máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án không bao g m thuế
nhập khẩu;
e.3) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu mới dự án) là chủ đầu tư được ghi
tại giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án chuyển nhượng.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ dự án chuyển nhượng và tổ chức cá
nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai với cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn
thuế của dự án về việc chuyển nhượng.
g) Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận
chuyển để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 14, Điều
16, Điều 17, Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu
như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện:
g.1) Giá cho thuê theo hợp đồng thuê tài chính không bao gồm thuế nhập khẩu;
g.2) Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được trừ vào Danh mục miễn thuế của dự án ưu đãi đầu
tư do chủ dự án ưu đãi đầu tư lập, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại Điều 19 Nghị định
số 134/2016/NĐ-CP.
Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính đã được miễn thuế
không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu thì công ty cho
thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Dự án ưu

đãi đầu tư không được nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã được
miễn thuế nhập khẩu.
h) Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi
đầu tư trước ngày Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi hướng dẫn tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được
tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
? h.1) Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư còn hiệu lực và không có thay đổi
các điều khoản ưu đãi đầu tư. Mức ưu đãi ghi trên giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi
đầu tư phù hợp với qui định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng
nhận ưu đãi đầu tư;
? h.2) Thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định.
Trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì
được hưởng mức ưu đãi tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại của
dự án.
i) Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi
đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP:
i.1) Dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thuộc Danh mục A phục lục I ban hành
kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP; dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP; dự án đầu tư có quy
mô vốn từ 6.000 tỷ đ ng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đ ng trong thời hạn 03
năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định
chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học
và công nghệ; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu như sau:
i.1.1) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao g m:
Máy móc, thiết bị đáp ứng các quy định về tài sản cố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC
ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;
Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đ ng bộ hoặc sử dụng đ ng bộ với máy
móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện,
chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt
động sản xuất của dự án;
i.1.2) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên được áp dụng cho cả dự án
đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

k) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của
dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công
nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn
thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.
Việc miễn thuế nhập khẩu quy định nêu trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác
khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí
năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
l.2) Dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thuộc Danh mục B phục lục I ban hành kèm theo
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP; dự án đầu tư tại vùng nông
thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao g m lao động làm việc không trọn thời gian
và lao động có hợp đ ng lao động dưới 12 tháng) được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu
đối với hàng hóa nêu tại điểm i.1.1 nêu trên.
m) Trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại
Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không nhập khẩu hàng hoá mà được phép
tiếp nhận hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu từ tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng tại
Việt Nam thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu
thuế nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, với điều kiện giá chuyển nhượng
không bao gồm thuế nhập khẩu;
? n) Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá
cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu
không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế
nhập khẩu theo quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 Luật Thuế xuất
khẩu, nhập khẩu thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác,
trúng thầu;
? o) Hàng hóa, trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được
ưu đãi về thuế nhập khẩu theo lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật liên
quan nhưng chủ dự án chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác (chuyển đổi chủ sở hữu dự
án) thì tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
? o.5.1) Tại thời điểm chuyển nhượng, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư và các
văn bản hướng dẫn thi hành vẫn quy định dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư;
o.5.2) Giá chuyển nhượng máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án không bao gồm thuế
nhập khẩu;
o.5.3) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu mới dự án) là chủ đầu tư có dự án
chuyển nhượng được ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ dự án chuyển nhượng và tổ chức cá
nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng
hóa miễn thuế của dự án về việc chuyển nhượng.

ô) Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận
chuyển để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại các khoản 11,
12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuê thì cũng được miễn
thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện:
ô.1) Giá cho thuê theo hợp đồng thuê tài chính không bao gồm thuế nhập khẩu;
ô.2.2) Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được trừ vào Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu
theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế.
Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính đã được miễn thuế
không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu thì Công ty cho
thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Dự án ưu
đãi đầu tư không được nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã được
miễn thuế nhập khẩu.
p) Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi
đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực có mức ưu đãi về thuế nhập khẩu
cao hơn mức ưu đãi hướng dẫn tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì được tiếp tục thực hiện
theo mức ưu đãi đó nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
? p.1) Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư còn hiệu lực và không có thay đổi các
điều khoản ưu đãi đầu tư.
? Mức ưu đãi ghi trên giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư phù hợp với qui định
của pháp luật tại thời điểm cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư;
? p.2) Thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định.
Trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về
thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì được hưởng mức
ưu đãi tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án.
q) Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư
chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản
xuất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.
r) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư sử dụng từ 500 lao động trở
lên (không bao g m lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đ ng lao
động dưới 12 tháng) chỉ được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định phục
vụ sản xuất.
r.1) Thời điểm để xác định dự án sử dụng thường xuyên 500 lao động trở lên là thời điểm sau
12 tháng kể từ khi dự án chính thức đi vào hoạt động. Thời điểm xác định dự án chính thức đi
vào hoạt động là thời điểm dự án sản xuất ra sản phẩm để bán ra thị trường.
r.2) Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kế thúc năm tài chính chủ dự án thực hiện báo cáo về
tình hình sử dụng lao động hàng năm cùng với báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế cho cơ
quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

r.3) Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục hàng hóa miễn thuế chịu trách nhiệm kiểm
tra tại trụ sở người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Trường hợp phát hiện vi phạm
thì xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
s) Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều
chuyến để lắp ráp thành tổ hợp thành dây chuyền hoàn chỉnh, không thể thực hiện trừ lùi
theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu, cơ quan hải quan thực hiện việc trừ lùi sau
khi kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền như sau:
s.1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để lắp ráp tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị tại
01 Chi cục Hải quan và dự kiến thời gian hoàn thành nhập khẩu. Tại thời điểm nhập khẩu, tổ
chức, cá nhân phải kê khai chi tiết số lượng, tên hàng và ghi rõ hàng hóa của tổ hợp, dây
chuyền máy móc thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo.
s.2) Quyết toán sau khi kết thúc việc nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp,
dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu, số lượng
hàng hóa đã nhập khẩu, số lượng, trị giá, số tiền thuế đã được miễn để quyết toán với cơ
quan hải quan.
s.3) Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể không thể thực hiện
trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu và tổ chức thực hiện kiểm tra sau
thông quan để xác định hàng hóa do tổ chức, cá nhân kê khai miễn thuế nhập khẩu thực tế có
hay không được sử dụng đúng mục đích phục vụ dự án theo quy định hiện hành và thực hiện
xử lý theo quy định nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
t) Ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
t.1) Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ tạm xuất
tái nhập được miễn thuế nhập khẩu.
t.2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện để phục vụ sản xuất của dự án đầu tư trực tiếp tại nước
ngoài khi xuất khẩu phải nộp thuế xuất khẩu như đối với nguyên liệu, vật tư linh kiện xuất
khẩu để gia công;
t.3) Hàng hóa được sản xuất từ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài khi nhập khẩu trở lại Việt
Nam phải nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm. Trị giá tính thuế được
trừ phần trị giá nguyên liệu, vật tư, linh kiện có ngu n gốc trong nước và số tiền thuế xuất
khẩu đã nộp (nếu có) Quy định này không áp dụng đối với hàng hóa nông sản, thủy sản, gỗ
và các sản phẩm từ gỗ của dự án đầu tư trực tiếp tại Lào nhập khẩu về Việt Nam.
t.4) Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của
pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.
t.5) Ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Lào
t.5.1Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nông sản, thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ của
dự án đầu tư trực tiếp tại Lào nhập khẩu về Việt Nam.

t.5.2Ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc dự án OD của Việt Nam
cung cấp cho Lào được thực hiện theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính
phủ Lào.
t.6)) Ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Campuchia:
Ưu đãi thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, tr ng
tại Campuchia nhập khẩu về nước thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2012/TTBTC ngày 16/11/2012, Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính.
t.7) Hàng hóa viện trợ của Việt Nam cho Chính phủ Lào theo dự án OD viện trợ không
hoàn lại được miễn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu.
t.7.1) H sơ miễn thuế khi nhập khẩu
Ngoài h sơ theo quy định tại Điều … Thông tư này, người nộp thuế phải nộp cho cơ quan
hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các giấy tờ sau:
- Công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế
giá trị gia tăng;
- Văn bản của Bộ kế hoach và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn viện trợ dành cho Lào ( 01 bản
chụp);
- Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án hoặc
quyết đinh đầu tư phê duyệt dự án OD của cơ quan chủ quản dự án trong đó ghi rõ hình
thức cung cấp là OD không hoàn lại (01 bản chụp);
- Danh mục chi tiết hàng hóa viện trợ cho Lào do đơn vị thực hiện dự án lập (01 bản chính);
- Hợp đ ng cung cấp hàng hóa cho dự án đối với trường hợp đơn vị thực hiện dự án không
trực tiếp nhập khẩu (01 bản chính);
Trường hợp h sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện miễn
thuế ngay trong quá trình thông quan.
t.7.2) H sơ không thu thuế khi xuất khẩu
Ngoài h sơ theo quy định tại điểm i.1 Điều này, trong công văn đề nghị không thu thuế xuất
khẩu người nộp thuế phải nêu rõ số, ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu tại cơ quan hải quan
nơi làm thủ tục xuất khẩu.
Trường hợp h sơ đầy đủ, hợp lệ cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện không
thu thuế xuất khẩu ngay trong quá trình thông quan.
u) Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa nhập khẩu theo
Điều ước quốc tê
u.1)Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử
dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính với cơ quan hải quan đã xử lý miễn thuế.

u.2) Chủ dự án có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ liên quan đến cơ sở xác định hàng nhập
khẩu miễn thuế, xuất trình cho cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khi thực hiện
thanh tra, kiểm tra. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp
thuế thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan
đã xử lý miễn thuế.
u.3) Cơ quan hải quan kiểm tra tiếp nhận, phân tích và xử lý các thông tin có liên quan.
Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 106 Thông tư
này theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của
Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
u.4) Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo hàng quý về Tổng cục Hải quan về
số lượng, trị giá, số tiền thuế đã xử lý miễn, tình hình xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập
khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế.
v) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới
thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái
nhập để phục vụ công việc như: hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao,
biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để
phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất
để phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề
nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập khác trong thời hạn nhất định để phục vụ
công việc, thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu
khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất hoặc miễn thuế xuất khẩu khi tạm xuất khẩu
và thuế nhập khẩu khi tái nhập khẩu đối với hàng tạm xuất tái nhập.
Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế tại khoản này nếu quá thời hạn tạm nhập thì phải nộp
thuế”
54. Điều 104 sửa đổi, bổ sung như sau:
a Sửa đổi, bổ sung Điều 104 như sau:
„Điều 104 Thông báo Danh mục hàng hoá xuất hẩu, nhập khẩu được miễn thuế
1. Trách nhiệm của người nộp thuế:
a) Thông báo Danh mục miễn thuế cho cơ quan hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP;
b) Sửa đổi Danh mục miễn thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải
quan);
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin khai báo trên thông báo Danh mục miễn
thuế, sử dụng đúng mục đích đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế;
d) Lưu giữ các chứng từ liên quan đến cơ sở xác định hàng nhập khẩu miễn thuế, xuất trình
cho cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khi thực hiện thanh tra, kiểm tra. Chậm nhất
là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp thuế thông báo việc sử dụng

hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn
thuế.
đ) Kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa theo Danh mục miễn thuế, chậm nhất là ngày thứ 90 kể
từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp thuế nộp quyết toán toàn bộ số lượng hàng hóa đã
nhập khẩu, số lượng hàng hóa sử dụng đúng mục đích, số lượng hàng hóa thay đổi mục đích
sử dụng với cơ quan hải quan tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ h sơ, cơ quan hải quan kiểm tra
h sơ thông báo Danh mục miễn thuế; thông báo qua hệ thống cho người khai hải quan về
việc đã tiếp nhận Danh mục miễn thuế hoặc thông báo bổ sung thông tin còn thiếu hoặc
thông báo không đủ điều kiện miễn thuế. Cấp mã quản lý chung, nhập đầy đủ thông tin kết
quả xử lý vào Hệ thống;
b) Thực hiện việc kiểm tra chi tiết h sơ đăng ký Danh mục miễn thuế trong trường hợp có
nghi ngờ gian lận, trốn thuế.
c) Trường hợp sửa đổi Danh mục miễn thuế làm thay đổi số tiền thuế đã được miễn, cơ quan
hải quan nơi tiếp nhận h sơ thông báo Danh mục miễn thuế có trách nhiệm thông báo cho
cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để thu h i số tiền thuế đã được miễn;
d) Thu h i Danh mục miễn thuế; dừng làm thủ tục miễn thuế; thu h i số tiền thuế đã miễn đối
với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động.
đ) Tiếp nhận, kiểm tra Thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính; tiếp
nhận và kiểm tra báo cáo quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế theo
Danh mục đối với trường hợp đã kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa theo Danh mục miễn
thuế.
e) Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận danh mục miễn thuế chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra
việc sử dụng hàng hóa miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế trên nguyên tắc áp dụng quản lý
rủi ro theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật hải quan; xử lý theo quy định
của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực
hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 106 Thông tư này.
g) Định kỳ 3 tháng một lần chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo Cục Hải quan
nơi tiếp nhận Danh mụcmiễn thuế, lập bảng kê các trường hợp đã tiếp nhận thông báo Danh
mục miễn thuế tại đơn vị mình báo cáo Tổng cục Hải quan theo mẫu số
16/BCTHDMMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;”
b Sửa đổi m u số 16/BCTHDMMT/TXNK Phụ lục VI theo iểu m u mới ban hành
m Thông tư này
55. ãi bỏ Điều 105 về hồ s , thủ tục miễn thuế
56. Sửa đổi, bổ sung Điều 106 như sau:
“Điều 106. áo cáo, iểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

1. Thời điểm thông báo:
a) Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án
có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài
chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục hàng hóa miễn thuế.
b) Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện của dự án được miễn thuế 05 năm; nguyên liệu, vật
tư, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội
dung số, phần mềm được miễn thuế, đã đưa vào sản xuất và quyết toán, đã sử dụng hàng hóa
nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế thì không phải thực hiện quy định như nêu tại điểm a
khoản này.
c) Quy định tại điểm a, b khoản này cũng được áp dụng đối với trường hợp đăng ký Danh
mục miễn thuế trước ngày 01/9/2016.
2. Nội dung báo cáo:
a) Việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế:
a.1) Số lượng hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng vào mục đích miễn thuế;
a.2) Số lượng hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng vào mục đích khác;
a.3) Số lượng hàng hóa nhập khẩu còn tồn kho, chưa sử dụng;
a.4) Việc hạch toán tài sản cố định đối với hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản
cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ
Tài chính.
b) Danh mục trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do người đăng ký thông báo Danh mục
miễn thuế tự quản lý, theo dõi.
Nội dung báo cáo theo mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư
này.
3. Trường hợp không nộp báo cáo đúng thời hạn thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy
định của pháp luật. Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáo nếu người nộp thuế
chưa nộp báo cáo, cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việc tuân thủ pháp luật của
người nộp thuế vào hệ thống quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp
thuế.
4. Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế, thông báo tình hình sử
dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện kiểm tra theo quy định tại điểm c khoản 6
Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:
a) Kiểm tra, phân tích số liệu của bản thông báo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
b) Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra
theo nguyên tắc quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp khác. Việc
kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Chương VIII Thông tư này.

c) Thu đủ thuế, xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp:
c.1) Hàng hoá đã được miễn thuế nhưng sử dụng sai mục đích;
c.2) Hàng hoá không thuộc đối tượng miễn thuế nhưng người nộp thuế đã kê khai thuộc đối
tượng miễn thuế;
c.3) Toàn bộ số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được miễn thuế trong thời hạn 05 năm
nhưng vượt quá nhu cầu sản xuất còn t n kho”
57. ãi bỏ các Điều thuộc mục 2 Chư ng II về Các trường hợp x t miễn thuế, thủ tục
x t miễn thuế Điều 107, Điều 108, Điều 109 và Điều 110
58. Sửa đổi, bổ sung Điều 111 như sau:
“Điều 111. Giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan quy
định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, bao g m cả nguyên liệu, vật tư, linh
kiện, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đ ng gia công; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập
khẩu để sản xuất xuất khẩu nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm
thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ tổn thất.
2. H sơ, thủ tục, thẩm quyền giảm thuế thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định
134/2016/NĐ-CP.”
59. ãi bỏ Điều 112 về Hồ s x t giảm thuế
60. ãi bỏ Điều 113 về Trình tự thủ tục và thẩm quyền x t giảm thuế
61. Sửa đổi, bổ sung Điều 114 như sau:
“Điều 114 Các trường hợp hoàn thuế
1. Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP
2. Một số hướng dẫn khác:
a) Trường hợp các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất, cơ quan hải
quan kiểm tra hàng hóa xuất khẩu để xác định sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng
hóa đã nhập khẩu trước đây.
b) Trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận
chuyển hết thời hạn tạm nhập, phải tái xuất nhưng chưa tái xuất mà đuợc chuyển giao cho
đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý sử dụng, khi chuyển giao không được coi là xuất
khẩu và không được hoàn lại thuế nhập khẩu, đối tượng tiếp nhận hoặc mua lại không phải
nộp thuế nhập khẩu.
c) Trường hợp hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá của các tổ chức, cá nhân Việt Nam gia công
cho phía nước ngoài thuộc diện đã đuợc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phải nhập

khẩu trở lại Việt Nam để sửa chữa, tái chế sau đó xuất khẩu trở lại cho phía nước ngoài thì
cơ quan hải quan quản lý, quyết toán hợp đ ng gia công ban đầu phải tiếp tục việc theo dõi,
quản lý cho đến khi hàng hoá tái chế được xuất khẩu hết.
d) Trường hợp hàng hoá xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hoá
kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất
thì người nộp thuế phải kê khai nộp đủ thuế như đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng;
số tiền thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) được hoàn lại theo quy định.
62. Sửa đổi, bổ sung Điều 115 như sau:
“ Điều 115. Hồ sơ thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan
H sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo Điều 31 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
của Chính phủ, ngoài ra Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số nội dung như sau:
1. Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều
chuyến để lắp ráp thành tổ hợp thành dây chuyền hoàn chỉnh, không thể thực hiện trừ lùi
theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu, cơ quan hải quan thực hiện việc trừ lùi sau
khi kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa của tổ hợp, dây chuyền.
2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để lắp ráp tổ hợp, dây chuyền máy móc thiết bị tại
01 Chi cục Hải quan và dự kiến thời gian hoàn thành nhập khẩu tổ hợp, dây chuyền.Tại thời
điểm nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phải kê khai chi tiết số lượng, tên hàng và ghi rõ hàng hóa
của tổ hợp, dây chuyền máy móc thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo.
3. Quyết toán sau khi kết thúc việc nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp,
dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu, số lượng
hàng hóa đã nhập khẩu, số lượng, trị giá, số tiền thuế đã được miễn để quyết toán với cơ
quan hải quan.
3. Cơ quan hải quan nhập dữ liệu vào hệ thống sau khi kiểm tra và xác định báo cáo của
người nộp thuế là hợp lệ.
4. Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể không thể thực hiện
trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu và tổ chức thực hiện kiểm tra sau
thông quan để xác định hàng hóa được sử dụng đúng mục đích miễn thu, xử lý theo quy định
đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
5.Cơ quan hải quan thực hiện miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau
khi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh
trước ngày thông báo Danh mụcmiễn thuế, Cục trưởng Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập
khẩu và Cục Hải quan nơi nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế tổng hợp báo cáo Tổng cục
Hải quan xem xét để có văn bản hướng dẫn thực hiện.
63. Sửa đổi, bổ sung Điều 129 như sau:
“Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ s x t hoàn thuế, hông thu thuế

1. Việc nộp, tiếp nhận h sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế.
2. Thời hạn nộp h sơ hoàn thuế
Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp h sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ
các loại thuế.
3. Thời hạn nộp h sơ không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải
tái nhập khẩu trở lại Việt Nam được thực hiện trong quá trình thông quan
a)Trách nhiệm của người nộp thuế:
a.1) Khai báo tờ khai nhập khẩu đúng mã loại hình được quy định đối với hàng hóa xuất
khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.
a.2) Nộp công văn đề nghị không thu thuế đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập
khẩu trở lại Việt Nam trong đó nêu rõ lý do đề nghị không thu thuế; số tiền thuế nhập khẩu,
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng; số tờ khai hàng hóa đã
xuất khẩu trước đây, số tờ khai hàng hóa nhập khẩu trở lại; số hợp đ ng; số chứng từ thanh
toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng; cam kết của người nộp thuế
về việc hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước
ngoài.
a.3) Trường hợp phải nhập khẩu trở lại do khách hàng nước ngoài từ chối nhận hàng hoặc
không có người nhận hàng theo thông báo của hãng vận tải, người nộp thuế phải nộp thông
báo của khách hàng nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc
nhận lại hàng hoá hoặc văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận
hàng có nêu rõ, số lượng, chủng loạihàng hoá trả lại đối với trường hợp hàng hoá do khách
hàng trả lại theo quy định tại Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP: 01 bản chụp. Trường hợp
vì lý do bất khả kháng hoặc người nộp thuế tự phát hiện hàng hoá có sai sót, nhập khẩu trở
lại thì không phải nộp văn bản này nhưng phải nêu rõ lý do nhập khẩu hàng hoá trả lại;
a.5) Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khai hải
quan hàng xuất khẩu.
b. Trách nhiệm của cơ quan hải quan
b.1) Kiểm tra h sơ đề nghị không thu thuế;
b.2) Đối chiếu với h sơ, tài liệu, dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan;
b.3) Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định đối với hàng hóa xuất khẩu
nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam;
b.4) Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam là hàng hóa xuất khẩu trước
đó của người nộp thuế, cơ quan hải quan ban hành quyết định không thu thuế trong quá trình
thông quan;
b.5) Nhập dữ liệu vào hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan.

4. Thời hạn h sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất
được thực hiện trong quá trình thông quan
a)Trách nhiệm của người nộp thuế:
a.1) Khai báo tờ khai nhập khẩu đúng mã loại hình được quy định đối với hàng hóa nhập
khẩu nhưng phải tái xuất.
a.2) Nộp công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải
tái xuất, lý do đề nghị không thu thuế; số tờ khai hàng hóa đã nhập khẩu trước đây, số tờ
khai hàng hóa tái xuất; số hợp đ ng; số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện
thanh toán qua ngân hàng; cam kết của người nộp thuế về việc hàng hoá chưa qua quá trình
sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở Việt Nam.
a.5) Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khai hải
quan hàng hóa nhập khẩu;
b. Trách nhiệm của cơ quan hải quan
b.1) Kiểm tra h sơ đề nghị không thu thuế;
b.2) Đối chiếu với h sơ, tài liệu, dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan;
b.3) Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định đối với hàng hóa nhập
khẩu nhưng phải tái xuất;
b.4) Trường hợp xác định hàng hóa tái xuất là hàng hóa đã nhập khẩu trước đó theo đúng kê
khai của người nộp thuế, cơ quan hải quan ban hành quyết định không thu thuế trong quá
trình thông quan;
b.5) Nhập dữ liệu vào hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan.
5. H sơ xét hoàn thuế được phân loại thành hai loại: H sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn
thuế sau và h sơ thuộc diện hoàn thuếtrước, kiểm tra sau.
6. H sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau là h sơ của người nộp thuế đáp ứng đầy
đủ các điều kiện sau:
a) Người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng
ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong thời gian 365 ngày trở về trước,
kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải
quan xác định là:
a.1) Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hoá qua biên giới của cơ quan hải quan;
a.2) Không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của cơ quan
hải quan;

a.3) Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao g m cả hành vi
khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn,
không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy
định của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
b) Không có trong danh sách còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm
đăng ký tờ khai hải quan;
c) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng (nêu rõ tên ngân hàng, số tài khoản giao dịch trong
công văn đề nghị hoàn thuế).
d) Không thuộc các trường hợp sau:
d.1) H sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định của pháp luật về
quản lý thuế;
d.5) H sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp mới
được thành lập trong vòng 24 tháng tính từ ngày nộp h sơ đề nghị hoàn thuế trở về trước;
7. H sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau là h sơ của người nộp thuế không thuộc
các trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau quy định tại khoản 5 Điều này.Việc kiểm tra
thực hiện tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại Điều 30 Thông tư này.
Trường hợp qua kiểm tra xác định kê khai của người nộp thuế là chính xác thì cơ quan hải
quan ban hành quyết định hoàn thuế chậm nhất trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận
được đủ h sơ hoàn thuế.
8. Khi giải quyết h sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, cơ quan hải quan:
a) Chưa kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế;
b) Thực hiện kiểm tra sơ bộ h sơ, đối chiếu tính thống nhất, hợp pháp của h sơ, số tiền thuế
đề nghị hoàn và số thuế của tờ khai tương ứng trên hệ thống kế toán thuế của cơ quan hải
quan, kiểm tra h sơ hải quan, thông tin về hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy
định tại Thông tư này và xử lý như sau:
b.1) Trường hợp xác định kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban hành quyết định
hoàn thuế theo kê khai của người nộp thuế (theo mẫu số 11/QĐHT/TXNK phụ lục VI ban
hành kèm theo Thông tư này) trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h sơ hoàn
thuế;
b.2) Trường hợp xác định không thuộc đối tượng được hoàn thuếcăn cứ văn bản pháp luật
quy định, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết lý do không hoàn thuế trong
thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h sơ hoàn thuế;
b.3) Trường hợp có cơ sở xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác hoặc chưa đủ
căn cứ để hoàn thuế thì thông báo cho người nộp thuế biết về việc chuyển h sơ sang kiểm
tra trước; hoàn thuế sau trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được h sơ hoàn
thuế;

b.4) Sau khi ban hành quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan thực hiện xử lý số tiền thuế,
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Điều 132 Thông tư này. Khi kiểm tra sau hoàn
thuếnếu xác định không đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan hải quan thu h i lại quyết định hoàn
thuế, thực hiện ấn định thuế, xử lý theo quy định.
Trường hợp qua kiểm tra h sơ xác định hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu không đưa vào sản xuất thì thực hiện theo quy định tại Điều 21
Thông tư này.
9. Thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với h sơ hoàn thuế kiểm tra sau được thực hiện theo
nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.Việc
kiểm tra sau hoàn thuế thực hiện tại trụ sở người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý
thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
10. Quá thời hạn nêu trên, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan hải
quan thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan hải quan còn phải trả tiền lãi tính từ ngày cơ
quan hải quan phải ra quyết định hoàn thuế đến ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định
hoàn thuế.
11. Hàng hoá thuộc đối tượng hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này hoặc thuộc đối
tượng miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hợp đ ng gia công, nếu khi làm thủ tục hoàn
thuế không nộp được bản chính tờ khai hải quan tổ chức, cá nhân lưu (trường hợp khai hải
quan trên tờ khai hải quan giấy) và có văn bản đề nghị với cơ quan nơi làm thủ tục hải quan
được sao và được sử dụng tờ khai sao y bản chính từ bản chính tờ khai cơ quan hải quan lưu
để làm cơ sở hoàn thuế.
12. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thuế, không thu
thuế quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư
này.
13. Đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất: Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng,
chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư
này.”
64. Sửa đổi điểm a hoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 132 như sau:
” Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1:
“1. Trường hợp ngu n tiền hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa từ tài khoản tiền
gửi (trước đây là tài khoản tạm thu), cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế
được hoàn, tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phải đối chiếu trên hệ thống kế toán
tập trung và xử lý theo trình tự như sau:
a) Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ
phí hải quan thì thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người nộp thuế
theo đúng quy định”;
“2. Trường hợp nguồn tiền hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa từ ngân sách:

a) Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ
phí hải quan và không yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo, cơ quan hải
quan gửi giấy đề nghị hoàn thuế kèm theo quyết định hoàn thuế cho Kho bạc Nhà nước nơi
hoàn trả thuế. Trường hợp cơ quan hải quan đã bù trừ một phần tiền thuế có cùng sắc thuế
hoặc giữa các sắc thuế với nhau tại cùng địa bàn thu ngân sách thì trong giấy đề nghị hoàn
thuế gửi Kho bạc Nhà nước ghi rõ số tiền còn lại của quyết định hoàn thuế đề nghị được
hoàn, lập lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-04/NS ban hành Quyết định số
759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC) gửi Kho bạc Nhà
nước nơi hoàn trả thuế để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế;
b) Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí hải
quan của các lô hàng khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trả với khoản phải nộp
thì người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó ghi rõ
nội dung đề nghị bù trừ khoản phải nộp gửi cơ quan hải quan. Căn cứ giấy đề nghị nêu trên,
cơ quan hải quan kiểm tra, xem xét ban hành quyết định hoàn thuế; lập Lệnh hoàn trả kiêm
bù trừ thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-05/NS kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày
16/4/2013 đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thực hiện kế toán áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ
Kho bạc (TABMIS), trong đó ghi rõ số tiền được hoàn bù trừ cho khoản phải nộp. Sau khi cơ
quan hải quan kiểm tra, xác định số thuế được bù trừ có cùng sắc thuế hoặc giữa các sắc thuế
với nhau tại cùng địa bàn thu ngân sách thì gửi giấy đề nghị hoàn thuế kèm theo quyết định
hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước
cho Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại nơi hoàn trả thuế để Kho bạc Nhà nước
hoặc Ngân hàng thương mại hạch toán theo quy định.
3. Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện người được hoàn thuế vẫn còn nghĩa vụ nộp các
khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt khác, tiền phí, lệ phí hải quan nhưng không có văn
bản đề nghị bù trừ số còn phải nộp thì cơ quan hải quan tạm dừng việc hoàn trả và yêu cầu
người nộp phải thực hiện nghĩa vụ nộp với ngân sách nhà nước hoặc phải có đề nghị bù trừ
tiền thuế được hoàn cho số thuế còn phải nộp. Hết thời hạn quy định theo thông báo của cơ
quan hải quan, nếu người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (hoặc
chưa lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và ghi rõ nội dung đề nghị bù
trừ khoản phải nộp gửi cơ quan hải quan), thì cơ quan hải quan lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ
thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-05/NS kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày
10/01/2013 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước nơi trực tiếp hoàn trả để thực hiện hoàn
trả và bù trừ hoàn trả vào khoản phải nộp; đồng thời, cơ quan hải quan thông báo cho người
nộp thuế biết”.”
65. Sửa đổi, bổ sung Điều 133 như sau
Điều 133 Tiền chậm nộp
1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp:
a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi
trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và
văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;
b) Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số
thuế được hoàn;

c) Được nộp dần tiền thuế theo quy định tại Điều 134 … Thông tư này;
d) Trường hợp khai báo làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là đối tượng không
chịu thuế, hàng hóa được miễn thuế, hàng hóa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt,
mức thuế theo hạn ngạch thuế quan nhưng sau kiểm tra, xác định hàng hóa thuộc đối
tượng chịu thuế, không được miễn thuế, không được ưu đãi về thuế.
2. Cơ quan, tổ chức thu tiền thuế chậm chuyển tiền thuế đã thu vào Ngân sách Nhà nước phải
nộp tiền chậm nộp kể từ thời điểm hết hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước đến trước
ngày số tiền thuế đó được chuyển vào ngân sách nhà nước.
3. Tổ chức bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp đối với trường hợp hết thời hạn bảo lãnh mà
người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.
4. Cách xác định mức tính số tiền chậm nộp:
a) Mức tính số tiền chậm nộp được xác định là 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm
nộp đối với số ngày chậm nộp;
b) Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp
thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của
cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến ngày liền kề trước
ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế
chậm nộp vào ngân sách nhà nước;
c) Số tiền thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ
ngày 01 tháng 07 năm 2016 thì tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,03%/ngày tính trên
số tiền thuế chậm nộp
d. Các quy định khác về xử lý tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3
Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
5. Người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế tự xác định số tiền chậm nộp theo quy
định tại khoản 4 Điều này thì tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh không tự
xác định hoặc không xác định đúng số tiền chậm nộp, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế
hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh chậm nộp tiền thuế xác định số tiền
chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo
lãnh biết.
6. Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế hoặc cơ quan,
tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp, cơ quan hải quan
thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh biết số
tiền thuế và tiền chậm nộp (theo mẫu số 19/TB-TTN-TCN1/TXNK và mẫu số 20/TB-TTNTCN2/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này).
7. Người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với trường hợp tái xuất nguyên liệu, vật
tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế
nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

8. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp thuế quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số
71/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 và khoản 1
Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp
tiền chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Số tiền thuế không tính
chậm nộp được tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà
nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.
Người nộp thuế phải nộp thuế trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền
từ ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế và có trách nhiệm xuất trình văn bản, chứng
từ chuyển tiền từ Kho bạc Nhà nước về số tiền được thanh toán từ ngân sách nhà nước để
nộp thuế với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai: xuất trình bản chính để đối chiếu, nộp 01
bản chụp.
? 9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng nếu kiểm tra, xác định
không thuộc đối tượng được miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp
luật, tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế
và bị xử phạt vi phạm theo quy định (nếu có).”
66. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 138 như sau:
“2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt
động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật:
a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp chưa
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên; chủ tịch hội đ ng thành viên, thành viên hội đ ng thành viên, người
đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hội đ ng
quản trị công ty cổ phần; trưởng ban quản trị của hợp tác xãchịu trách nhiệm nộp phần thuế
nợ còn lại
b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
thì chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại;
c) Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì tổ trưởng tổ hợp tác
chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại.”
67. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 141 như sau:
“2. Xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan
a) Việc xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan được thực hiện trong khi thu thập thông
tin, trong quá trình kiểm tra sau thông quan và xử lý kết quả kiểm tra.
b) Thực hiện xác minh quy định tại điểm a khi có cơ sở nghi vấn, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu
vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đối với h sơ hải quan đang được thu
thập hoặc chưa đủ cơ sở để ra kết luận kiểm tra.
c) Việc xác minh được thực hiện tại các khâu, đơn vị:

Hoạt động nghiệp vụ hải quan thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục, cơ quan quản lý nhà
nước khác có liên quan; có tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất, hoạt
động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh như ngân hàng, co quan bảo
hiểm, cơ quan vận tải, hiệp hội các ngành nghề, cơ quan giám định…Trong trường hợp cần
thiết thì tiến hành xác minh ở nước ngoài.
d) Thẩm quyền trong việc thực hiện xác minh: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục
trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục
Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền xác minh theo
điểm a, điểm b, điểm c khoản này.
Trong thời gian thực hiện quyết định kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, trường hợp cần
xác minh gấp,Trưởng đoàn kiểm tra sau thông quan được thực hiện việc thu thập, xác
minh theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này.
Đối với trường hợp khi xử lý kết quả sau kiểm tra, người có thẩm quyền trong việc thực hiện
xác minh tùy thuộc vào vấn đề nghi vấn, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chưa
đủ cơ sở để khẳng định đó liên quan đến lĩnh vực nào thì quyết định phân công thực hiện việc
xác minh.
đ) Việc xác minh thực hiện bằng hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, h sơ, tài
liệu, dữ liệu điện tử (nếu có) và đề nghị trả lời bằng văn bản hoặc cử người làm việc trực tiếp
với đối tượng xác minh theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị yêu cầu xác minh. Kết quả
xác minh được ghi nhận bằng văn bản đối với trường hợp gửi văn bản hoặc biên bản đối với
trường hợp cử người làm việc trực tiếp.
e) Ngay sau khi nhận được yêu cầu xác minh, đối tượng xác minh phải có trách nhiệm cung
cấp ngay thông tin, h sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử (nếu có) theo yêu cầu và thời hạn mà bên
yêu cầu xác minh đưa ra.
g) Thông tin, h sơ, tài liệu, dữ liệu khi xác minh về phải được tập hợp lại, báo cáo trình
người có thẩm quyền ký yêu cầu xác minh xem xét, quyết định.”
68. Sửa đổi, bổ sung Điều 142 như sau:
“Điều 142

iểm tra sau thông quan tại trụ sở c quan hải quan

1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra
a) Đối tượng kiểm tra: H sơ hải quan, chứng từ tài liệu có liên quan đến hàng hóa xuất
nhập khẩu theo quy định tại Luật Hải quan. Tùy theo từng cuộc kiểm tra cơ quan hải quan áp
dụng quản lý rủi ro để xác định đối tượng kiểm tra cụ thể.
b) Phạm vi kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, thời hạn kiểm tra tối đa là
05 (năm) năm. Trường hợp đề xuất phạm vi kiểm tra dưới 05 năm thì phải nêu rõ lý do lựa
chọn và thể hiện phạm vi cụ thể trong quyết định kiểm tra.
2. Các trường hợp kiểm tra
a) Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm do bộ phận trong thông quan chuyển sang.

b) Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan (trừ
các trường hợp tại điểm a khoản này).
c) Các trường hợp áp dụng quản lý rủi ro theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan.
3. Thẩm quyền quyết định kiểm tra
a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các h sơ hải
quan đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày
ký ban hành Quyết định kiểm tra, thuộc trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều
này. Việc kiểm tra trong thời hạn 60 ngày phải được thực hiện với toàn bộ các h sơ có dấu
hiệu vi phạm theo từng người khai hải quan.
Trường hợp sau khi kiểm tra, cơ quan hải quan chấp nhận khai báo của người khai hải quan
thì không ban hành quyết định kiểm tra đối với các h sơ hải quan của các lô hàng tương tự
tiếp theo của cùng người khai hải quan nếu các h sơ tương tự không có dấu hiệu nghi vấn
khác hoặc tình tiết mới phát sinh. Trường hợp vẫn còn nghi vấn thì báo cáo Cục trưởng Cục
Hải quan xem xét xử lý.
Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện vi phạm thì xử lý về thuế, đ ng thời thông báo cho
người khai hải quan thực hiện khai bổ sung đối với h sơ hải quan của các lô hàng tương tự
trong phạm vi 05 (năm) năm. Thời hạn khai bổ sung là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày
Thông báo kết quả kiểm tra. Quá thời hạn trên mà người khai hải quan không khai bổ sung
thì cơ quan hải quan xử lý về thuế trên cơ sở h sơ, dữ liệu hiện có theo quy định.
b) Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các h sơ hải quan
thuộc diện phải kiểm tra theo quy định tại điểm a (đối với các h sơ ngoài phạm vi 60 ngày
kể từ ngày thông quan), điểm b, điểm c khoản 2 Điều này.
c) Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan thực hiện theo mẫu số
01/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.
4. Nội dung kiểm tra
a) Người khai hải quan có nghĩa vụ cung cấp xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các
hình thức có giá trị tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ
bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ hàng hoá, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra và có trách nhiệm
giải trình những nội dung liên quan; cử đại diện có thẩm quyền đến làm việc với cơ quan hải
quan theo Quyết định kiểm tra;
b) Trong quá trình kiểm tra, nội dung kiểm tra được ghi nhận tại các biên bản kiểm tra, kèm
các hồ sơ, chứng từ người khai hải quan giải trình, chứng minh.
5. Xử lý kết quả kiểm tra
a) Trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu, nội dung giải trình của người khai hải quan
chứng minh nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan hải quan chấp
nhận nội dung khai báo của người khai hải quan, thông báo kết quả kiểm tra;

b) Căn cứ quy định pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan, pháp luật liên quan đến quản lý
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, phương pháp xác định trị giá tính thuế và thực tế hồ sơ, chứng
từ kiểm tra, nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây cơ quan hải quan không chấp nhận
nội dung khai báo của người khai hải quan, thông báo kết quả kiểm tra, ban hành các quyết
định hành chính (nếu có):
b.1) Trường hợp người khai hải quan không cung cấp đủ thông tin, h sơ, chứng từ, tài liệu
theo quy định tại khoản 3 Điều này (trường hợp chứng từ tài liệu cần phải xác minh, giám
định thì người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan ngay sau khi có kết quả xác minh,
giám định) hoặc căn cứ thông tin cơ quan hải quan thu thập được phát hiện các bất hợp lý,
nghi vấn về nội dung khai báo nhưng người khai hải quan không giải trình, chứng minh được
các bất hợp lý, nghi vấn của cơ quan hải quan;
b.2) Trường hợp người khai hải quan khai không đúng, không đầy đủ, không chính xác: các
tiêu chí trên tờ khai hải quan; tờ khai trị giá; các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế
phải nộp, chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; các yếu tố có liên quan ảnh
hưởng đến nội dung, phương pháp xác định trị giá như các khoản điều chỉnh, mối quan hệ
đặc biệt, điều kiện, trình tự các phương pháp xác định trị giá;
b.3) Trường hợp hồ sơ, chứng từ, tài liệu người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải
quan không hợp pháp;
b.4) Trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không phù hợp về nội dung giữa các chứng từ, tài liệu
trong hồ sơ hải quan; giữa hồ sơ hải quan với các hồ sơ, chứng từ, tài liệu nộp, xuất trình cho
cơ quan hải quan theo quy định.
c) Trường hợp người khai hải quan không đến làm việc hoặc không cung cấp hồ sơ, tài liệu
theo quy định tại khoản 3 Điều này theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan
xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có; đồng thời cập
nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải quan để áp dụng biện pháp kiểm
tra đối với hồ sơ hải quan, các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải
quan.
Trường hợp chưa đủ cơ sở để kết luận tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ hải quan thì
báo cáo cơ quan hải quan có thẩm quyền xem xét thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở
người khai hải quan theo quy định tại Điều 143 Thông tư này theo nguyên tắc áp dụng quản
lý rủi ro trong thời hạn tối đa không quá 45 ngày kể từ ngày thực hiện kiểm tra ghi trên Quyết
định kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan. Trường hợp cần thu thập, xác minh thêm thông tin
thì thời hạn tối đa không quá 60 ngày.
Trường hợp đủ cơ sở, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau
thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành các quyết định hành chính (nếu có).
6. Thông báo kết quả kiểm tra:
Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu, thông tin, nội dung giải trình của người khai hải quan và kết quả
kiểm tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn kiểm tra theo Quyết
định kiểm tra, người ký quyết định kiểm tra ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi cho
người khai hải quan theo mẫu số 06/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.

Quyết định kiểm tra, Thông báo kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan được cập nhật
trên Hệ thống thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan trong thời hạn chậm nhất là 01 ngày
kể từ ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, kể từ ngày ký ban hành Thông báo kết quả kiểm
tra.
7. Phản h i kết quả kiểm tra sau thông quan
a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phản h i kết quả kiểm tra (qua Hệ thống hoặc báo cáo
về Cục Hải quan) các trường hợp kiểm tra có vi phạm, có xử lý về thuế, các trường hợp có
dấu hiệu vi phạm tương tự với trường hợp đã kiểm tra.
b) Cục trưởng Cục Hải quan rà soát các trường hợp kiểm tra có vi phạm, có xử lý về thuế để
tiến hành kiểm tra sau thông quan hoặc chỉ đạo các Chi cục Hải quan rà soát các dấu hiệu vi
phạm tương tự để tiến hành kiểm tra theo quy định.”
69. Sửa đổi, bổ sung Điều 143 như sau:
“Điều 143

iểm tra sau thông quan tại trụ sở người hai hải quan

1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra
a) Đối tượng kiểm tra: H sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán, chứng từ tài liệu, dữ
liệu có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu (nếu có) theo quy
định tại Luật Hải quan. Tùy theo từng cuộc kiểm tra cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro
để xác định đối tượng kiểm tra cụ thể.
b) Phạm vi kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, thời hạn kiểm tra tối đa là
05 (năm) năm. Trường hợp phạm vi kiểm tra dưới 05 năm thì phải nêu rõ trong quyết định
kiểm tra.
2. Các trường hợp kiểm tra
Thực hiện theo quy định tại Điều 78 Luật Hải quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban
hành kế hoạch kiểm tra sau thông quan hàng năm.
3. Trình tự, thủ tục, thực hiện kiểm tra:
a) Quyết định kiểm tra (theo mẫu số 01/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư
này): Đối với các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 78 Luật Hải
quan, quyết định kiểm tra được gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải
quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi
tiến hành kiểm tra.
Riêng trường hợp kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải
quan được thực hiện ngay sau khi công bố quyết định kiểm tra (trao trực tiếp cho người khai
hải quan trong giờ làm việc) không phải thông báo trước;
Trường hợp thu thập thông tin để thực hiện kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan yêu
cầu người khai hải quan cung cấp thông tin theo mẫu số 02/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban
hành kèm Thông tư này.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số
03/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số 04/2015KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp hủy quyết định kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số 07/2015-KTSTQ
Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này;
b) Thực hiện kiểm tra: cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra vào ngày ghi trên quyết định kiểm
tra sau thông quan trừ trường hợp bất khả kháng.
Người khai hải quan có trách nhiệm chấp hành thời hạn quy định tại quyết định kiểm tra sau
thông quan, cử người có thẩm quyền làm việc với cơ quan hải quan; việc không chấp hành
quyết định kiểm tra sau thông quan được coi là không tuân thủ pháp luật về hải quan.
b.1) Công bố quyết định kiểm tra:
Nội dung công bố được ghi nhận tại Biên bản công bố theo mẫu số 09/2015-KTSTQ Phụ lục
VIII ban hành kèm Thông tư này);
b.2) Phạm vi kiểm tra: Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo phạm vi của quyết định kiểm
tra. Trường hợp cần mở rộng phạm vi kiểm tra, thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền quyết
định;
b.3) Nội dung kiểm tra:
Người khai hải quan có nghĩa vụ cung cấp, nộp, xuất trình h sơ, chứng từ, tài liệu, thực tế
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 80 Luật Hải quan
và Điều 16a Thông tư này; cử đại diện có thẩm quyền trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra
theo Quyết định kiểm tra của cơ quan hải quan và theo yêu cầu của Trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo các nội dung trên quyết định kiểm tra,trên nguyên tắc
áp dụng quản lý rủi ro, theo yêu cầu của từng cuộc kiểm tra xem xét kiểm tra hồ sơ hải quan,
đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, các chứng từ khác, tài liệu, dữ
liệu có liên quan đến hàng hoá và kiểm tra thực tế hàng hoá trong trường hợp cần thiết và còn
điều kiện.
Các nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra theo mẫu số 08/2015KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này, kèm các hồ sơ, chứng từ, tài liệu do người
khai hải quan cung cấp, giải trình, chứng minh để làm căn cứ xem xét kết luận kiểm tra.
4. Xử lý kết quả kiểm tra:
a) Trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải
quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định thì hồ sơ hải quan được chấp
nhận;
b) Căn cứ quy định pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan, pháp luật liên quan đến quản lý
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, phương pháp xác định trị giá tính thuế và thực tế hồ sơ, chứng

từ kiểm tra, nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây cơ quan hải quan không chấp nhận
nội dung khai báo của người khai hải quan, đồng thời ban hành kết luận kiểm tra và các quyết
định hành chính (nếu có):
b.1) Người khai hải quan không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải
quan, đoàn kiểm tra (trường hợp chứng từ tài liệu cần phải xác minh, giám định thì người
khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan ngay sau khi có kết quả xác minh, giám định) hoặc
không giải trình, không chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng hoặc căn cứ thông
tin cơ quan hải quan thu thập được phát hiện các bất hợp lý trong nội dung khai báo nhưng
người khai hải quan không giải trình được;
b.2) Trường hợp người khai hải quan khai chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa chính xác: các tiêu
chí trên tờ khai hải quan; tờ khai trị giá; các yếu tố có liên quan ảnh hưởng đến nội
dung, phương pháp xác định trị giá như các khoản điều chỉnh, mối quan hệ đặc biệt, điều
kiện, trình tự các phương pháp xác định trị giá; các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế
phải nộp, chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
b.3) Trường hợp hồ sơ, chứng từ, tài liệu người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải
quan không hợp pháp;
b.4) Có sự mâu thuẫn hoặc không phù hợp về nội dung giữa các chứng từ, tài liệu trong hồ sơ
hải quan; giữa hồ sơ hải quan khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan với các hồ sơ, chứng
từ, tài liệu của người khai hải quan lưu; giữa hồ sơ hải quan với sổ kế toán, chứng từ kế toán;
giữa hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán với các chứng từ tài liệu khác có liên quan.
c) Trường hợp người khai hải quan không chấp hành quyết định kiểm tra, không giải trình,
cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan xử lý trên cơ
sở kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có; đồng thời cập nhật thông tin
vào Hệ thống quản lý rủi ro để áp dụng biện pháp kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ
sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải quan;
d) Kết luận kiểm tra:
d.1) Thời hạn gửi Dự thảo kết luận: Chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn
kiểm tra theo Quyết định kiểm tra trên cơ sở nội dung, phạm vi, kết quả kiểm tra đã được ghi
nhận tại các biên bản kiểm tra, người ban hành quyết định kiểm tra gửi dự thảo kết luận kiểm
tra cho người khai hải quan (bằng email, fax, gửi bưu điện hoặc trao trực tiếp);
d.2) Thời hạn hoàn thành giải trình: Chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày hết thời hạn gửi dự
thảo kết luận, người khai hải quan phải hoàn thành việc giải trình (giải trình bằng văn bản
hoặc làm việc trực tiếp) với người ký quyết định kiểm tra về các nội dung liên quan đến dự
thảo kết luận;
d.3) Trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải trình của người khai hải quan,
người ban hành Quyết định kiểm tra có trách nhiệm:
d.3.1) Xem xét văn bản giải trình của người khai hải quan hoặc/và xem xét kết quả làm việc
với đại diện có thẩm quyền của người khai hải quan trong trường hợp còn vấn đề cần làm rõ
để xem xét ký ban hành bản kết luận kiểm tra;

d.3.2) Ký ban hành bản kết luận kiểm tra:
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng
Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (trong trường hợp được Cục
trưởng ủy quyền) ký kết luận kiểm tra theo mẫu số 05/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành
kèm Thông tư này, trong đó ghi rõ: căn cứ quy định pháp luật, phạm vi đã thực hiện kiểm tra,
nội dung đã thực hiện kiểm tra, kết quả kiểm tra, quan điểm xử lý và kiến nghị (nếu có).
đ) Đối với trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm
quyền, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở kết luận thì thời hạn ký ban hành kết luận kiểm tra là
15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Cơ
quan chuyên môn có thẩm quyền phải có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan;
e) Cập nhật thông tin kiểm tra:
Quyết định kiểm tra, Kết luận kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan được cập nhật trên Hệ
thống thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan trong thời hạn chậm nhất 01 ngày kể từ ngày
ký ban hành Quyết định kiểm tra, ngày ký ban hành Kết luận kiểm tra tại trụ sở người khai
hải quan. Các nội dung về hành vi vi phạm, đánh giá liên quan đến người khai hải quan được
cập nhật vào Hệ thống để áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.”
70. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 145 như sau:
“d) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:
d.1) Thực hiện giải quyết khiếu nại lần 1 đối với các quyết định hành chính do Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. Cục Kiểm tra sau thông quan chịu trách nhiệm tham
mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại;
d.2) Thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định hành chính do Cục
trưởng Cục Hải quan ban hành. Cục Kiểm tra sau thông quan chịu trách nhiệm tham mưu cho
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại;
d.3) Thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định hành chính do Cục trưởng
Cục Kiểm tra sau thông quan ban hành. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thành lập Tổ
giải quyết khiếu nại g m các đơn vị nghiệp vụ có liên quan do Cục Kiểm tra sau thông quan
chủ trì để tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại.
e) Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết khiếu nại lần 2 đối với quyết định hành chính chính do
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. Tổng cục Hải quan tham mưu cho Bộ trưởng
Bộ Tài chính giải quyết khiếu nại.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày …./…./2017.
2. Quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá
nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để tổng hợp và hướng
dẫn xử lý./.
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- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
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- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Tổng cục Hải quan;
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