
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: 205/2010/TT-BTC H à N ội,ngày 15 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 

của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan 
đối với  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 
6 nãm 2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Quàn lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 
19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của 
Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định số 
106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP 
ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập 
cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Quyết 
đinh số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ vê việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ, ngành;
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Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 
tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối 
với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc kiểm tra, xác định trị 

giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu.

2) Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, cơ 
quan hải quan, công chức hải quan và các tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các 
công việc có liên quan đến kiểm tra, xác định trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư aày được hiểu như sau:
1) Hợp đồng mua bán hàng hoá: Là thoả thuận mua bán hàng hoá được xác 

lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm 
điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu. Theo đó: Người bán có nghĩa vụ giao 
hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền; người mua có 
nghĩa vụ trả tiền cho người bán và nhận hàng; hàng hoá được chuyên từ người 
bán sang người mua, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam hoặc từ khu phi thuế 
quan vào thị trường nội địa hoặc từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan.

Người bán bao gồm người bán hàng hoá, người cung cấp dịch vụ.
2) Hoa hồng mua hàng: Là khoản tiền mà người mua trả cho đại lý đại diện 

cho mình để mua hàng hoá nhập khẩu với mức giá hợp lý nhất.
_3) Hoa hồng bán hàng: Là khoản tiền mà người bán trả cho đại lý đại diện 

cho mình để bán hàng hoá xuất khẩu cho người mua.
4) Phí môi giới; Là khoản tiền mà người mua hoặc người bán hoặc cả 

người mua và người bán phải trả cho người môi giói để đảm nhận vai trò trung 
gian trong giao dịch mua bán hàng hoá nhập khẩu.

5) Phí bản quyền: Là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.

5.1) Quyền sở hữu trí tuệ: Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí 
tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu 
công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

5.1.1) Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do 
mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
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5.1.2) Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối 
với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh 
mang chương trình được mã hóa.

5.1.3) Quyền sở hữu cồng nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn 
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc 
sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

5.1.4) Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
giống cây trồng mới do mình tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng 
quyền sở hữu.

Nội dung các quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
5.2) Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ: Là chủ sở hữu quyền sờ hữu trí tuệ hoặc 

tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
6) Phí giấy phép; Là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián 

tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để được thực hiện một số hoạt động nằm 
trong các quyền thuộc quyền sở hữu công nghiệp.

7) Hàng hóa có trị giá được coi là “xấp xỉ” với nhau: Nếu sự chênh lệch 
giữa chúng do các yếu tố khách quan sau đây tác động đến:

7.1) Bản chất của hàng hoá, tính chất của ngành sản xuất ra hàng hoá;
7.2) Tính thòi vụ của hàng hoá;
7.3) Sự khác biệt không đáng kể về mặt thương mại.
Trong khi xem xét tính xấp xỉ của hai trị giá phải đưa chúng về cùng điều 

kiện mua bán.
8) Hàng hoá nhập khẩu giống hệt: Là những hàng hoá nhập khẩu giống 

nhau về mọi phương diện, bao gôm:
8.1) Đặc điểm vật chất như bề mặt sản phẩm, vật liệu cấu thành, phương 

pháp chế tạo, chức năng, mục đích sử dụng, tính chất cơ, lý, hoá...;
8.2) Chất lượng sản phẩm;
8.3) Danh tiếng của nhãn hiệu sản phẩm;
8.4) Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sàn xuất hoặc nhà 

sản xuất được uỷ quyền.
Những hàng hoá nhập khẩu về cơ bản đáp ứng các điều kiện là hàng hoá 

nhập khâu giông hệt nhưng có những khác biệt không đáng kê về bề ngoài như 
màu sắc, kích cỡ, kiêu dáng mà không làm ảnh hưởng đến giá trị của hàng hoá thì 
vẫn được coi là hàng hoá nhập khẩu giống hệt.

Những hàng hoá nhập khẩu không được coi là giống hệt nếu như trong quá 
trình sản xuất ra một trong những hàng hoá đó có sử dụng các thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế thi công, kế hoạch triển khai, thiết kế mỹ thuật, bản vẽ thiết kế, các sơ đồ, 
phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ tương tự được làm ra ở Việt Nam do người 
mua cung cáp miễn phí cho người bán.

9) Hàng hoá nhập khẩu tương tự: Là những hàng hoá mặc dù không giống 
nhau vê mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, bao gồm:
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9.1) Được làm từ các nguyên liệu, vật liệu tương đương, có cùng phương 
pháp chế tạo;

9.2) Có cùng chức năng, mục đích sử dụng;
9.3) Chất lượng sản phẩm tương đương nhau;
9.4) Có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thương mại, tức là người 

mua chấp nhận thay thế hàng hoá này cho hàng hoá kia;
9.5) Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà 

sản xuất khác được uỷ quyền, được nhập khẩu vào Việt Nam.
Những hàng hoá nhập khẩu không được coi là tương tự nếu như trong quá 

trình sản xuất ra một trong những hàng hoá đó có sử dụng các thiết kê kỹ thuật, 
thiết kế thi  công, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển khai, bản vẽ thiết kế, các sơ đồ, 
phác đồ hay các sản phẩm dịch vụ tường tự được làm ra ở Việt Nam do người 
mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá cho người bán.

10) Hàng hoá xuất khẩu giống hệt: Là những hàng hoá xuất khẩu giống 
nhau về mọi phương diện, bao gồm:

10.1) Đặc điểm vật chất như bế mặt sản phẩm, vật liệu cấu thành, phương 
pháp chế tạo, chức năng, mục đích sử dụng, tính chất cơ, lý, hoá...;

10.2) Chất lượng sản phẩm;
10.3) Danh tiếng của nhãn hiệu sản phẩm;
10.4) Được sản xuất tại Việt Nam, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản 

xuất được uỷ quyền.
11) Hàng hoá xuất khẩu tương tự: Là những hàng hoá mặc dù không giống 

nhau về mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, bao gồm:
11.1) Được làm từ các nguyên liệu, vật liệu tương đương, có cùng phương 

pháp chế tạo;
11.2) Có cùng chức năng, mục đích sử dụng;
11.3) Chất lượng sản phẩm tương đương nhau;
11.4) Có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thương mại, tức là người 

mua chấp nhận thay thế hàng hoá này cho hàng hoá kia;
11.5) Được sản xuất tại Việt Nam, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản 

xuất khác được uỷ quyền.
12) Hàng hoá nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại: Là những 

hàng hoá nằm trong cùng một nhóm hoặc một tập hợp nhóm hàng hoá do cùng 
một ngành hay một lĩnh vực cụ thể sản xuất ra, bao gồm hàng hoá nhập khẩu 
giống hệt và hàng hoá nhập khẩu tương tự.

Ví dụ: Chủng loại thép xây dựng như thép trơn tròn, thép xoắn, thép hình 
(chữ U, I, V...) do ngành sản xuất thép sản xuất ra, là những hàng hoá cùng 
chủng loại.

12.1) Trong phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ 
"hàng hoá nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại” là hàng hoá nhập 
khẩu từ tất cả các nước vào Việt Nam, không phân biệt xuất xứ.
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12.2) Trong phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán 
“hàng hoá nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại” phải là những hàng 
hoá nhập khẩu có cùng xuất xứ với hàng hoá đang xác định trị giá tính thuế.

13) Cửa khẩu nhập đầu tiên: Là cảng đích ghi trên vận đơn. Đối với loại 
hình vận tải bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông thì cửa khẩu nhập đầu 
tiên là cảng đích ghi trên hợp đông.

14) Phần mềm: Là các dữ liệu, chương trình hoặc hướng dẫn được thể hiện 
dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác mà khi chuyển tải 
vào một thiết bị xử lý dữ liệu thì có khả năng làm thiết bị đó thực hiện được một 
công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Các sản phẩm âm thanh, phim hoặc 
hình ảnh không được coi là phần mềm theo quy định này.

15) Phương tiện trung gian: Được hiểu là đĩa mềm, đĩa CD, băng từ, thẻ từ 
hoặc bất kỳ vật thể nào lưu giữ được thông tin, được sử dụng như một phương 
tiện lưu giữ tạm thời hoặc để chuyển tải phần mềm. Để sử dụng, phàn mềm sẽ 
phải được chuyển, cài đặt hoặc tích hợp vào thiết bị xử lý dữ liệu. Phương tiện 
trung gian ở đây không bao gồm các mạch tích hợp, vi mạch, bán dẫn và các thiết 
bị tương tự hoặc các bộ phận gắn vào các bảng mạch hoặc thiết bị đó.

16) Giá giả định: Là mức giá xác định khi chưa có hoạt động mua bán 
hàng hoá để nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam.

17) Giá áp đặt: Là mức giá xác định không tuân theo nguyên tắc và các 
phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng đẫn tại Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định trị giá hải quan

1) Trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế (sau đây gọi là trị giá tính 
thuế) được xác định theo các nguyên tắc hướng dẫn tại Chương II Thông tư này.

2) Trị giá hải quan phục vụ mục đích thống kê (sau đây gọi là trị giá thống 
kê) được xác định theo nguyên tắc sau:

2.1-) Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế, trị giá thống kê là trị giá 
tính thuế.

2.2) Đối với hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, hàng hoá được 
miễn thuế, xét miễn thuế thì trị giá thống kê là trị giá do người khai hải quan khai 
báo theo nguyên tắc sau:

2.2.1) Đối với hàng hoá nhập khẩu, là giá bán tại cửa khẩu nhập đầu tiên 
(giá CIF, giá DAF);

2.2.2) Đối với hàng hoá xuất khẩu, là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá 
FOB, giá DAF).

Điều 4. Thời điểm xác định trị giá hải quan và thời hạn nộp thuế

1) Thời điểm xác định trị giá hài quan đói với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu là ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với trường hợp phải trì hoãn việc xác định trị giá tính thuế, thì thời 
điểm xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là ngày cơ quan hải
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quan hoặc người khai hải quan xác định được trị giá tính thuế theo hướng dẫn tại 
Thông tư này.

2) Thời hạn nộp thuế:
2.1) Đối với khoản chênh lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn 

định với số tiền thuế do người nộp thuế tự khai, tự tính trong trường hợp hàng 
hoá đã được thông quan là 10 (mười) ngày, kê từ ngày cơ quan hải quan ký quyết 
định ấn định thuế;

2.2) Đối với trường hợp khác, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định 
tại các khoản 3,4 và 5 Điêu 42 của Luật Quản lý thuế.

Điều 5. Quyền của người khai hải quan

1) Được yêu cầu cơ quan hải quan:
1.1) Giữ bí mật các thông tin thương mại đã cung cấp cho cơ quan hải 

quan, bao gồm các loại thông tin về người mua, người bán, người uỷ thác, người 
mua hàng trong nước, giá xuất khẩu, giá nhập khẩu, giá bán lại hàng hoá trong 
nước, giá thành sản xuất hàng hoá nhập khẩu;

1.2) Hướng dẫn xác định, khai báo ưị giá tính thuế theo trình tự, nguyên 
tắc và các phương pháp xác định trị giá;

1.3) Thông báo bằng văn bản về trị giá tính thuế, cơ sở, phương pháp được 
sử dụng để xác định trị giá tính thuế trong trường hợp trị giá tính thuế do cơ quan 
hải quan xác định;

1.4) Tham vấn để giải trình, làm rõ những nghi vấn của cơ quan hải quan 
về trị giá khai báo;

1.5) Thông quan hàng hoá trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu chưa có 
giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai; hoặc hàng hoá nhập khẩu phải trì 
hoãn việc xác định trị giá tính thuế, trên cơ sở đã thực hiện việc bảo đảm cho số 
thuế phải nộp.

2) Đề nghị bằng văn bản về việc thay đổi trình tự áp dụng phương pháp trị 
giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán.

3) Khiếu nại hoặc khởi kiện việc xác định trị giá tính thuế của cơ quan hải 
quan theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và pháp luật về thủ tục giải 
quyết các vụ án hành chính.

4) Quyền khác theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 6. Nghĩa vụ của người khai hải quan

1) Kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu và tự xác định trị giá tính thuế của hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu theo quy định.

2) Nộp tờ khai trị giá tính thuế, các tài liệu, chứng từ hợp pháp, đã sử dụng 
để xác định trị giá tính thuế cùng với tờ khai hải quan. Nộp, xuất trình các tài liệu 
làm căn cứ kiểm tra, xác định trị giá tính thuế theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
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3) Tham gia giải trình và chịu sự kiểm tra cùa cơ quan hải quan về trị giá 
khai báo. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan trong việc làm rõ những 
nghi vấn của cơ quan hải quan về các nội dung khai báo liên quan đến trị giá tính 
thuế.

4) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo và kết quả 
tự xác định trị giá hải quan nhằm mục đích tính thuế và thống kê hải quan.

5) Chịu trách nhiệm về việc giấy mời tham vấn (theo mẫu số 3 ban hành 
kèm theo Thông tư này) do cơ quan hải quan gửi đến theo đúng địa chỉ đã khai 
báo trên tờ khai hải quan hoặc địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng 
không có người nhận.

6) Thực hiện việc bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan hải quan quy định tại 
Điều 25 Thông tư này nếu muốn thông quan hàng hóa.

7) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

1) Giữ bí mật các thông tin thương mại do người khai hải quan cung cấp có 
liên quan đến trị giá khai báo, bao gồm các loại thông tin về người mua, người 
bán, người uỷ thác, người mua hàng trong nước, giá xuất khẩu, giá nhập khẩu, 
giá bán lại hàng hoá trong nước, giá thành sản xuất hàng hoá nhập khẩu, trừ các 
trường hợp phải cung cấp cho các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

2) Giải thích, hướng dẫn cho người khai hải quan tuân thủ các quy định 
của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và hướng dẫn 
tại Thông tư này.

3) Thông báo bằng văn bản cho người khai hải quan biết:
3.1) Cơ sở, căn cứ nghi vấn trong trường hợp có nghi vấn mức giá khai báo 

đối với các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu về giá cấp 
Tổng cục hoặc Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu về giá cấp Cục (theo 
mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này);

3.2) Mức bảo đảm trong trường hợp trì hoãn xác định trị giá tính thuế (theo 
mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này);

3.3) Trị giá tính thuế, cơ sở, phương pháp được sử dụng để xác định trị giá 
tính thuê trong trường hợp trị giá tính thuê do cơ quan hải quan xác định (theo 
mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này);

4) Tổ chức thực hiện tham vấn theo đúng trình tự, thủ tục hướng dẫn tại 
Điều 26 Thông tư này.

5) Công khai mẫu tờ khai trị giá tính thuế trên Trang thông tin điện từ của 
Hải quan Việt Nam và hướng dẫn người khai hải quan khai báo phù hợp với từng 
phương pháp xác định trị giá tính thuế.

6) Giải quyết khiếu nại của người khai hải quan về việc xác định trị giá 
tính thuế theo đúng quy định của pháp luật.

7) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Quản lý thuế.
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Điều 8. Quyền hạn của cơ quan hải quan

1) Kiểm tra nội dung khai báo, xác định trị giá tính thuế của người khai hải 
quan theo hướng dẫn tại Chương III Thông tư này.

2) Yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các tài liệu, chứng từ liên 
quan đến việc mua bán, thanh toán tiền hàng, chứng từ vận tải, bảo hiểm (nếu có) 
và hạch toán bán hàng sau nhập khẩu để giải trình, làm rõ những nghi vấn của cơ 
quan hải quan về trị giá khai báo.

3) Xác định trị giá tính thuế:
3.1) Đối với hàng hoá xuất khẩu: Cơ quan hải quan xác định trị giá tính 

thuế trong các trường hợp sau đậy:
3.1.1) Người khai hải quan không xác định được trị giá hoặc xác định trị 

giá không đúng nguyên tắc, phương pháp quy định tại Mục I Chương II Thông tư 
này; không khai báo hoặc khai báo không đúng giá chính thức;

3.1.2) Hợp đồng mua bán hàng hoá không hợp pháp;
3.1.3) Nội dung giữa hợp đồng mua bán hàng hoá và các nội dung khai báo 

trên tờ khai hải quan có mâu thuẫn;
3.2) Đối với hàng hoá nhập khẩu: Cơ quan hải quan xác định trị giá tính 

thuế trong các trường hợp sau đây:
3.2.1) Người khai hải quan không xác định được trị giá tính thuế theo các 

phương pháp xác định trị giá;
3.2.2) Không khai báo hoặc khai báo không đúng các khoản phải cộng quy 

định tại Thông tư này.
3.2.3) Các trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo quy định tại 

điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 và điểm 4.4.1 khoản 4 Điều 26 Thông tư này.
3.2.4) Các trường hợp hàng hoá thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập 

khẩu về giá cấp Tổng cục hoặc Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khâu vê giá 
cấp Cục, có nghi vấn về mức giá, đồng thời người khai hải quan đồng ý nộp thuế 
theo mức giá do cơ quan hải quan xác định theo mẫu số 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

3.2.5) Người khai hải quan không tuân thủ các quy định tại Nghị định số 
40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chỉnh phủ và hướng dẫn tại ban hành kèm 
theo Thông tư này.

4) Quyền khác theo quy định cùa Luật Quản lý thuế.

Điều 9. Chứng từ, tài liệu phải nộp

Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, các loại chứng từ, tài liệu mà người 
khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại Thông tư này là 
bản sao có xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp (trừ trường hợp có yêu 
càu cụ thể là bản chính), mỗi loại chứng từ, tài liệu 01 bản. Trường hợp nghi vấn 
về các tài liệu, chứng từ liên quan, cơ quan hải quan phải đối chiếu với bản chính 
để đảm bảo tính chính xác.
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CHƯƠNG II
XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ ĐÓI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẤU, NHẬP KHẨU

MỤC I
XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Điều 10. Nguyền tắc, phương pháp xác định

1) Nguyên tắc: Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán thực 
tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) 
và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ có liên quan.

2) Phương pháp xác định:
2.1) Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giả bán ghi trên hợp đồng mua 

bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hoá 
đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hoá 
thực xuất khẩu.

2.2) Trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ 
có mâu thuẫn thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế căn cứ vào trình tự 
các nguồn thông tin quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư này và các chứng từ, 
tài liệu kèm theo, bao gồm:

2.2.1) Tờ khai hải quan của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất 
khẩu tương tự làm cơ sở xác định trị giá tính thuế; hoặc/và

2.2.2) Hoá đơn bán hàng của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất 
khẩu tương tự do Bộ Tài chính phát hành hoặc cho phép sử dụng; hoặc/và

2.2.3) Các chứng từ dùng để quy đổi về giá FOB, giá DAF sử dụng để xác 
định trị giá tính thuế.

Điều 11) Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu chưa có giá 
chính thức tại thời  điểm đăng ký tờ khai hải quan

1) Đối với hàng hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng 
ký tờ khai do họp đồng mua bán hàng hoá thoả thuận thời điểm chốt giá sau khi 
hàng hoá đã xuất khẩu, thì người khai hải quan khai báo giá tạm tính tại thời 
điểm đăng ký tờ khai; khai báo giá chính thức theo mẫu số 5 ban hành kèm theo 
Thông tư này và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ thời 
điểm chốt giá. Cơ quan hải quan kiểm tra khai báo của người khai hải quan, thời 
điểm chốt giá, điều kiện chấp nhận thời điểm chốt giá và thực hiện:

1.1) Xử lý tiền thuế chênh lệch theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa 
tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn đói với trường hợp số thuế tính 
theo giá chính thức thấp hơn số thuế đã nộp theo giá tạm tính;

1.2) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người 
khai hải quan khai báo giá chính thức không đúng thời hạn quy định tại khoản 1 
Điều này;
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1.3) Xác định trị giá tính thuế, ấn định thuế, thu đủ số tiện thuế, tiền phạt 
chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp 
người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo không đúng giá chính thức.

2) Thời điểm chốt giá tối đa là 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải 
quan hàng hoá xuất khẩu. Trường hợp thời điểm chốt giá vượt quá 90 ngày kể từ 
ngày đăng ký tờ khai, giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ 
hồ sơ, chứng từ, thực tế lô hàng xuất khẩu để kiểm tra, xem xét, quyết định việc 
chấp nhận thời điểm chốt giá ghi trên hợp đồng

3) Thời điểm chốt giá được chấp nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau đây:

3.1) Hợp đồng mua bán hàng hóa có thoả thuận về thời điểm chốt giá phù 
hợp với ngành hàng xuất khẩu;

3.2) Thời điểm chốt giá thực tế phù hợp với thời điểm chốt giá theo thoả 
thuận ghi trên hợp đồng;

3.3) Giá chính thức phù hợp với giá thực tế thanh toán của hàng hoá xuất 
khẩu theo chứng từ thanh toán.

Trường hợp  không đủ điều kiện để được chấp nhận thời điểm chốt giá, 
đồng thời số thuế tính theo giá chính thức cao hơn số thuế đã nộp theo giá tạm 
tính thì người khai hải quan phải nộp phạt chậm nộp đối với số thuế chênh lệch.

MỤC II
XÁC ĐINH TRI GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU  

Điều 12. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế

1) Nguyên tắc: Trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế 
phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

2) Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu 
tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá 
tính thuế hướng dẫn tại các Điều 13, 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư này và dừng 
ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế (trừ các trường hợp xác định 
trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 20 Thông tư này). Các phương pháp xác 
định trị giá tính thuế bao gồm:

2.1) Phương pháp trị giá giao dịch;
2.2) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt;
2.3) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự;
2.4) Phương pháp trị giá khấu trừ;
2.5) Phương pháp trị giá tính toán;
2.6) Phương pháp suy luận.
Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng 

phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thê thay đôi cho 
nhau.
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Điều 13. Phương pháp trị giá giao dịch

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo 
trị giá giao địch.

Trị giá giao địch là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải 
thanh toán cho người bán để mua hàng hoá nhập khẩu, sau khi đã được điều 
chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng 
số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho người bán để mua hàng hoá nhập khâu.

1) Trị giá giao địch được áp dụng nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:
1.1) Người mua không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử đụng hàng hoá 

sau khi nhập khẩu, trừ các hạn chế dưới đây:
1.1.1) Hạn chế đo pháp luật Việt Nam quy định, nhu: Các quy định về việc 

hàng hoá nhập khẩu phải đán nhãn mác bằng tiếng Việt, hàng hoá nhập khẩu có 
điều kiện, hoặc hàng hoá nhập khẩu phải chịu một hình thức kiểm tra trước khi 
được thông quan;

1.1.2) Hạn chế về nơi tiêu thụ hàng hoá;
1.1.3) Hạn chế khác không ảnh hưởng đến trị giá của hàng hoá.
Những hạn chế này là một hoặc nhiều yếu tố có liên quan trực tiếp hay 

gián tiếp đến hàng hoá nhập khẩu, nhưng không làm tăng hoặc giảm giá thực 
thanh toán cho hàng hoá đó.

Ví dụ: Người bán ô tô yêu càu người mua ô tô không được bán hoặc trưng 
bày ô tồ nhập khẩu trước thời điểm giới thiệu mẫu ô tô này ra thị trường.

1.2) Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những điều kiện hay 
các khoản thanh toán mà vì chúng không xác định được trị giá của hàng hoá cần 
xác định trị giá tính thuế.

Ví dụ:
- Người bán định giá bán hàng hoá nhập khẩu với điều kiện là người mua 

cũng sẽ mua một số lượng nhất định các hàng hoá khác nữa.
- Giá cả của hàng hoá nhập khẩu phụ thuộc vào giá cua hàng hoá khác mà 

người nhập khẩu sẽ bán lại cho người xuất khẩu.
Trường hợp việc mua bán hàng hoá hay giá cả của hàng hoá phụ thuộc vào 

một hay một số điều kiện, nhưng người mua có tài liệu khách quan để xác định 
mức độ ảnh hưởng bằng tiền của sự phụ thuộc đó thì vẫn được xem là đã đáp ứng 
điều kiện này; khi xác định trị giá tính thuế phải cộng khoản tiền được giảm đo 
ảnh hưởng của sự phụ thuộc đó vào trị giá giao địch.

1.3) Sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử đụng hàng hoá nhập khẩu, trừ 
khoản phải cộng quy định tại điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư này, người 
mua không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền thu được đo việc định 
đoạt hàng hoá nhập khẩu mang lại.

1.4) Người mua và người bán không có mối quan hệ đặc biệt hoặc nếu có 
thì mối quan hệ đặc biệt đó không ảnh hưởng đến trị giá giao địch.
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1.4.1) Trong trường hợp người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt 
nhung không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì người khai hải quan phải khai 
báo vê việc này.

1.4.2) Trên cơ sở những thông tin có sẵn, trường hợp cơ quan hải quan có 
nghi vân cho răng môi quan hệ đặc biệt có ảnh hương đến trị giá giao dịch thì 
phải thông báo ngay bằng văn bản theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 
này cho người khai hải quan biết căn cứ nghi vấn ngay trong ngày đăng ký tờ 
khai hoặc ngày làm việc liền kề.

1.4.3) Cơ quan hải quan phải tạo điều kiện để người khai hải quan thực 
hiện quyền tham vấn, giải trình và cung cấp thêm thông tin có liên quan nhằm 
làm rõ môi quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán không ảnh hưởng đến 
trị giá giao dịch của hàng ho á nhập khẩu nếu tại điểm 1.4.4 khoản này.

1.4.4) Mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán không ảnh 
hưởng đến trị giá giao dịch nếu thoả mãn một trong hai điều kiện sau:

1.4.4.1) Mặc dù có mối quan hệ đặc biệt nhưng giao dịch mua bán đó được 
tiên hành như giao dịch mua bán với những người mua không có quan hệ đặc 
biệt:

- Ví dụ:
+ Giá mua bán hàng hoá nhập khẩu được đàm phán và thống nhất trong 

hợp đồng thương mại theo cách thức phù hợp với thông lệ đàm phán, thoả thuận 
giá cả thông thường của ngành hàng đó hoặc theo cách mà người bán đưa ra giá 
mua bán hàng hoá cho những người mua không có quan hệ đặc biệt khác.

+ Giá mua bán hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả chi phí và lợi nhuận 
chung, tương ứng với chi phí và lợi nhuận chung của việc bán hàng hoá cùng 
phẩm cấp hay cùng chủng loại.

Cơ quan hải quan phải tiến hành kiểm tra cách thức mà người mua và 
người bán thiết lập mối quan hệ mua bán và cách thức đàm phán để đạt được 
mức giá khai báo, từ đó đưa ra kết luận là trị giá khai báo có bị ảnh hưởng bởi 
mối quan hệ đặc biệt hay không.

1.4.4.2) Hoặc trị giá giao dịch đó xấp xỉ với một trong những trị giá dưới 
đây của lô hàng được xuất khẩu đến Việt Nam trong cùng ngày hoặc trong 
khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu lô hàng đang 
chứng minh:

- Trị giá tính thuế được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch của 
hàng hoá nhập khẩu giông hệt hay tương tự được bán cho người nhập khẩu khác 
không có mối quan hệ đặc biệt với người xuất khẩu (người bán);

- Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt hay tương tự được 
xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ quy định tại Điều 17 Thông tư này;

- Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt hay tương tự được 
xác định theo phương pháp trị giá tính toán quy định tại Điều 18 Thông tư này.

L4.4.3) Những trị giá tính thuế quy đỉnh tại điểm 1A.4.2 khoản này chỉ 
nhằm mục đích so sánh và phải điều chinh trị giá tính thuế của hàng hoá nhập
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khẩu giống hệt, hàng hoá nhập khẩu tương tự về cùng điều kỉện mua bán với 
hàng hoá nhập khâu đang chứng minh:

a) Điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán: Việc điều chỉnh trị giá tính thuế 
của hàng hoá nhập khâu giống hệt, tương tự vê cùng điêu kiện mua bán với lô hàng 
đang chứng minh được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 16 
Thông tư này.

b) Điều chỉnh các khoản phải cộng, phải trừ theo hướng dẫn tại Điều 14 
Thông tư này.

2) Trị giá giao dịch bao gồm các khoản sau đây:
2.1) Giá mua ghi trên hoá đơn thương mại;
2.2) Các khoản điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông từ này;
2.3) Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi 

trên hoá đơn thương mại, bao gồm:
2.3.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua 

bán, vận tải, bảo hiểm hàng hoá.
2.3.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán như khoản tiền mà 

người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiên được 
thanh toán bằng cách cấn trừ nợ.

3) Xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá có chứa phần mềm nhập
khẩu:

3.1) Trị giá tính thuế là trị giá thực té đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán 
cho hàng hoá nhập khẩu là phương tiện trung gian, không bao gôm trị ậiá của 
phần mêm dùng cho các thiêt bị xử lý dữ liệu mà nó chứa đựng, với điêu kiện 
trên hoá đơn thương mại trị giá của phần mềm được tách riêng với trị giá của 
phương tiện trung gian;

3.2) Trị giá tính thuế là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán 
cho hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm vả chi phí để ghi hoặc cài 
đặt phần mềm vào hàng hoá nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

3.2.1) Trên hoá đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách 
riêng với trị giá của phương tiện trung gian;

3.2.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên 
quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này;

3.2.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hoá nhập 
khẩu không phải là phương tiện trung gian.

4) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá theo phương pháp này bao gồm:
4.1) Chứng từ, tài liệu chứng minh mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng 

đến trị giá giao dịch (nếu có);
4.2) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến các khoản tiền người mua phải trả 

nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hoá đom thương mại (nêu có);
4.3) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng (nếu có 

khoản điều chỉnh cộng);
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4.4) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến các khoản điều chỉnh trừ (nếu có 
khoản điều chỉnh trừ);

4.5) Chứng từ, tài liệu khác có liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế 
theo trị giá giao dịch do người khai hải quan khai báo.

Điều 14. Các khoản điều chỉnh

1) Khoản điều chỉnh cộng:
1.1) Điều kiện để điều chỉnh cộng: Chỉ điều chỉnh cộng khi có đầy đủ các 

điều kiện sau:
1.1.1) Do người mua thanh toán và chưa được tính ưong giá thực tế đã 

thanh toán hay sẽ phải thanh toán;
1.1.2) Phải liên quan đến hàng hoá nhập khẩu;
1.1.3) Có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ 

hợp pháp có liên quan.
Trường hợp lô hàng nhập khẩu có các khoản điều chỉnh cộng nhưng không 

có các số liệu khách quan, định lượng được để xác định trị giá tính thuế thì không 
xác định theo trị giá giao dịch và phải chuyển sang phương pháp tiếp theo.

1.2) Các khoản điều chỉnh cộng:
1.2.1) Chí phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới. Trường họp các chi phí 

này bao gồm các khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì không phải cộng các khoản 
thuế đó vào trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu.

1.2.2) Chi phí bao bì được coi là đồng nhất với hàng hoá nhập khẩu, bao 
gồm: Giá mua bao bì, các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyến 
bao bì đến nơi đóng gói, bảo quản hàng hoá.

Các loại Container, thùng chứa, giá đỡ được sử dụng như một phương tiện 
để đóng gói phục vụ chuyên chở hàng hoá và sử dụng nhiều lần thì không được 
coi là bao bì gắn liền với hàng hoá nên không phải là khoản phải cộng về chí phí 
bao bì gắn liền với hàng hoá.

1.2.3) Chi phí đóng gói hàng hoá, bao gồm các khoản sau đây:
1.2.3.1) Chi phí về vật liệu đóng gói bao gồm giá mua vật liệu đóng gói và 

các chi phí khác liên quan đến việc mua bán và vận chuyển vật liệu đóng gói đên 
địa điểm thực hiện việc đóng gói.

1.2.3.2) Chi phí về nhân công đóng gói, bao gồm tiền thuê nhân công và 
các chi phí liên quan đến việc thuê nhân công đóng gói hàng hoá đang được xác 
định trị giá tính thuê.

Trường hợp người mua phải chịu các chi phí về ăn ở, đi lại cho công nhân 
trong thời gian thực hiện việc đóng gói thì các chi phí này cũng thuộc vê chi phí 
nhân công đóng gói.

1.2.4) Khoản trợ giúp: Trị giá của hàng hoá, dịch vụ do người mua cung 
cấp miễn phí hoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản 
xuất hoặc người bán hàng, để sản xuất và bán hàng hoá xuất khẩu đến Việt Nam.

1.2.4.1) Các khoản trợ giúp bao gồm:
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a) Nguyên liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng và các sản phẩm tương tự hợp 
thành, được đưa vào hàng hoá nhập khâu.

b) Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao ừong quá trình sản xuất hàng 
hoá nhập khẩu.

c) Công cụ, dụng cụ, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu và các sản phẩm 
tương tự được sử dụng để sản xuất hàng hoá nhập khẩu.

d) Bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển khai, 
thiết kế thi công, thiết kế mẫu, sơ đồ, phác thảo và các sản phẩm dịch vụ tương tự 
được làm ra ở nước ngoài và cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hoá nhập 
khẩu.

1.2.4.2) Xác định trị giá của khoản trợ giúp:
a) Nếu hàng ho á, dịch vụ trợ giúp được mua của một người không có quan 

hệ đặc biệt để cung cấp cho người bán thì ừị giá của khoản trợ giúp là giá mua 
hàng hoá, dịch vụ ừợ giúp đó.

b) Nêu hàng hoá, dịch vụ ừợ giúp do người nhập khẩu hoặc người có quan 
hệ đậc biệt với ngtrời nhập khẩu sản xuất ra để cung cap cho người bán thì trị giá 
của khoản trợ giủp là giá thành sản xuất hàng hoá, dịch vụ trợ giúp đó.

c) Nếu hàng hoá, dịch vụ trợ giúp được làm ra bởi cơ sở sản xuất của 
người mua đặt ở nước ngoài nhưng không có tài liệu, chứng từ để hạch toán riêng 
cho hàng hoá, dịch vụ ừợ giúp đó thì trị giá cùa khoản trợ giúp được xác định 
bằng cách phân bổ tổng chi phí sản xuất trong cùng kỳ của cơ sở đó cho lượng 
hàng hoá, dịch vụ ừợ giúp được sản xuât ra.

d) Khoản trợ giúp do người mua thuê hoặc mượn thì trị giá của khoản trợ 
giúp là chi phí thuê, mượn.

e) Khoản trợ giúp là hàng hoá đã qua sử dụng thì trị giá cùa khoản trợ giúp 
là ừị giá còn lại cùa hàng hoá đó.

g) Hàng hoá ừợ giúp được người mua gia công, chế biến trước khi chuyển 
cho người bán để sử dụng vào sản xuất hàng hoá nhập khẩu thì phảỉ cộng thêm 
phần giá ừị tăng thêm do gia công, chế bién vào ừị giá của khoản ừợ giúp.

h) Khoản ữợ giúp được người mua, bán gỉảm giá cho người xuất khẩu thì 
phải cộng thêm phần trị giẩ được giảm vào trị giá tính thuê.

i) Trường hợp sau khi sản xuất ra hàng hoá nhập khẩu còn thu được 
nguyên, vật liệu thừa, phế liệu từ các hàng hoá ừợ giúp thì phần trị giá thu hồi 
được từ nguyên vật liệu thừa và phê liệu này được trừ ra khỏi trị giá của khoản 
trợ giúp, néu có số liệu thể hiện trị giá của phế liệu hoặc nguyên, vật liệu thừa.

Trị giá các khoản trợ giúp được xác định bao gồm cả các chi phí liên quan 
đếĩl việc mua bán, vận chuyển, bảo hiểm đến nơi sản xuất ra hàng hoá nhập khẩu.

1.2.4.3) Phân bổ trị giá khoản ừợ giúp cho hàng hoá nhập khẩu.
a) Nguyên tắc phân bổ trị giá khoản trợ giúp.
a.l) Trị giá các khoản trợ giúp phải được phân bổ hết cho hàng hoá nhập

khẩu;
a.2) Việc phân bổ phải lập thành các chứng từ hợp pháp;
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a.3) Việc phân bổ phải tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán của Việt
Nam.

b) Phương pháp phân bổ trị giá khoản trợ giúp:
Người khai hải quan tự phân bổ các khoản trợ giúp cho hàng hoá nhập 

khẩu theo một trong các phương pháp sau:
b. 1) Phân bổ cho số hàng hoá nhập khẩu trong chuyến hàng nhập khẩu đầu

tiên;
b.2) Phân bổ theo số lượng đơn vị hàng hóa đã được sản xuất tính đến thời 

điểm nhập khẩu chuyến hàng đầu tiên;
b.3) Phân bổ cho toàn bộ sản phẩm dự kiến được sản xuất ra theo thoả 

thuận mua bán giữa người mua và người bán (hoặc người sản xuất);
b.4) Phân bổ theo nguyên tắc giảm dần hay tăng dần;
b.5) Ngoài các phương pháp trên, người mua có thể sử dụng các phương 

pháp phân bổ khác, với điều kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chế 
độ kê toán và phải được lập thành chứng từ.

1.2.5) Phí bản quyền, phí giấy phép:
1.2.5.1) Điều kiện để điều chỉnh cộng: Chỉ điều chỉnh cộng khi có đầy đủ 

các điều kiện sau:
a) Phải được trả cho việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến 

hàng hoá nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế.
Ví dụ: Một người nhập khẩu băng Betacam có chứa nội dung phim, theo 

thoả thuận giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu thì người nhập khẩu trả tiền 
bản quyền để được phát sóng bộ phim đổ theo thời gian và số lần nhất định. 
Trường hợp này, hàng hoá nhập khau là băng Betacam, tiền bản quyền lại trả để 
sử dụng nội dung phim chứa đựng trong băng, không trả tiển bản quyền cho băng 
nhập khẩu, do vậy không phải cộng khoản phí bản quyền này vào trị giá giao 
dịch của hàng hoá nhập khẩu là băng Betacam.

b) Do người mua phải trả trực tiếp hay gián tiếp, như một điều kiện cho 
giao dịch bán hàng hoá đang được xác định trị giá tính thuế, có nghĩa là người 
mua hàng trả phí bản quyền, phí giấy phép như một phần trong hoạt động mua 
bán hàng hoá nhập khẩu.

c) Chưa được tính ừong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán 
của hàng hoá nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế.

1.2.5.2) Không phải cộng vào trị giá tính thuế trong các trường hợp sau:
a) Các khoản tiền người mua phải trả cho quyền tái sản xuất hàng hoá nhập 

khẩu hoặc sao chép các tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam.
b) Các khoản tiền người mua phải trả cho quyền phân phối hoặc bán lại 

hàng hoá nhập khẩu, nếu việc thanh toán này không phải là một điều kiện quy 
định tại tiết b điểm 1.2.5.1 khoản này của việc bán hàng hoá nhập khẩu.

Trường hợp các khoản tiền ưả cho quyền tái sản xuất, quyền phân phối 
hoặc bán lại hàng hoá nhập khâu đã được tính trong giá thực tê đã thanh toán hay
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sẽ phải thanh toán thì không được trừ ra khỏi trị giá tính thuế của hàng hoá nhập 
khẩu.

1.2.5.3) Căn cứ xác định: Chứng từ thanh toán phí bản quyền, phí giấy 
phép hoặc các chứng từ hợp pháp khác, thể hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản 
này.

1.2.5.4) Thời điểm xác định:
a) Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép xác định được tại thời điểm 

đăng ký tờ khai thì người khai hải quan tự khai báo khoản phí bản quyên,' phí 
giấy phép tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá, tự xác định trị giá, tính và 
nộp thuế theo quy định;

b) Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép không xác định được tại thời 
điểm đăng ký tờ khai đo phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu hay lý 
do khác được quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa 
thuận riêng về việc trả phí bản quyền, phí giấy phép thì thủ tục khai báo, kiểm tra 
thực hiện như sau:

b.l) Đối với người khai hải quan:
b. 1.1) Tại thời điểm đăng ký tờ khai, khai báo rõ lý do chưa khai báo được 

khoản phí bản quyền, phí giấy phép tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị gìá;
b.1.2) Thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản 

quyền, phí giấy phép thực tế đã trả theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 
này, đồng thời nộp đủ tiền thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực trả phí 
bàn quyên, phí giấy phép phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc văn bản 
thoả thuận riêng. Thời điểm tính thuế là ngày người khai hải quan đăng ký tờ 
khai hải quan.

b.2) Đối với cơ quan hải quan:
b.2.1) Kiểm tra các chứng từ có liên quan và nội đung khai báo của người 

khai hải quan được quy định nêu tại tiết b.l điểm 1.2.5.4 khoản này.
b.2.2) Thực hiện xác định trị giá tính thuế, ấn định thuế, thu đủ số tiền 

thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 
với trường hợp người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo không đúng 
khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế phải trả.

b.2.3) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người 
khai hải quan khai báo không đúng thời hạn quy định tại tiết b.l điểm 1.2.5.4 
khoản này đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế phải trả .

c) Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép được tính một phần vào hàng 
hoá nhập khẩu, một phần căn cứ vào các yếu tố không liên quan đến hàng hoá 
nhập khâu, thi:

c.l) Cộng vào trị giá giao dịch nếu cỏ số liệu khách quan, định lượng được 
để phân định, tách biệt được phần phí bàn quyền, phí giấy phép liên quan đến 
hàng hóa nhập khâu.

C.2) Không xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch và 
phải chuyển sang phương pháp tiếp theo, nếu không phân định, tách biệt được 
phần phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.
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1.2.6) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau 
khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay 
gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức. Thủ tục khai báo, kiểm tra được thực 
hiện như sau:

1.2.6.1) Trường hợp khoản tiền này xác định được tại thời điểm đăng ký tờ 
khai thì người khai hải quan tự khai báo khoản tiền này tại tiêu thức tương ứng 
trên tờ khai trị giá, tự xác định trị giá, tính và nộp thuế theo quy định;

1.2.6.2) Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được 
khoản phải cộng này, do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu hay lý 
do khác được quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa 
thuận riêng thì:

a) Đối với người khai hải quan:
a.l) Tại thời điểm đăng ký tờ khai, khai báo rõ lý do chưa khai báo được 

khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định 
đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khau tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá;

a.2) Thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí thực tế đã 
trả theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời nộp đủ tiền thuế 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực trả tiền phù hợp với hợp đồng mua bán 
hàng hoá hoặc văn bản thoả thuận riêng. Thời điểm tính thuế là ngày người khai 
hải quan đăng ký tờ khai hải quan.

b) Đối với cơ quan hải quan:
b.l) Kiểm tra các chứng từ cỏ liên quan và khai báo của người khai hải 

quan theo quy định nêu tại điểm a khoản này;
b.2) Thực hiện xác định trị giá tính thuế, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế,

tiền phạt chậm nộp (nếu có), ra quyét định xử phạt vi phạm hành chính đối với
trường hợp người khai hải quan không khai báo hoặc khai báo không đúng khoản 
phí thực tê phải trả;

b.3) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người 
khai hải quan khai báo không đúng thời hạn quy định tại điểm a khoản này đôi 
với khoản tiền thực tế phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử 
dụng hàng hoá nhập khẩu.

1.2.7) Chi phí vận tải và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến vận tải 
hàng hoá nhập khẩu cho đển khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu 
nhập đàu tiên:

1.2.7.1) Các chi phí nêu tại điểm này bao gồm: Chi phí bốc, dỡ, xếp và vận 
chuyển hàng hoá, phụ phí tàu già, chi phí thuê các loại container, thùng chứa, giá 
đỡ được sử dụng như một phương tiện để đóng gói phục vụ chuyên chở hàng hoá 
và sử dụng nhièu lần.

1.2.7.2) Các chi phí nêu tại điểm này không bao gồm:
a) Chi phí bốc, dỡ, xép hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập 

đầu tiên nếu khoản chi phí này được tách riêng khỏi chi phí vận tải quôc tê (F). 
Trường hợp khoản chi phí này đã bao gồm trong chi phí vận tải quôc tê hoặc đã
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bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì không được 
tách (trừ) ra khỏi trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu.

b) Các chi phí khác phát sinh sau khi hàng hoá nhập khẩu được bốc, dỡ, 
xếp xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.

1.2.7.3) Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ sở họp 
đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hoá.

1.2.7.4) Trường hợp 16 hàng có nhiều loại hàng hoá khác nhau nhưng hợp 
đồng vận tải hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hoá không ghi 
chi tiết cho từng loại hàng hoá thì người khai hải quan tự phân bổ các chi phí này 
cho từng loại hàng hoá bằng cách sử dụng các phương pháp phân chia theo thứ tự 
ưu tiên sau đây:

a) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải của người vận tải hàng hoá;
b) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của hàng hoá;
c) Phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hoá trên tổng trị giá ỉô

hàng.
1.2.7.5) Trường hợp giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải nhưng người 

mua không có hợp đồng vận tải, các chứng từ tài liệu liên quan đén vận tải hàng 
hoá, hoặc có nhưng không hợp pháp, thì không được áp dụng phương pháp trị giá 
giao dịch.

1.2.8) Chi phí bảo hiểm hàng ho á nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
1.2.8.1) Trường hợp người nhập khẩu không mua bảo hiểm cho hàng hoá 

thì không phải cộng thêm chi phí này vào tĩị giá tính thuế.
1.2.8.2) Phí bảo hiểm mua cho cả lô hàng gồm nhiều loại hàng hoá khác 

nhau, nhưng chưa được ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thì phân bổ theo trị 
giá của từng loại hàng hoá.

1.2.9) Các chi phí nêu tại điểm 1.2.7 và 1.2.8 khoản này nếu đã bao gồm 
thuế giá trị gia tăng phải nộp ở Việt Nam thì không phải cộng khoản thuế này vào 
trị giá tính thuế.

2) Khoản điều chỉnh trừ:
2.1) Điều kiện để điều chỉnh trừ: Chỉ được điều chỉnh trừ khi có đầy đủ các 

điều kiện sau:
2.1.1) Có số liệu khách quan, định lưỢng được phù họp với các chứng từ 

hợp pháp có liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá;
2.1.2) Đã được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;
2.1.3) Phù hợp với quy định của pháp luật vè kế toán Việt Nam.
2.2) Các khoản điều chỉnh trừ:
2.2.1) Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi nhập khẩu hàng hóa 

bao gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ 
thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự.

2.2.2) Chi phí vận tải, bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa đã được vận 
chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Trường hợp các chi phí này liên quan đến 
nhiều loại hàng hoá khác nhau nhưng chưa được ghi chi tiết cho tòng loại hàng



hoá thì phải phân bổ các chi phí theo nguyên tắc nêu tại điểm 1.2.7 và 1.2.8 
khoản 1 Điều này.

2.2.3) Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong giá 
mua hàng nhập khẩu. Trường hợp các khoản phí, lệ phí liên quan đến nhiều loại 
hàng hoá khác nhau mà không xác định trực tiếp được cho từng loại hàng hoá thì 
phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hoá trên tổng trị giá lô hàng.

2.2.4) Khoản giảm giá:
2.2.4.1) Điều kiện để trừ khoản giảm giá: Chỉ được điều chỉnh trừ khi có 

đầy đủ các điều kiện sau:
a) Khoản giảm giá thuộc một trong các loại giảm giá sau đây:
a. 1) Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hoá;
a.2) Giảm giá theo số lượng hàng hoá mua bán;
a.3) Giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán.
b) Khoản giảm được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện 

vận tải ở nước xuất khẩu hàng hoá;
c) Có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ họp 

pháp để tách khoản giảm giá này ra khỏi trị giá giao dịch. Các chứng từ này được 
nộp cùng với tờ khai hải quan;

d) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR 
cho toàn bộ hàng hoá nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán.

e) Tri giá khai báo và thực té về số lượng hàng hoá nhập khẩu; cấp độ 
thương mại; hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với Bảng công bố 
giảm giá của người bári.

2.2.4.2) Thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá:
a) Đối với người khai hải quan:
a.l) Khai báo khoản giảm giá tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá, 

nhưng chưa thực hiện điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai trị giá;
a.2) Tính, nộp thuế theo giá chưa được trừ khoản giảm giá;
a.3) Nộp hồ sơ đề nghị xem xét được trừ khoản giảm giá khi hoàn thành 

việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng: bao gồm các 
chứng từ sau:

a.3.1) Văn bản đề nghị được trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc 
nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng (bản chính);

a.3.2) Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hoá thuộc hợp đồng 
theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính) đối với trường hợp 
hàng hoá trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ 
khai) khác nhau;

a.3.3) Bảng công bố giảm giá của người bán theo số lượng hàng hoá mua 
bán; hoặc cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hoá; hoặc hình thức và 
thời gian thanh toán;

a.3.4) Tất cả các tờ khai hải quan của hàng hoá nhập khẩu thuộc hợp đồng 
và bộ hồ sơ hải quan kèm theo;
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a.3.5) Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng.
b) Đối với cơ quan hải quan:
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi người khai hải quan nộp hồ 

sơ đề nghị xem xét khấu trừ khoản giảm giá có ừách nhiệm:
b.l) Kiểm tra hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan kèm theo văn bản 

đề nghị của người khai hải quari;
b.2) Kiểm tra, đối chiếu trị giá khai báo và thực té về số lượng; cấp độ 

thương mại; hình thức và thờị gian thanh toán với Báng công bố giảm giá của 
người bán;

b.3) Xerri xét, quyết định điều chỉnh trừ khoản giảm giá nếu có đầy đủ các 
điều kiện quy định tại điểm 2.2.4.1 khoản này với trị giá của khoản giảm giá 
không vượt quá 5% tổng trị giá lô hàng. Trường hợp khoản giảm giá trên 5% 
tổng trị giá lô hàng thì đề xuất, báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ về Tồng cục Hải 
quan xin ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định điều chỉnh hoặc không điều chỉnh 
trừ khoản giảm giá;

b.4) Xử lý tiền thuế chênh lệch do khoản giảm giá được trừ thực hiện theo 
quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại Luật Quản lý thuế.

2.2.5) Các chi phí do người mua chịu liên quan đến tiếp thị hàng hoá nhập 
khẩu, bao gồm:

2.2.5.1) Chi phí nghiên cứu, điều tra thị trường về sản phẩm sắp nhập
khẩu;

2.2.5.2) Chi phí quảng cáo nhãn hiệu, thương hiệu hàng nhập khẩu;
2.2.5.3) Chi phí liên quan đến việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm mới 

nhập khẩu;
2.2.5.4) Chi phí tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về sản phẩm mới;
2.2.5.5) Chi phí kiểm tra số lượng, chất lượng hàng trước khi nhập khẩu. 

Trường hợp các chi phí này là thoả thuận giữa người mua, người bán và là một 
phần trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán do người mua trả cho 
người bán thì sẽ không được trừ ra khỏi trị giá giao dịch;

2.2.5.6) Chi phí mở L/C để thanh toán cho lô hàng nhập khẩu, nếu chi phí 
này do người mua trả cho ngân hàng đại diện cho người mua thực hiện việc thanh 
toán tiền hàng.

2.2.6) Khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất theo thỏa thuận tài chính 
của người mua và có liên quan đến việc mua hàng hóa nhập khẩu: Chỉ được điều 
chỉnh trừ khoản tiền lãi ra khỏi trị giá giao dịch khi có đầy đủ các điều kiện sau:

2.2.6.1) Thỏa thuận tài chính được lập thành văn bản;
2.2.6.2) Người khai hải quan chứng minh được rằng tại thời điểm thỏa 

thuận tài chính được thực hiện, mức lãi suất khai báo không lớn hơn mức lãi suất 
tín dụng thông thường tại nước xuất khẩu, nhưng không vượt quá mức lãi suất 
trần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố;

2.2.6.3) Có số liệu khách quan, định lượng được để khấu trừ khoản tiền lãi 
ra khỏi trị giá giao dịch.
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Điều 15. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt

Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao 
dịch hướng đẫn tại Điều 13 Thông tư này thì trị giá tính thuế của hàng hoá nhập 
khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao địch của hàng hoá nhập khẩu 
giống hệt.

Phương pháp trị giá giao địch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt được thực 
hiện như hướng đẫn tại Điều 16 Thông tư này, trong đó cụm từ “hàng hoá nhập 
khẩu tương tự” được thay thế bằng cụm từ “hàng hoá nhập khẩu giống hệt”.

Điều 16. Phựơng pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự

1) Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp hướng 
dẫn tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này thì trị giá tính thuế của hàng hoá nhập 
khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao địch của hàng hoá nhập khẩu 
tương tự, với điều kiện hàng hoá nhập khẩu tương tự đã được cơ quan hải quan 
châp nhận xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch và có cùng 
các điều kiện mua bán, điều kiện về thời gian xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu 
đang xác định trị giá tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp không tìm được lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng điều kiện 
mua bán với lô hàng nhập khẩu đanệ được xác định trị giá tính thuế thì lựa chọn 
lô hàng nhập khẩu tương tự khác về điều kiện mua bán, nhưng phải được điều 
chỉnh về cùng điều kiện mua bán.

2. Điều kiện lựa chọn lộ hàng nhập khẩu tương tự:
Lô hàng nhập khẩu tương tự được lựa chọn nếu đảm bảo các điều kiện sau:
2.1) Điều kiện về thời gian xuất khẩu:
Lô hàng nhập khẩu tương tự phải được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng 

ngày hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuât 
khâu với hàng hoá nhập khâu đang được xác định trị giá tính thuê.

2.2) Điều kiện mua bán:
2.2.1) Điều kiện về cấp độ thương mại và số lượng:
2.2.1.1) Lô hàng nhập khẩu tương tự phải có cùng điều kiện về cấp độ 

thương mại và số lượng với lô hàng nhập khẩu đang được xác định trị giá tính 
thuế;

2.2.1.2) Nếu không tìm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm 2.2.1.1 thì 
lựa chọn lô hàng nhập khẩu có cùng cấp độ thương mại nhưng khác nhau về số 
lượng, sau đó điều chỉnh trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự về 
cùng số lượng với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế;

2.2.1.3) Nếu không tìm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm 2 2 . ỉ. 1 và
2.2.1.2 thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu khác nhau về cấp độ thương mại nhưng 
cùng số lượng, sau đó điều chỉnh trị giá giao địch của lô hàng nhập khẩu tương tự 
về cùng cáp độ thương mại với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế;

2.2.1.4) Nếu không tìm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm 2.2.1.1,
2.2.1.2, 2.2.1.3 thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu khác nhau cả về cấp độ thương
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mại và số lượng sau đó điều chỉnh trị giá giao dịch của lô hàng nhập khẩu tương 
tự về cùng cấp độ thương mại và số lượng với lô hàng đang xác định trị giá tính 
thuế.

2.2.2) Điều kiện về quãng đường và phương thức vận tải, bảo hiểm:
Lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng quãng đường và phương thức vận tải, 

hoặc đã được điều chỉnh về cùng quãng đường và phương thức vận tải với lô 
hàng đang xác định trị giá.

Nếu có sự chênh lệch đáng kể về phí bảo hiểm thì điều chỉnh về cùng điều 
kiện bảo hiểm với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế.

2.3) Khi áp dụng phương pháp tri giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu 
tương tự, nếu không tìm được hàng hoá nhập khẩu tương tự được sản xuât bởi 
cùng một người sản xuất hoặc người sản xuát khác được uỷ quyên thì mới xét 
đến hàng hoá được sản xuất bởi người sàn xuất khác và phải có cùng xuất xứ.

2.4) Khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này mà xác định được 
từ hai trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự trở lên thì sau khi đã 
điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán với lô hàng đang xác định trị giá tính thuế, 
trị giá tính thuế là ửị giá giao dịch thấp nhất.

Nếu trong thời gian làm thủ tục hải quan mà không đủ thông tin lựa chọn 
hàng nhập khẩu gióng hệt hoặc tương tự với hàng hoá nhập khẩu đang xác định 
trị giá tính thuế thì không xác định trị giá tính thuế cho hàng hoá nhập khẩu theo 
hướng dẫn tại Điều 15 hoặc Điều 16 Thông tư này mà phải chuyển sang phương 
pháp tiếp theo.

3) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này 
bao gồm:

3.1) Tờ khai hải quan và tờ khai trị giá của hàng hoá nhập khẩu tương tự;
3.2) Hợp đồng vận tải của hàng hoá nhập khẩu tương tự (nếu có sự điều 

chỉnh chi phí này);
3.3) Hợp đồng bảo hiểm của hàng hoá nhập khẩu tương tự (nếu có sự điều 

chỉnh chi phí này);
3.4) Bảng giá bán hàng xuất khẩu của nhà sản xuất hoặc người bán hàng ở 

nước ngoài (néu có sự điều chỉnh về số lượng, cấp độ thương mại);
3.5) Các hồ sơ, chứng từ hợp pháp khác cần thiết và liên quan đến việc xác 

định trị giá tính thuế.

Điều 17. Phương pháp trị giá khấu trừ

1) Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp hướng 
dẫn tại Điều 13, Đieu 15, Điều 16 Thông tư này thì trị giá tính thuế của hàng hoá 
nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá khau trừ, căn cứ vào đơn giá 
bán hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu giong hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu 
tương tự trên thị trường nội địa Việt Nam và trừ (-) cảc chi phí hợp lý, lợi nhuận 
thu được sau khi bán hàng nhập khẩu.

Không áp dụng phương pháp này nếu hàng hóa được lựa chọn để xác định 
đơn giá bán thuộc một trong các trường hợp sau:
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- Chưa được bán trên thị trưởng nội địa Việt Nam hoặc việc bán hàng chưa 
được hạch toán trên chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế 
toán Việt Nam;

- Có liên quan đến khoản trợ giúp do bất kỳ người nào cung cấp, nêu tại 
điểm 1;2.4.1 khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

2) Điều kiện lựa chọn đơn giá bán trên thị trường Việt Nam:
2.1) Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam phải là đơn giá bán của hàng 

hoá nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế, hàng hoá nhập khẩu giống 
hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu tương tự, được bán nguyên trạng như khi nhập 
khẩu.

2.2) Đơn giá bán được lựa chọn là đơn giá tương ứng với lượng hàng hoá 
được bán ra với số lượng luỹ kế lớn nhất ở mức đủ để hình thành đơn giá; hàng 
hoá được bán ra ngay sau khi nhập khẩu, nhưng không quá 90 ngày sau ngày 
nhập khẩu của hàng hoá đang được xác định trị giá tính thuế; người mua hàng 
trong nước và người bán không có mối quan hệ đặc biệt.

Ví dụ: Lô hàng A gồm nhiều mặt hàng trong đó mặt hàng B phải xác định 
trị giá tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Lô hàng A được nhập khẩu vào ngày 
1/1/2005. Một lô hàng trong đó có mặt hàng giống hệt với mặt hàng B nhập khẩu 
trước đó và được bán chọ nhiều người mua trong nước theo các mức giá và thời 
điểm khác nhau như sau:

Đơn giá Số lượng/lần bán Thời gian bán Số luỹ ké

900
đồng/chiếc

50 chiếc 28/3/2005
100 chiếc30 chiếc 15/1/2005

20 chiếc 3/3/2005

800
đồng/chiếc

200 chiếc 20/1/2005
450 chiếc250 chiếc 12/2/2005

Tổng cộng: 550 chiếc

Trong ví dụ trên, đơn giá bán được lựa chọn để khấu trừ là 800 đồng/chiếc, 
tương ứng với số lượng bán ra lớn nhất (450 chiếc), ở mức đủ để hình thành đơn 
giá. Đơn giá này thỏa mãn các điều kiện về lựa chọn đơn giá bản, đó là:

- Có số lượng lũy kế lớn nhất (450 chiếc).
- Thời gian bán là trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập khẩu.

3) Nguyên tắc khấu trừ:
Việc xác định các khoản khấu trừ phải dựa trên cơ sở các số liệu kế toán, 

chứng từ hợp pháp, cổ sẵn và được ghi chép, phản ánh theo các quy định, chuẩn 
mực của kế toán Việt Nam.

Các khoản được khấu trừ phải là những khoản được phép hạch toán vào 
chi phí hợp lý của doanh nghiệp theo pháp luật về kế toán Việt Nam.
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4) Các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá bán hàng:
Gác khoản được khấu trừ khỏi đơn giá bán hàng là những chi phí hợp lý và 

lợi nhuận thu được sau khi bán hàng trên thị trường Việt Nam, gồm các khoản 
sau:

4.1) Chi phí vận tải, phí bảo hiểm và chi phí cho các hoạt động khác liên 
quan đến việc vận tải hàng ho á sau khi nhập khẩu, cụ thể:

4.1.1) Ghi phí vận tải, phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến việc 
vận tải hàng hoá phát sinh từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến kho hàng của người 
nhập khẩu hoặc địa điểm giao hàng trong nội địa Việt Nam;

4.1.2) Chi phí vận tải, phí bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến việc 
vận tải từ kho hàng của người nhập khẩu trong nội địa Việt Nam đến địa điểm 
bán hàng, nếu người nhập khẩu phải chịu các khoản này.

4.2) Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp tại Việt Nam khi nhập khẩu và 
bán hàng hoá nhập khẩu trên thị trường nội địa Việt Nam.

4.3) Hoa hồng hoặc chi phí chung và lợi nhuận liên quan đến các hoạt 
động bán hàng hoá nhập khẩu tại Việt Nam.

4.3.1) Trường hợp người nhập khẩu là đại lý bán hàng cho thương nhân 
nước ngoài thì kháu trừ khoản hoa hồng. Nếu trong khoản hoa hồng đã bao gồm 
các chi phí nêu tại điểm 4.1 và 4.2 khoản này thì không được khâu trừ thêm các 
khoản này.

4.3.2) Trưởng hợp nhập khẩu theo phương thức mua đứt bán đoạn thì khấu 
trừ các khoản chi phí chung và lợi nhuận: Chị phí chung và lợi nhuận phải được 
xem xét một cách tổng thể khi xác định trị giá khấu trừ. Việc xác định và phân bổ 
chi phí chung và lợi nhuận cho lô hàng nhập khẩu phải được thực hiện theo các 
quy định và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chi phí chung bao gồm các chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp phục vụ cho 
việc nhập khẩu và bán hàng hoá trên thị trường nội địa, như: Chi phí vê tiêp thi 
hàng hoá, chi phí về ỉưu giữ và bảo quản hàng hoá trước khi bán hàng, chi phí về 
các hoạt động quản lý phục vụ cho việc nhập khẩu và bán hàng,...

Căn cứ để xác định các khoản khấu trừ là số liệu được ghi chép và phản 
ánh trên chứng từ, sổ sách kế toán của người nhập khẩu, phù hợp với quy định, 
chuẩn mực của kế toán Việt Nam. số liệu này phải tương ứng với những số liệu 
thu được từ những hoạt động mua bán hàng hoá nhập khẩu cùng phẩm cấp hoặc 
cùng chủng loại tại Việt Nam.

5) Đối với hàng hoá được bán không còn nguyên ưạng như khi nhập khẩu:
5.1) Trường hợp không tìm được đơn giá bán của hàng hoá được bán 

nguyên trạng như khi nhập khẩu thì lấy đơn giá bán hàng hoá nhập khẩu đã qua 
quá trình gia công, chế biến thêm ở trong nước và trừ đi các chi phí gia công, chế 
biến làm tăng thêm giá trị của hàng hoá, với điều kiện có thể định lượng được các 
chi phí gia tăng do quá trình gia công, chế biến thêm ở ưong nước và các chi phí 
đã nêu tại khoản 4 Điều này. Trường hợp không tách được các chi phí gỉa tăng 
này khỏi giá bán, thì không được áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phải 
chuyển sang phương pháp tiếp theo.
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5.2) Trường hợp sau khi gia cồng, chế biến mà hàng hoá nhập khẩu vẫn 
giữ nguyên được đặc điểm, tính chất, công dụng như khi nhập khẩu, nhưng chỉ 
còn là một bộ phận củạ hàng hoá được bán ra trên thị trường trong nước thì 
không được áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phảỉ chuyển sang phương 
pháp tiêp theo.

5.3) Nếu sau khi gia công, chế biến mà hàng hoá nhập khẩu bị thay đổi đặc 
điểm, tính chất, công dụng và không còn nhận biết được hàng hoá nhập khẩu ban 
đầu thì không được áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phải chuyển sang 
phương pháp tiếp theo.

6) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này 
bao gồm:

6.1) Hoá đơn bán hàng do Bộ Tài chính phát hành hoặc cho phép sử dụng;
6.2) Hợp đồng đại lý bán hàng nếu người nhập khẩu là đại lý bán hàng của 

người xuất khẩu. Hợp đồng này phải quy định cụ thể khoản phí hoa hồng mà 
người đại lý được hưởng, các loại chi phí mà người đại lý phải trả;

6.3) Bản giải trình về doanh thu bán hàng và các chứng từ, sổ sách kế toán 
phản ánh các khoản chi phí nêu tại khoản 4 Điều này;

6.4) Tờ khai hải quan và tờ khai trị giá của lô hàng được lựa chọn để khấu
trừ;

6.5) Các tài liệu càn thiết khác để kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

Điều 18. Phương pháp trị giá tính toán

1) Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp hướng 
dẫn tại Điều 13, 15, 16, 17 Thông tư này thì trị giá tính thu! của hàng hoá nhập 
khẩu được xác định theo phương pháp trị giá tính toán. Trị giá tính toán của hàng 
hoá nhập khẩu bao gồm các khoản sau:

1.1) Chi phí trực tiếp để sản xuất ra hàng hoá nhập khẩu: Giá thành hoặc trị 
giá của nguyên vật liệu, chi phí của quá trình sản xuất hoặc quá trình gia công 
khác được sử dụng vào sản xuất hàng nhập khẩu, chi phí này bao hàm cả các 
khoản chi phí sau:

1.1.1) Chi phí quy định tại điểm 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 khoản 1 Điều 14 Thông 
tư này;

1.1.2) Trị giá của các khoản trợ giúp theo hướng dẫn tại điểm 1.2.4.1 
khoản 1 Điều 14 Thông tư này;

1.1.3) Chỉ tính vào trị giá tính thuế trị giá của các sản phẩm trợ giúp quy 
định tại tiết d điểm 1.2.4.1 khoản 1 Điều 14 drợc thực hiện ở Việt Nam nếu 
người sản xuất chịu chi phí cho các sản phẩm trợ giúp đỏ.

1.2) Chi phí chung và lợi nhuận phát sinh trong hoạt động bán hàng hoá 
cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại với hàng hoá nhập khâu đang xác định trị 
giá, được sản xuất ở nước xuất khẩu để bán hàng đến Việt Nam. Khoản lợi nhuận 
và chi phí chung phải được xem xét một cách tổng thể khi xác định trị giá tính 
toán.

26



Chi phí chung bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp hay gián tiếp của quá 
trình sản xuất và bán để xuất khẩu hàng hoá, nhưng chưa được tính toán theo 
hướng đẫn nêu tại điểm 1.1 khoản này.

1.3) Các chi phí vận tải, bảo hiểm và các chi phí có liên quan đến việc vận 
tải hàng hoá nhập khẩu theo hướng đẫn tại điểm 1.2.7 và 1.2.8 khoản 1 Điều 14 
Thông tư này.

2) Căn cứ để xác định trị giá tính toán:
Là số liệu được ghi chép và phản ánh trên chứng từ, sổ sách kế toán của 

người sản xuất trừ khi các số liệu này không phù hợp các số liệu thu thập được 
tại Việt Nam. Số liệu này phải tương ứng với những số liệu thu được từ những 
hoạt động sản xuất, mua bán hàng hoá nhập khẩu cùng phẩm cấp hoặc cùng 
chủng loại đo người sản xuất tại nước xuất khẩu sản xuất ra để xuất khẩu đến 
Việt Nam.

3) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này 
bao gồm:

3.1) Bản giải trình của người sản xuất về các chi phí nêu tại điểm 1.1 và
1.2 khoản 1 Điều này, kèm theo bản sao có xác nhận của người sản xuất về các 
chứng từ, số liệu kế toán phù hợp với bản giải trình này;

3.2) Hoá đơn bán hàng của người sản xuất;
3.3) Chứng từ về các chi phí nêu tại điểm 1.3 khoản 1 Điều này.

Điều 19. Phương pháp suy luận

1) Nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp hướng 
đẫn tại Điều 13, 15, 16, 17, 18 Thông tư này thì trị giá tính thuế được xác định 
theo phương pháp suy luận, căn cứ vào các tài liệu, số liệu khách quan, có sẵn tại 
thời điểm xác định trị giá tính thuế.

Trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận được xác định bằng cách áp 
đụng tuần tự và linh hoạt các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng đẫn 
tại Điều 13, 15, 16, 17, 18 Thông tư này và đừng ngay tại phương pháp xác định 
được ưị giá tính thuế, với điều kiện việc áp đụng như vậy phù hợp với các quy 
định tại khoản 2 Điều này.

2) Khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này, người khai hải 
quan và cơ quan hải quan không được sử đụng các trị giá dưới đây để xác định trị 
giá tính thué:

2.1) Giá bán trên thị trường nội địa của mặt hàng cùng loại được sản xuất 
tại Việt Nam.

2.2) Giá bán hàng hoá ở thị trường nội địa nước xuất khẩu.
2.3) Giá bán hàng hoá để xuất khẩu đến nước khác.
2.4) Chi phí sản xuất hàng hoá, trừ các chi phí sản xuất hàng hoá được sử 

đụng trong phương pháp tính toán.
2.5) Trị giá tính thuế tối thiểu.
2.6) Các loại giá áp đặt hoặc giả định.
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2.7) Sử dụng trị giá cao hơn trong hai trị giá thay thế để làm trị giá tính
thuế.

3) Một số ví dụ vận dụng linh hoạt các phương pháp xác định trị giá tính thuế:
3.1) Vận dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu 

giống hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu tương tự.
Nếu không có hàng hoá nhập khẩu giống hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu 

tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong khoảng thời 
gian 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu của lô hàng nhập khẩu đang 
được xác định trị giá tính thuế thì lựa chọn những hàng hoá nhập khẩu giống hệt 
hoặc hàng hoá nhập khâu tương tự được xuất khẩu trong khoảng thời gian dài 
hơn, nhưng không quá 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày xuất khẩu của lô 
hàng đang được xác định trị giá tính thuế.

3.2) Vận dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị 
giá khấu trừ bằng một trong các cách sau đây:

3.2.1) Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập khẩu mà không xác định được 
đơn giá dùng để khấu trừ thì lựa chọn đơn giá được bán ra với số lượng ỉũy kế 
lớn nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhập khẩu của lô hàng được lựa chọn để 
khấu trừ.

3.2.2) Nếu không có đơn giá bán lại của chính hàng hoá nhập khẩu hoặc 
hàng hoá nhập khẩu giống hệt hay hàng hoá nhập khẩu tương tự cho người không 
có quan hệ đặc biệt với người nhập khẩu thì lựa chọn đơn giá bán lại hàng hoá 
cho người mua có quan hệ đặc biệt, với điều kiện mối quan hệ đặc biệt không ảnh 
hưởng đến giá cả trong giao dịch mua bán.

3.3) Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng trị giá 
tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt đã được xác định theo phương pháp 
trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

3.4) Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng trị giá 
tính thuế của hàng hoá nhập khẩu tương tự đã được xác định theo phương pháp 
trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

4) Ngoài các ví dụ nêu tại khoản 3 Điều này, việc vận dụng linh hoạt các 
phương pháp xác định trị giá tính thuế được thực hiện dựa vào cơ sở dữ liệu giá, 
các tài liệu khách quan hợp pháp, nhưng không được vi phạm quy định tại khoản 
2 Điều này.

5) Chứng từ, tài liệu: Bao gồm đầy đủ các chứng từ, tài liệu có liên quan 
đến việc xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này.

Điều 20. Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong một số 
trường hợp đặc biệt

1) Đối với hàng hoá có thạy đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã 
được xác định thuộc đối tượng không chịu thụế, miễn thuế, xét miễn thuế thì trị 
giá tính thuế được xác định như sau:

1.1) Hàng hoá đã sử dụng tại Việt Nam: Trị giá tính thuế nhập khẩu được 
xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn ỉại của hàng hoá, tính theo thời gian sử
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đụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời 
điểm tính thuế) và được xác định cụ thể như sau:

Thời gian sử đụng tại Việt Nam
Trị giá tính thuế nhập khẩu = 
(%) trị giá khai báo tại thời 

điểm đăng ký tờ khai hải quan

Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 
ngày)

90%

Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 
365 ngày)

80%

Từ trên 1 năm đến 2 năm 70%

Từ trên 2 năm đến 3 năm 60%

Từ trên 3 năm đến 5 năm 50%

Từ trên 5 năm đến 7 năm 40%

Từ trên 7 năm đến 9 năm 30%

Từ trên 9 năm đến 10 năm 15%

Trên 10 năm 0%

Nếu mức giá khai bào tại thời điểm nhập khẩu của hàng hoá thuộc đối 
tượng không chịu thuế, hoặc được miễn thuế, xét miễn thuế thẩp hơn mức giá 
trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, thi lấy mức giá trong cơ sở dữ liệu giá và 
tỷ lệ quy định trên đây để xác định trị giá tính thuế.

1.2) Hàng hóa chưa sử đụng tại Việt Nam: Trị giá tính thuế được xác định 
theo nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại 
Thông tư này.

2) Đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất hàng gia công cho 
phía nước ngoài mà bên thuê gia công bán lại cho phía Việt Nam, thì trị giá tính 
thuế được xác định như sau:

2.1) Trường hợp có hợp đồng mua bán hàng hóa thì trị giá tính thuế được 
xác định theo nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng 
dẫn tại Thông tư này.

2.2) Trường hợp không có hợp đồng mua bán thì trị giá tính thuế được xác 
định theo quy định tại khoản 5 Điều này.

3) Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khi thuê 
phía nước ngoài gia công là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử 
dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp thể hiện trên hợp 
đồng gia công và các khoản điều chỉnh quy định tại Điêu 14 Thông tư này. 
Không tính vào trị giá tính thuế sán phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên 
liệu đã xuất khâu từ Việt Nam đưa đi gia công theo hợp đông gia công đã ký.

4) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi 
nhập khẩu về Việt nam thuộc đối tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phí
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sửa chữa thực trả theo hợp đồng ký kết với phía nước ngoài, phù hợp với các
chứng từ hợp pháp, liên quan đến việc sừa chữa hàng hoá.

5) Hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán:
5.1) Hàng hoá nhập khẩu theo khai báo từ 5 triệu đồng trở xuống, thì trị giá 

tính thuế là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo 
không phù hợp, thì trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định theo nguyên tắc 
và một trong các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư 
này;

5.2) Hàng hoá nhập khẩu theo khai báo trên 5 triệu đồng:

5.2.1) Hàng hoá nhập khẩu của hành khách nhập cảnh; hàng hoá nhập khẩu 
với mục đích làm giải thưởng trong các cuộc thi thể thao, vãn hoá nghệ thuật; 
hàng hoá là quà biêu, quà tặng, hàng mẫu, hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ phát chuyển nhanh:

a) Đối với hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị, hàng hoá khác có trị
giá từ 50 triệu đồng trở lên; hàng hoá nhập khẩu là ô tô, xe máy: Trị giá tính thuế 
được xác định theo nguyên tắc và một trong các phương pháp xác định trị giá 
tính thuế quy định tại Thông tư này.

b) Đối với hàng hoá khác ngoài quy định tại điểm a khoản này, trị giá tính 
thuế là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không 
phù hợp, thì trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định theo nguyên tắc và 
một trong các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư này.

5.2.2) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng bảo hành; hàng khuyến mại, 
hàng hoá mua bán trao đồi của cư dân biên giới; các loại hình khác không có hợp 
đồng mua bán, thì trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định theo nguyên tắc 
và một trong các phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư 
này.

6) Hàng hoá nhập khẩu thừa so với hợp đồng mua bán hàng hoá đã ký với 
phía nước ngoài:

6.1) Hàng hoá nhập khẩu thừa là hàng hoá giống hệt hoặc tương tự với 
hàng hoá nhập khẩu ghi trôn hợp đồng: Trị giá tính thué của hàng nhập khẩu thừa 
được xác định theo phương pháp xác định trị giá tính thuế của số hàng hoá nhập 
khẩu ghi trên hợp đồng.

6.2) Hàng hoá nhập khẩu thừa là hàng hoá khác với hàng hoá nhập khẩu 
ghi trên hợp đồng, nếu được phép nhập khẩu thì trị giá tính thuế được xác định 
trên nguyên tắc áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá tính thuê theo 
hướng dẫn từ Điều 15 đến Điều 19 Thông tư này, không xác định theo phương 
pháp trị giá giao dịch.

7) Hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoá đà 
ký với phía nước ngoài:

7.1) Hàng hoá nhập khẩu không phù hợp về qui cách, nếu được phép nhập 
khẩu, thì trị giá tính thuế là trị giá thực thanh toán cho hàng hoá nhập khâu. Hàng
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hoá không phù hợp về quy cách được hiểu là hàng thực nhập có những khác biệt 
về mầu sắc, kích cỡ, kiểu đáng so với mô tả trong họrp đông mua bán và những 
khác biệt đó không làm ảnh hưởng đến giá thực tế phải trả.

7.2) Hàng hoá nhập khẩu khồng phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hỏa 
ngoài trường hợp quy định tại điểm 7.1 khoản này, nếu được phép nhập khẩu, thì 
trị giá tính thuế được xác định trên nguyên tắc áp dụng tuần tự các phương pháp 
xác định trị giá tính thuế hướng dẫn từ Điều 15 đến Đieu 19 Thông tư này, không 
xác định theo phương pháp trị giá giao địch.

8) Hàng hoá nhập khẩu thực tế có sự chênh lệch về số lượng so với hoá 
đơn thương mại đo tính chất của hàng hoá, phù hợp với điều kiện giao hàng và 
điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán thì khi xác định trị giá tính thuế 
phải căn cứ vào hoá đơn thương mại và hợp đồng mua bán (điều kiện giao hàng, 
tỷ lệ dung sai, đặc tính tự nhiên của hàng hoá và điều kiện thanh toán). Trị giá 
tính thuế không được thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hoá đơn thương 
mại và các chứng từ có liên quan.

9) Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam từ kho ngoại quan:
9.1) Trị giá tính thuế được xác định theo nguyên tắc và các phương pháp 

xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư này.
9.2) Ngày xuất khẩu được xác định là:
9.2.1) Ngày xếp hàng lên phương tiện vận tải ghi trên vận đơn đối với 

trường hợp người đưa hàng vào kho ngoại quan trực tiếp nhập khẩu hàng hoá vào 
Việt Nam.

9.2.2) Ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hoá từ kho ngoại 
quan vào Việt Nam đối với các trường hợp khác.

10) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đi thuê mượn thì trị giá tính thuế 
là giá thực trả theo hợp đồng đã ký với nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp 
pháp có liên quan đén việc đi thuê mượn hàng hoá.

CHƯƠNG III 
KIỂM TRA TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ 

MỤC I

KIỂM TRA TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 
TRONG QUẢ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 21. Đối tượng, nguyên tắc kiểm tra, thẩm quyền, tiêu chí xây 
dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng hoá xuất khẩu về giá cấp Cục và nguồn 
thông tin xây dựng mức giá kiểm tra
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1) Đối tượng kiểm tra: Hồ sơ hải quan hoặc hồ sơ hải quan điện tử, các tài 
liệu có liên quan đến việc xác định ừị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu thuộc 
diện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

2) Nguyên tắc kiểm tra: Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro về trị giá
Việc kiểm tra trị giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu được thực hiện trên cơ 

sở kiểm tra các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng hoá xuất khẩu về 
giá cấp Cục (sau đây gọi là Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục).

3) Thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, kiểm tra Danh mục rủi ro hàng hoá 
xuất khau cấp Cục.

3.1-) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình quản lý 
hoạt động xuất khẩu từng thời kỳ và thực tế xuất khẩu hàng hoá để xây đựng, 
điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục vả mức giá kiểm tra làm 
căn cứ kiểm tra trị giá khai báo, đồng thời gửi báo cáo Tổng cục Hải quan.

3.2) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiểm tra, chỉ đạo Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố sửa đổi, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục trong 
trường họp Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục chưa phù họp với thực té.

4) Các tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục: 
Hàng hoá đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

4.1) Mặt hàng tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến có thuế suất thuế 
xuất khẩu, trừ mặt hàng đầu thô;

4.2) Mặt hàng có khả năng gian lận thương mại.
5) Nguồn thông tin xây dựng mức giá kiểm tra:
5.1) Giá FOB, giá DAF của hảng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng hoá xuất 

khẩu tương tự;
5.2) Giá bán tại thị trường nội địa của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, hàng 

hoá xuất khẩu tương tự sau khi trừ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt 
(nếu có) và các chi phí họp pháp phát sinh trước khi xuẩt khẩu hàng hoá tại cửa 
khẩu xuất.

5.3) Các thông tin khác do cơ quan hải quan thu thập được sau khi quy đổi 
về giá FOB, giá DAF.

Điều 22. Kỉểm tra, xử lý kết quả kiểm tra trị giá tính thuế

1) Kiểm tra mức giá khai báo:
1.1) Đối với hàng hoá thuộc Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục:
1.1.1) Nội dung kiểm tra: So sánh mức giá khai báo với mức giá kiểm tra 

tại Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu cấp Cục.
1.1.2) Xử lý kết quả kiểm tra:
1.1.2.1) Trường hợp không có nghi vấn về mức giá khai báo thì chấp nhận 

mức giá khai báo của người khai hải quan.
1.1.2.2) Trường hợp có nghi vấn về mức giá khai báo thì tiếp tục thực hiện 

kiểm tra thủ tục, hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này.
1.2) Đối với hàng hoá không thuộc Danh mục rủi ro hàng hoá xuất khẩu 

câp Cục thì chấp nhận mức giá khai bảo của người khai hải quan.
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2) Kiểm tra thủ tục, hồ sơ:
2.1) Nộỉ dung kiểm tra:
2.1.1) Kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hoá.
2.1.2) Kiểm tra sự phù hợp về nội dung giữa hợp đồng mua bán hàng hoá 

với các nội dung khai báo trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai hải quan điện tử.
2.2) Xử lý kết quả kiểm tra:
2.2.1) Xác định trị giá tính thuế nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không 

hợp pháp hoặc nội dung giữa hợp đồng mua bán hàng hoá và các nội dung khai 
báo trên tờ khai hải quan hoặc tờ khai hải quan điện tử có mâu thuẫn.

2.2.2) Chấp nhận mức giá khai báo của người khai hải quan, chuyển lực 
lượng Kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp có nghi vấn hồ sơ không hợp 
pháp hoặc mức giá khai báo thấp hơn mức giá tại Danh mục rủi ro hàng hoá xuất 
khẩu cấp Cục.

2.2.3) Chấp nhận mức giá khai báo của người khai hải quan nếu két quả 
kiểm tra không thuộc các trường hợp quy định tại điểm 2.2.1, điểm 2.2.2 khoản 
này.

3) Các trường hợp nghi vấn về mức giá khai báo: Hàng hoá xuất khẩu có 
mức giá khai báo thấp hơn mức giá quy định tại Danh mục rủi ro hàng hoá xuất 
khẩu; hoặc mức giá khai báo thấp hơn mức giá của hàng hoá xuất khẩu giống hệt, 
tương tự tại cơ sở dữ liệu giá của cơ quan hải quan.

MỤC II
KỂ M TRA TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU 

TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Đỉều 23. Đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí xây dựng Danh 
muc quản lý rủi ro hàng nhập khẩu về giá cấp Tổng cục, Danh mục quản ỉý 
rủỉ ro hàng hoá nhập khẩu về giá cấp Cục và nguồn thông tin xây dựng mức 
giá kiểm tra

1) Đối tượng kiểm tra: Hồ sơ hải quan hoặc hồ sơ hải quan điện tử, các tài 
liệu có liên quan đên việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa thuộc diện kiểm 
tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

2) Nguyên tắc kiểm tra: Áp đụng quản lý rủi ro về trị giá
Việc kiểm tra trị giá tính thuế hàng nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở 

kiểm tra các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu về giá cấp 
Tổng cục (sau đây gọi tắt là Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tông cục), 
Danh mục quản lý rủi ro hàng hoá nhập khẩu về giá cấp Cục (sau đây gọi tắt là 
Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khâu câp Cục).

3) Thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ Danh mục rủi ro 
hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục, Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp 
Cục:
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3.1) Thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:
3.1.1) Xây dựng, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp 

Tổng cục và mức giá kiểm tra kèm theo trên cơ sở:
3.1.1.1) Tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng 

cục hướng dẫn tại điểm 4.1 khoản 4 Điều này;
3.1.1.2) Khả năng quản lý, tình hình nhập khẩu hàng hoá từng thời kỳ trên 

phạm vi toàn quôc;
3.1.1.3) Báo cáo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xây 

dựng, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục.
3.1.2) Bổ sung vào Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục 

những mặt hàng nhập khẩu có từ 17 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã đưa vào 
Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục;

3.1.3) Đưa ra khỏi Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục 
những mặt hàng không còn phù hợp với tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng 
hoá nhập khẩu cấp Tổng cục hướng dẫn tại điểm 4.1 khoản 4 Điều này;

3.1.4) Chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố sửa đổi, bồ sung, điều chỉnh 
Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục trong trường hợp Danh mục rủi ro 
hàng hoá nhập khẩu cấp Cục chưa phù hợp với thực té.

3.2) Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố:
3.2.1) Xây dựng, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục 

và mức giá kiêm trạ kèm theo trên cơ sở:
3.2.1.1) Tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục 

quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này;
3.2.1.2) Khả năng quản lý, tinh hình nhập khẩu hàng hoá từng thời kỷ 

thuộc phạm vi quản lý, khả năng gian lận thương mại;
3.2.1.3) Chỉ đạo của Tổng cục Hài quan về việc sửa đổi, bồ sung, điều 

chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khâu cấp Cục.
3.2.2) Bổ sung vào Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục những 

mặt hàng do Tổng cục Hải quan đưa ra khỏi Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu 
cấp Tổng cục;

3.2.3) Đưa ra khỏi Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục những 
mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan đưa vào Danh mục rủi ro hàng hoá nhập 
khẩu cấp Tổng cục hoặc những mặt hàng không còn phù hợp với các tiêu chí theo 
quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này;

3.2.4) Định kỳ đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan những mặt hàng cần bổ 
sung, điều chỉnh tại Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục và mức 
giá kèm theo trên cơ sở chủ động thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin dữ 
liệu giá.

4) Tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu:
4.1) Tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục: 

Hàng hoá nhập khẩu có trị giá lớn và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao.
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4.2) Tiêu chí xây đựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục: 
Hàng hoá nhập khẩu ngoài Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục 
đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

4.2.1) Có trị giá lớn và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao;
4.2.2) Có kim ngạch nhập khẩu lớn, nhập khẩu thường xuyên, có thuế nhập

khẩu;
4.2.3) Có khả năng gian lận thương mại.
5) Nguồn thông tin xây dựng mức giá kiểm tra:
5.1) Nguồn thông tín về giá từ hồ sơ nhập khẩu do doanh nghiệp khai báo 

hoặc do cơ quan hải quan xác định;
5; 2) Nguồn thông tin từ các thư chào hàng của nhà xuất khẩu;
5.3) Nguồn thồng tin từ giá bán tại thị trường nội địa;
5.4) Nguồn thông tin từ các tổ chức Hiệp hội ngành hàng;
5.5) Nguồn thông tin từ Internet, tạp chí, sách báo;
5.6) Nguồn thông tin từ các cơ quan, tổ chức trong nước cung cấp như: 

Thông tin từ cơ quan thuế nội địa; thông tin từ Ngân hàng; thông tin từ cơ quan 
thẩm định giá;

5.7) Nguồn thông tin do các cơ quan, tổ chức quốc tế cung cấp như: Thông 
tin do tham tán thương mại cung cấp; thông tin do hải quan các nước cung cấp; 
thông tin do cơ quan thẩm định giá nước ngoài cung cấp;

5.8) Các nguồn thông tin khác do cơ quan hải quan thu thập được theo quy 
chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Điều 24. Kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra trị giá tính thuế

1) Đối với thủ tục hải quan điện tử:
1.1) Hình thức, mức độ kiểm tra trị giá tính thuế:
1.1.1) Hình thức kiểm tra:
1.1.1.1) Kiểm tra trị giá khai báo trên cơ sở thông tin tờ khai hải quan điện 

tử, tờ khai trị giá điện tử;
1.1.1.2) Kiểm tra trị giá khai báo trên cơ sở tờ khai hài quan điện tử in, tờ 

khai trị giá điện tử in và các chứng từ đi kèm tờ khai ở dạng văn bản giấy.
1.1.2) Mức độ kiểm tra:
1.1.2.1) Đối với hình thức kiểm tra trị giá khai báo trên cơ sở thông tin tờ 

khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá điện tử: Kiểm tra nội dung khai báo và mức 
giá khai báo;

1.1.2.2) Đối với hình thức kiểm tra trị giá khai báo trên cơ sở tờ khai hải 
quan điện tử in, tờ khai trị giá điện tử in và các chứng từ đi kèm tờ khai ở dạng 
văn bàn giấy: Kiểm tra nội dung khai báo; tính chính xác của hồ sơ; tính hợp 
pháp của các chứng từ; tính tuân thủ nguyên tắc và các phương pháp xác định trị 
giá; mức giá khai báo.
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1.2) Thẩm quyền quyết định hình thức, mức độ kiểm tra trị giá tính thuế: 
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan noi thực hiện thủ tục hải quan điện tử quyết 
định hình thức, mức độ kiêm tra trị giá tính thuế.

Việc quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục 
hải quan điện tử phải tuân thủ theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro về trị giá 
trên cơ sở Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khâu câp Tông cục và Danh mục rủi ro 
hàng hoá nhập khẩu cấp Cục quy định tại Thông tư này hoặc trên cơ sở thông tin 
tại thời điểm quyết định, được thể hiện bằng:

1.2.1) Quyết định cập nhật Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng 
cục và Danh mục rủi ro hảng họá nhập khẩu cấp Cục vào Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan để phân luồng hồ sơ hải quan; hoặc

1.2.2) Trực tiếp quyết định trên hệ thống khi có thông tin nghi vấn về trị 
giá tính thuế.

1.3) Kiểm tra trị giá:
1.3.1) Kiểm tra trị giá khai báo trên cơ sở thông tin tờ khai hải quan điện tử 

và tờ khai trị giá điện tử:
1.3.1.1) Nội dung kiểm tra:
a) Kiểm tra nội dung khai báo: Kiểm tra toàn bộ các tiêu chí ghi trên tờ 

khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá điện tử do người nhập khẩu khai báo trong 
đó cần chú ý kiểm tra kỹ các tiêu chí sau:

a.l) Tên hàng phải đày đủ, chi tiết ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng 
hoá, phù hợp với các tiêu chí trên tờ khai trị giá. Cụ thể: Tên hàng khai báo là tên 
thương mại thông thường kèm theo cảc đặc trưng cơ bản về hàng hoá, như: cấu 
tạo, vật liệu cấu thành, thành phần, hàm lượng, công suất, kích cỡ, kiểu dáng, 
công dụng, nhãn hiệu, xuất xứ,... đáp ứng được yêu cầu về phân loại và xác định 
các yếu tố ảnh hưởng, liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa.

Ví dụ: Mặt hàng xe máy, ô tô cần có các thông tin về nhãn hiệu xe, hãng 
sản xuất, nước sản xuất, kiểu dáng, dung tích xi lanh, model, ký mã hiệu khác,...

a.2) Đơn vị tính: Phải được định lượng rổ ràng theo đơn vị đo lường (như 
m, kg,...), trường hợp không định lượng được rổ ràng (như thùng, hộp...) thì phải 
tiên hành quy đôi tương đương (như thùng có bao nhiêu hộp, môi hộp bao nhiêu 
kg, bao nhiêu gói, chiếc...).

a.3) Đối với các trường hợp tên hàng, đơn vị tính không được khai báo cụ 
thể, rõ ràng, không định lượng được theo quy định nêu trên, thì yêu cầu người 
khai hải quan khai làm rõ thêm thông tin về hàng hóa. Trường hợp người khai hải 
quan không khai thêm theo yêu cầu của cơ quan hái quan hoặc khai thêm nhưng 
khai không đầy đủ thì xử lý theo quy định tại tiết a.l điểm 1.3.2.2 khoản này.

b) Kiểm tra mức giá khai báo: Cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu mức 
giá khai báo với cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm kiểm tra trị giá.

Cơ sở dữ liệu giá dùng để kiểm tra ưị giá khai báo là các dữ liệu giá được 
thu thập, cập nhật, sử dụng theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng 
cơ sở dữ liệu giá.

1.3.1.2) Xử lý kết quả kiểm tra:
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a) Chấp nhận mức giá khai báo của người khai hải quan nếu kết quả kiểm 
tra không thuộc các trường hợp nêu tại tiết b điểm này.

Trường hợp không có nghi vấn về mức giá nhưng có nghi vấn mâu thuẫn 
về thủ tục, ho sơ theo quy định tại tiết a.4, a.5? a.6 điểm 1.3.2.2 khoản này nhưng 
chưa đủ cơ sở để kết luận thì cơ quan hải quan vẫn chấp nhận mức giá khai báo, 
đồng thòi chuyển các nghi vấn mâu thuẫn về thủ tục hồ sơ sang lực lượng kiểm tra 
sau thông quan.

b) Chuyển luồng kiểm tra trị giá tính thuế sang mức kiểm tra trên cơ sở tờ 
khai hải quan điện tử in, tờ khai trị giá điện tử ỉn và các chứng từ đi kèm tờ khai 
ở dạng văn bản giấy, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.l) Tên hàng, đơn vị tính khai báo không cụ thể, rõ ràng theo quy định 
nêu tại tiết a.l, a.2 điểm 1.3.1.1 khoản này;

b.2) Phát hiện cảc mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ quy định tại tiét a.4, a.5, a.6 
điểm 13-2.2 khoản này;

b.3) Có nghi vấn về mức giá.
1.3.2) Kiểm ừa trị giá khai báo trên cơ sở tờ khai hải quan điện tử in, tờ 

khai trị giá điện tử in vấ các chứng từ đi kèm tờ khai ở dạng văn bản giấy:
1.3.2.1) Nội dung kiểm tra:
a) Kiểm ừa nội dung khai báo: Kiểm ừa toàn bộ các tiêu chí ghi trên tờ 

khai hải quan điện tử in, tờ khai ừị giá điện tử in do người nhập khẩu khai báo 
theo quy định tại tiết a điểm 1.3.1.1 khoản này.

b) Kiểm tra tính chính xác của hồ sơ (như các phép tính số học,...); sự 
trung thực, phù hợp về nội dung giữa các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan (như 
so sánh, đối chiếu giữa các điều khoản của hợp đồng,...); so sánh, đối chiêu các 
nội dung của hoá đơn thương mại với hợp đồng mua bán hàng hoá; so sánh, đói 
chiếu các nội dung khai báo trên tờ khai trị giá điện tử in với các chứng từ tương 
ứng có liên quan trong hồ sơ hải quan.

c) Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ liên quan đến việc xác định trị 
giá tính thuế.

d) Kiểm tra tính tuân thủ nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá 
tính thuế hướng dẫn tại Thông tư này; các điều kiện áp dụng, trình tự các phương 
pháp được sử dụng để xác định tri giá khai báo.

Ví dụ: Người khai hải quan áp dụng không đúng trình tự các phương pháp 
xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Mục II Chương II Thông tư này

e) Kiểm tra mức giá khai báo: Thực hiện kiểm tra mức giá khai báo theo 
quy định tại tiết b điểm 1.3.1.1 khoản 1 Điều này.

1.3.2.2) Xử lý kết quả kiểm tra:
a) Bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo quy định tại 

Thông tư này đồng thời tùy theo tính chát, mức độ vi phạm để xử lý theo quy 
định của pháp luật, nếu sau khi kiểm tra cơ quan hài quan phát hiện có một trong 
những mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ; về nguyên tác và trình tự áp dụng các phương 
pháp xác định trị giá tính thuế (sau đây gọi là mâu thuẫn về thủ tục, hô sơ). Các 
mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ bao gồm:
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a.l) 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) Có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ tài liệu trong hồ sơ 
hải quan do người khai hải quan nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan và có 
cơ sở đê xác định người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên 
quan đến việc xác định trị giá;

Ví dụ: Có sự khác biệt về mô tả hàng hóa giữa hóa đơn thương mại và hợp 
đồng mua bán hàng hoá.

a.3) Hồ sơ hải quan và các chứng từ có liên quan không hợp pháp;
a.4) Khống khai báo hoặc khai báo không đầy đủ, chính xác các yếu tố của 

giao dịch có ảnh hưởng đến trị giá (ví dụ; không khai báo các khoản điều chỉnh, 
môi quan hệ đặc biệt; không khai báo tiền bản quyên, phí giấy phép,...);

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 này;

a.6) Không tho ả mãn một trong các điều kiện khi áp dụng các phương 
pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này;

Ví dụ: Người khai hải quan không thoả mãn điều kiện về quyền định đoạt 
hoặc sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu khỉ áp dụng phương pháp trị giá giao 
dịch; không thoả mãn điều kiện vê thời gian khi lựa chọn hàng hoá giông hệt, 
tương tự đôi với trường hợp áp dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá 
nhập khâu giống hệt, phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu 
tương tự,...

b) Xử lý các trường hợp có nghi ván:
b.l) Trường hợp không có nghi vấn về mức giá, nhưng có nghi vấn mâu 

thuẫn về thủ tục, hồ sơ thì cơ quan hải quan chấp nhận mức giá khai báo đòng 
thời chuyên các nghi vấn sang lực lượng kiểm tra sau thông quan.

b.2) Trường hợp có nghi vấn về mức giá trừ nghi ván nêu tại tiết b.4.7 
điểm này và có nghi vấn hoặc không có nghi vấn mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ thì 
xử lý như sau:

b.2.1) Đối với mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp 
Tổng cục, Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục: Cơ quan hải quan thông 
báo để người khai hải quan biết cơ sở, căn cứ nghi vấn mức giá khai báo, phương 
pháp, mức giá do cơ quan hải quan xác định theo mẫu số 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

b.2.1.1) Trường hợp người khai hải quan đồng ý với mức giá và phương 
pháp do cơ quan hải quan xác định tại mẫu số 1 thì cơ quan hải quan ra thông báo 
xác định trị giá theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này, thực hiện ân 
định thuê theo giá đã xác định và ghi rõ trên tờ khai hải quan.

b.2.1.2) Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với mức giá và 
phương pháp do cơ quan hải quan xác định tại mẫu số 1 thì người khai hải quan 
được thực hiện quyền tham vấn theo quy định tại Điều 26 và phải thực hiện việc 
bảo đảm theo quy định tại Điều 25 Thông tư này, nếu người khai hải quan muốn
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thông quan hàng hoá đối với các trường hợp hàng hoá thuộc điện phải nộp xong 
thuế trước khi nhận hàng.

Cơ quan hải quan thông báo cho người khai hải quan thực hiện việc bảo 
đảm theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Mức giá để xác định khoản 
bảo đảm là mức giá do cơ quan hái quan đã xác định theo mẫu số 1.

b.2.2) Đối với mặt hàng ngoài Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cáp 
Tổng cục, Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục thì chấp nhận mức giá 
khai báo đồng thời chuyển các nghi vấn sang lực lượng kiểm tra sau thông quan.

b.3) Trường hợp có nghi vấn về mức giá tại tiết b.4.7 và có nghi vấn hoặc 
không có nghi vấn mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ thì chấp nhận mức giá khai báo 
đồng thời chuyển các nghi vấn sang lực lượng kiểm tra sau thông quan.

b.4) Các trường hợp nghi vấn về mức giá: Mặt hàng nhập khẩu được coi là 
có nghi vấn về mức giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.4.1) Mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn mức giá tính thuế 
thấp nhất của mặt hàng giông hệt, tương tự, đo cơ quan hải quan xác định; hoặc 
thấp hơn mức giá khai báo thấp nhất của mặt hàrìẸ giống hệt, tương tự (khống so 
sánh với những ỉô hàng đang trong điện nghi vân), đã được cơ quan hải quan 
chấp nhận theo mức giá khai báo.

Mặt hàng giống hệt, tương tự đùng để so sánh là những mặt hàng được 
xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày 
trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu của mặt hàng đang kiểm tra trị giá. 
Trường hợp không tìm được mặt hàng giống hệt, tương tự trong thời hạn nêu trên 
thì được mở rộng khoảng thời gian nhưng không quá 90 ngày trước hoặc 90 ngày 
sau ngày xuất khẩu của mặt hàng đang kiểm tra trị giá.

b.4.2) Mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn hoặc bằng mức 
giá khai báo của linh kiện đông bộ mặt hàng cùng loại nhập khẩu; hoặc thấp hơn 
hoặc bằng mức giá khai báo của nguyên liệu chính cấu thành nên sản phẩm hoàn 
chỉnh nhập khẩu.

Khoảng thời gian lựa chọn đữ liệu thực hiện theo quy định tại tiết b.4.1 
điểm này.

b.4.3) Mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra 
của hàng hoá giông hệt, tương tự có trong Danh mục rủi ro hàng nhập khâu câp 
Tồng cục, Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Cục.

b.4.4) Mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn mức giá do cơ 
quan hải quan thu thập từ các nguồn thông tin khác sau khi đầ được quy đổi về 
cùng điều kiện với lô hàng đang kiểm tra trị giá.

b.4.5) Mặt hàng nhập khẩu có yếu tổ giảm giá trong đỏ mức giá khai báo 
sau khi trừ đi khoản giảm giá thấp hơn mức giá của hàng hoá giống hệt, tương tự 
quy định tại cơ sở dữ liệu giá.

b.4.6) Trường hợp không tìm được hàng hoá giống hệt, hàng hoá tương tự 
theo quy định tạỉ Thông tư này để so sánh, kiểm tra mức giá khai báo thì áp dụng 
linh hoạt, mở rộng hơn khái niệm hàng hoá giống hệt, tương tự, cụ thể:
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b.4.6.1) Mặt hàng nhập khẩu có nhiều tính năng, công dụng đi kèm có thê 
so sánh với mặt hàng cùng loại có một tính năng cơ bản đã có ừong cơ sở dữ liệu 
giá.

b.4.6.2) Mặt hàng nhập khẩu có phẩm cấp chất lượng cao hơn có thể so 
sánh với mặt hàng cùng loại có phẩm cấp chất lượng thấp hơn đã có trong cơ sở 
dữ liệu giá.

b.4.6.3) Mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước, khối nước phát triển 
có thể so sánh với mặt hàng cùng loại từ các, nước, khối nước chưa phát triển, 
đang phát triển có trong cơ sở dữ liệu giá (ví dụ: Hàng hoá nhập khẩu đang cần 
kiểm tra trị giá có xuất xứ từ Nhật Bản có thể so sánh với hàng cùng loại xuất xứ 
từ Hàn Quốc có trong cơ sở dữ liệu giá).

Khoảng thời gian lựa chọn dữ liệu thực hiện theo quy định tại tiết b.4.1 
điêm này.

b.4.7) Hàng hoá nhập khẩu có mức giá khai báo cao hơn trên 15% so với 
mức giá tại cơ sở dữ liệu giá.

Khoảng thời gian lựa chọn dữ liệu thực hiện theo quy định tại tiết b.4. ỉ 
điểm này.

c) Chấp nhận mức giá khai báo đối với các trường hợp không thuộc tiết a, 
tiết b điểm này.

2) Đối với các trường hợp không thực hiện thủ tục hải quan điện tử:
2.1) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nội dung khai báo, mức giá khai báo, tính 

chính xác của hồ sơ, tính hợp pháp của các chứng từ liên quan, tính tuân thủ 
nguyên tăc và các phương pháp xác định trị giá tính thuê được thực hiện theo quy 
định tại điểm 1.3.2.1 khoản 1 Điều này, nhưng thay thế tờ khai hải quan điện tử 
in, tờ khai trị giá điện tử in bằng tờ khai hải quan và tờ khai trị giá trong bộ hồ sơ 
hải quan theo quy định.

2.2) Xử lý kết quả kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại điểm 1.3.2.2 
khoản 1 Điều này.

Điều 25. Trì hoãn xác đinh tri giá tính thuế• • o

1) Các trường hơp trì hoãn xác định trị giá tính thuế:
1.1) Người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế: Áp dụng đối 

với trường hợp người khai hải quan chưa có đủ thông tin cân thiết đê xác định trị 
giá tính thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

1.2) Cơ quan hải quan ưì hoãn xác định ưị giá tính thuế: Áp dụng đối với 
các trường hợp phải thực hiện việc tham vân theo quy định tại Điêu 26 Thông tư 
này.

2) Thời gian ưì hoãn: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.
3) Thủ tục ưì hoãn xác định ưị giá tính thuế:
3.1) Trường hợp người khai hải quan ừì hoãn xác định trị giá tính thuế:
3.1.1) Đối với người khai hải quan:
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3.1.1.1) Nộp văn bản đề nghị cơ quan hải quan cho trì hoãn xác định trị giá 
tính thuế với lý do chưa có đủ các thông tin cần thiết cho việc xác định trị giá tính 
thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai;

3.1.1.2) Trường hợp hàng hoá thuộc diện phải nộp xong thuế trước khi 
nhận hàng thì thực hiện việc bảo đảm cho toàn bộ số thuế của lô hàng nhập khẩu 
do cơ quan hải quan xác định, nếu muốn được thông quan hàng hoá;

3.1.1.3) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải 
quan phải khai báo các thông tin cần thiết để xác định trị giá tính thuế cho lô 
hàng nhập khẩu, tự tính lại số thuế phải nộp và thực hiện nộp đủ thuế theo đúng 
quy định.

3.1.2) Đối với cơ quan hải quan:
3.1.2.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ cơ sở dữ liệu giá và các 

nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này để 
xác định trị giá tính thuế và tính mức bảo đảm phải nộp. Mức bảo đảm phải đủ để 
đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thuế phải nộp.

3.1.2.2) Thông báo mức bảo đảm cho người khai hải quan theo mẫu số 2.
3.1.2.3) Thồng quan hàng hóa khi người khai hải quan thực hiện khoản bảo 

đảm theo quy định tại Thông tư này.
3.1.2.4) Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngàỵ đăng ký tờ khai mà người khai 

hải quan không thực hiện khai báo thông tin để xác định trị giá tính thuế, thì cơ 
quan hải quan xác định trị giá tính thuế theo mẫu số 4 Thông tư này, ấn định thuế 
và thồng báo để người khai hải quan biết và thực hiện nộp đủ thuế theo quy định.

3.2) Trường hợp cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế:
3.2.1. Đổi với cơ quan hải quan:
3.2.1.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tính mức bảo đảm phải nộp đối 

với trường hợp hàng hoá thuộc diện phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng và 
thồng báo cho người khai hải quan theo mẫu số 2. Mức giá để tính mức bảo đảm 
là mức giá đã thông báo tại mẫu số 1.

Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế theo khai báo thì mức bảo 
đảm bằng khoản chênh lệch giữa số thuế tính theo mức giá do cơ quan hải quan 
xác định và số thuế tính theo mức giá khai báo của người khai hải quan.

3.2.1.2) Thông quan hàng ho á khi người khai hải quan thực hiện bảo đảm 
cho toàn bộ số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư này.

3.2.1.3) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đãng ký tờ khai, cơ quan hải 
quan phài tổ chức tham vấn để làm rồ những nghi vấn về mức giá khai báo theo 
quy định về tham vấn tại Điều 26 Thông tư này.

3.2.2) Đối với người khai hải quan:
3.2.2.1) Thực hiện bảo đảm cho toàn bộ số thuế của lô hàng nhập khẩu 

theo mức bảo đảm đo cơ quan hải quan xác định, nếu muốn được thông quan 
hàng hoá;

3.2.2.2) Thực hiện tham vấn theo quy định tại Điều 26 Thông tư này.
4) Các hình thức bảo đảm, thời gian bảo đảm:
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4.1) Hình thức bảo lãnh: Nội dunẹ, hình thức bảo lãnh thực hiện theo pháp 
luật về quản lý thuế quy định bảo lãnh sổ tiền thuế phải nộp.

4.2) Hình thức đặt cọc:
4.2.1) Đối với người khai hải quan: Nộp tiền đặt cọc vào tài khoản tiền gửi 

của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước; số tiền đặt cọc phải nộp theo mức 
bảo đảm tại thông báo của cơ quan hải quan theo mẫu số 2 Thông tư này.

4.2.2) Đối với cơ quan hải quan:
4.2.2.1) Hướng đẫn người khai hải quan nộp tiền đặt cọc vào tài khoản tiền 

gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước;
4.2.2.2) Trong thời gian tối đa là 05 ngày kể từ ngày ra Thông báo trị giá 

tính thuế, Chi cục hải quan thực hiện:
a) Làm thủ tục chuyển số tiền đặt cọc tương ứng với số thuế phải nộp (nếu 

có) từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan sang tài khoản thu ngân sách nhà 
nước theo quy định hiện hành;

b) Làm thủ tục hoàn trả lại tiền đặt cọc còn thừa cho người khai hải quan.
4.3) Thời gian bảo đảm: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Điều 26. Tham vấn

1) Thẩm quyền tham vấn:
1.1) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham 

vấn và chịu trách nhiệm toàn điện về hiệu quả công tác tham ván tại đơn vị.
1.2) Căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, khoảng cách giữa Chi cục 

và Cục, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh thành phố có thể phân cấp cho Chi cục 
trưởng thực hiện việc tham vấn đối với các mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro hàng 
nhập khẩu cấp Cục nhưng không quá 10% số lượng các trường hợp hàng hoá 
thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Cục phải tham vấn.

1.3) Trường nhiều hàng hoá nhập khẩu thuộc cùng một tờ khai phải tham 
vấn bao gồm cả hàng hoá thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục 
và hàng hoá thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Cục thì Cục trưởng Cục 
Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tham vấn.

2) Hình thức tham vấn:
2.1) Tham vấn trực tiếp.
2.2) Tham vấn bằng thư điện tử: Hướng dẫn cụ thể khi có đủ điều kiện 

thực hiện.
3) Các trường hợp phải tham vấn:
3.1) Cơ quan hải quan có nạhi vấn về mức giá đối với mặt hàng thuộc 

Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu câp Tổng cục hoặc mặt hàng thuộc Danh mục 
rủi ro hàng nhập khẩu cấp Cục, nhưng người khai hài quan không đòng ý với 
mức giá và phương pháp do cơ quan hải quan xác định theo mẫu sô 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này;

3.2) Cơ quan hải quan có căn cứ nghi vấn mối quan hệ đặc biệt có ảnh 
hưởng đến trị giá giao dịch.
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3.3) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phổ quyết định tham vấn đối với 
các mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục hoặc Danh 
mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Cục có nghi vấn về mức giá, nhưng mức giá khai 
báo thấp hơn không quá 5% so với mức giá có trong cơ sở dữ liệu giá tại thời 
điểm kiểm tra.

3.4) Đối với cùng một mặt hàng, do cùng một doanh nghiệp làm thủ tục 
nhập khẩu tại cùng một đom vị hải quan, theo cùng một hợp đông hoặc nhiêu hợp 
đồng khác nhau, thì chỉ tổ chức tham vấn cho lồ hàng nhập khẩu lần đầu, nếu đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện sau:

3.4.1) Thông tin liên quan đén việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế mà 
cơ quan hải quan có được từ cơ sở dữ liệu ệiá và thông tin thu thập bang các biện 
pháp nghiệp vụ khác, tính đến thời điểm kiểm ừa, xác định trị giá tính thuê cho lô 
hàng nhập khẩu đang được xác định trị giá, không thay đổi so với thông tin đã sử 
dụng để tổ chức tham vấn lô hàng nhập khẩu lần đầu.

3.4.2) Người khai hải quan chấp nhận sử dụng kết quả tham vấn lần đầu 
cho các lần nhập khẩu tiếp theo.

4) Tham vấn và xử lý két quả tham vấn:
4.1) Chuẩn bị tham vấn:
4.1.1) Cơ quan hải quan:
4.1.1.1) Thông báo theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này cho 

người khai hải quan thời gian, địa điểm tiến hành tham vấn; hồ sơ, tài liệu có liên 
quan phục vụ tham vấn;

4.1.1.2) Chuẩn bị các nội dung tham vấn.
4.1.2) Người khai hải quan:
4.1.2.1) Cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ theo nội dung đã thông 

báo của cơ quan hải quan.
4.1.2.2) 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.

4.1.2.3) Trà lời các câu hỏi trong quá trình tham vấn có liên quan đến giao 
dịch nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

4.2) Nội dung tham vấn:
Căn cứ hồ sơ, tài liệu và các thông tin dữ liệu đã chuẩn bị trước, cơ quan 

hải quan yêu cầu doanh nghiệp trả lời các câu hỏi liên quan đén việc khai báo các 
yếu tố của giao địch nhập khâu; mức giá khai báo; phương pháp xác định trị giá 
tính thuế doanh nghiệp sử dụng.

Cơ quan hải quan lưu ý tập trung làm rõ các nghi vấn về hồ sơ, mức giá 
khai báo. Việc hỏi đáp trong quá trình tham vấn phải được ghi chép đầy đủ, trung 
thực tại biên bản tham vấn. Kết thúc biên bản tham vấn, căn cứ nội dung trả lời 
của doanh nghiệp, các thông tin dữ liệu giá, cơ quan hài quan nêu rõ “chấp nhận” 
hoặc “bác bỏ” mức giá khai báo, mức giá tính thuế đự kiến. Các bên tham gia 
tham vấn phải cùng ký vào biên bản tham vấn.
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4.3) Thời gian tiến hành tham vấn và xác định trị giả tính thuế: tối đa là 30 
ngày kê từ ngày đăng ký tờ khai.

4.4) Xử lý kết quả tham vấn:
4.4.1) Cơ quan hải quan bác bỏ mức giá khai báo và xác định trị giá tính 

thuế trong các trường họp sau:
4.4.1.1) Trong quá trình tham ván cơ quan hải quan phát hiện các mâu 

thuẫn về thủ tục, hồ sơ theo quy định tại điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư 
này.

4.4.1.2) Người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên 
quan đển việc xác định trị giá tính thuế:

a) 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 
thuê (như các khoản điều chỉnh, mối quan hệ đặc biệt, điều kiện áp dụng phương 
pháp xác định trị giá...).

b) Người xuất khẩu hoặc đại diện của người xuất khẩu có thông tin xác 
nhận mức giá khai báo không đúng với thực tế mua bổn.

c) Thông tin cơ quan hải quan có được bằng các biện pháp nghiệp vụ khác 
khẳng định trị giá giao dịch không trung thực.

d) Thông tin mà người khai hải quan cung cấp sau khi đã kiếm tra là không 
chính xác, chứng từ tài liệu cung cấp là giả mạo hoặc chứng từ không họp pháp.

4.4.1.3) Người khai hải quan không giải trình hoặc không gỉải trình được 
về tính trung thực chính xác của các nội dung liên quan đén việc xác định trị giá 
tính thuế:

a) Quá thời gian yêu cầu tham vấn mà người khai hải quan không tham gia 
tham vấn.

b) Quá thời hạn yêu cầu mà người khai hải quan không cung cấp được các 
thông tin, tài liệu, chứng từ theo nội dung thông báo của cơ quan hải quan.

c) Người khai hải quan không giải trình, không chứng minh được hoặc giải 
trình, chứng minh thiếu thuyết phục, không có căn cứ về các nghi vấn của cơ 
quan hải quan (như về tính hợp lý hồ sơ; mức giá khai báo hay mối quan hệ đặc 
biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch; nội dung trà lời của người khai hải quan 
mâu thuẫn với hồ sơ hải quan; hồ sơ, chứng từ, tài liệu do doanh nghiệp khai báo 
hoặc xuất trình có mâu thuẫn; tính hợp lý của mức giá khai báo và giá của các 
mặt hàng giống hệt, tương tự có ưên cơ sở dữ liệu giá;...).

4.4.1.4) Đối với các trường hợp bác bỏ ưị giá khai báo, trong thời hạn tối 
đa 05 ngày kề từ ngày kết thúc tham vấn nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày 
đăng ký tờ khai, cơ CỊuan hải quan xác định trị giá tính thuế và ra thông báo trị giá 
tính thuê theo mâu sô 4 Thông tư này.

4.4.2) Chấp nhận mức giá khai báo: Ngoài các trường hợp bác bỏ mức giá 
khai báo nêu tại điểm 4.4.1 khoản này, cơ quan hải quan chấp nhận mức giá khai 
báo và ra thông báo trị giá tính thuế theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư 
này.
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5) Toàn bộ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc tham vấn phải lưu trữ 
cùng bộ hồ sơ hải quan.

6) Ngoài việc thẩm vấn, để đảm bảo tính trung thực, khách quan của quá 
trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế cơ quan hải quan có thể tiên hành lây ý 
kiến tư vấn của các đơn vị, cơ quan liên quan.

7) Người khai hải quan có quyền khiếu nại kết quả xác định ưị giá tính 
thuế của cơ quan hải quan sau khi tham vấn theo hưởng dan tại Điều 29 Thông tư 
này.

MỤC III
KIỂM TRA TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ SAU KHI HÀNG HÓA ĐÃ THÔNG QUAN

Điều 27. Kiểm tra trị giá tính thuế sau khi hàng hoá đã thông quan:

1) Đối với lực lượng phúc tập tại Chi cục hải quan:
1.1) Đối tượng kiểm tra: Kiểm ưa hồ sơ hải quan, mức giá khai báo và các 

tài liệu có liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu.

1.2) Nội dung kiểm t r
,1.2.1) Đối với hàng hoá xuất khẩu: Thực hiện kiểm ưa theo các nội dung 

kiểm tra quy định tại Điều 22 Thông tư này.
1.2.2) Đối với hàng hoá nhập khẩu: Thực hiện theo các nội dung kiểm ừa 

quy định tại Điều 24 Thông tư này.
1.3) Xử lý kết quả kiểm tra:
1.3.1) Nêu phát hiện các mâu thuẫn về thủ tục, hồ sơ thỉ bác bỏ mức giá 

khai báo, xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư nầy;
1.3.2) Nếu phát hiện các nghi vấn về hổ sơ, chứng từ, mức giá khai báo 

nhưng chưa đủ căn cứ kết luận hành vi gian lận thì chuyển các nghi vấn sang lực 
lượng kiểm tra sau thông quan để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

2) Đối với lực lượng kiểm tra sau thông quan:
2.1) Đối tượng kiểm tra: Các trường hợp có nghi vấn về hồ sơ, chứng từ 

hoặc mức giá khai báo do lực lượng phúc tập chuyển; do lực lượng kiểm tra tại 
khâu thông quan chuyển; do lực lượng kiểm ưa sau thông quan phát hiện hoặc do 
đánh giá mức độ rủi ro theo mặt hàng, ngành hàng, theo doanh nghiệp xuất khẩu, 
nhập khẩu thì tổ chức kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan hoặc trụ sở 
của doanh nghiệp.

2.2) Nội dung kiểm tra, trình tự kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra: Được 
thực hiện theo các quy định về kiểm tra sau thông quan và quy định về xác định 
trị giá tính thuế.

3) Đối với lực lượng điều tra chống buôn lậu:
Tổ chức kiểm ừa, xác minh các vụ việc có dấu hiệu gian lận lớn về trị giá 

như: Làm giả hồ sơ, chứng từ; móc ngoặc để đòng loạt hạ thấp hoặc khai khống
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trị giá do lực lượng kiểm tra sau thông quan chuyển hoặc những vụ việc gian lận 
nổi cộm, có tính chất hệ thống, phạm vỉ rộng do lực lượng chống buồn lậu phát 
hiện.

4) Đối với các lồ hàng đã được kiểm ừa trị giá trong quá trình làm thủ tục 
hải quan bao gôm cả các trường hợp đã bác bỏ trị giá khai báo hoặc các trường 
hợp chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn nhưng lực lượng phúc tập, lực lượng 
kiêm tra sau thông quan, lực lượng điếu tra chông buôn lậu phát hiện các sai 
phạm thì vẫn tiến hành xử lý hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật, thực 
hiện ấn định thuế và làm rõ trách nhiệm của bộ phận kiểm tra trong quá trình làm 
thủ tục hải quan, nêu có sai phạm thì xử lý kỷ luật theo quy định của ngành và 
của pháp luật

Điều 28. Mối quan hệ phối họp nghiệp vụ giữa lực lượng kiểm tra trị 
giá trong quá trìinh làm thủ tục hải quan và lực lượng kiểm tra sau khi hàng 
hoá đã thông quan

1) Đối với lực lượng kiểm tra trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan:
1.1) Định kỳ tập hợp, rà soát các nghi vấn về mức giá, nghi vấn về thủ tục, 

hồ sơ; đánh giá, phân tích các dấu hiệu nghi vấn và chuyển cho lực lượng kiểm 
tra sau thông quan đê kiêm tra theo quy định về kiểm tra sau thông quan.

1.2) Tiếp nhận két quả kiểm tra, kiến nghị của các lực lượng kiểm tra sau 
khi hàng hoá đã thồng quan để tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm đưa ra các giải 
pháp kiêm tra trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan để ngăn chặn kịp thời 
các gian lận trị giá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trị giá tính thuế đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2) Đối với lực lượng kiểm tra sau khi hàng hoá đã thông quan:
2.1) Thông báo két quả kiểm tra, xử lý về trị giá sau khi hàng hoá đã được 

thông quan cho lực lượng kiểm tra trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan 
trong vòng 05 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra;

2.2) Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiến nghị lực lượng kiểm tra trị giá 
trong quá trình làm thủ tục hải quan bổ sung các giải pháp kiểm tra trị giá nhàm 
ngăn chặn gian lận trị giá, dồng thời kiến nghị các nội đung sửa đổi cơ chế chính 
sách quản lý giá phù hợp với tình hình thực tế.

CHƯƠNG IV 
KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1) Người khai hải quan không đồng ý với kết quả xác định trị giá tính thuế 
của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại tố cáo hoặc có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của 
pháp iuật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

2) Thời hạn khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo;
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3) Trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tó cáo và các quy định của pháp luật có liên quan;

4) Trong thời gian giải quyết khiếu nại, người khai hải quan, người nộp 
thuế phải nộp đủ thuế theo mức giá do cơ quan hải quan xác định đối với hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

5) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải CỊuan, Cục trưởng Cục Hài quan tỉnh, 
thành phố thành lập hội đồng tư vân giá đê giải quyêt các trường hợp khiêu nại 
lần 2 về mức giá do cơ quan hải quan xác định có tính chất phức tạp, kéo dài.

Điều 30. Xử lý vi phạm

1) Cơ quán hải quan: Cán bộ, công chức hải quan thiếu tinh thần trách 
nhiệm, vi phạm các quy định của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 
và hướng dẫn tại Thông tư này, gây thiệt hại cho đối tượng nộp thuế, gây thất 
thoát tiền thuế thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Luật sô 
35/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 về trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước, đồng thời:

1.1) Đối với cán bộ, công chức hải quan: Tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhỉệm theo quy định của pháp luật.

1.2) Đối với người đứng đầu đơn vị: Thực hiện chế độ írách nhiệm đối với 
người đứng đầu đom vị theo quy định của pháp luật.

2) Người nộp thuế, người khai hải quan vi phạm các quy định tại Nghị 
định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 20Ọ7 của Chính phủ và hướng dẫn 
tại Thông tư này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ phải nộp thuế theo 
quyết định ấn định thuế của cơ quan hài quan và bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V 
TÒ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31. Trách nhiệm thực hiện

1) Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng để tổ chức 
thu thập, ưao đổi thông tin giá phục vụ kiểm tra, xác định trị giá; Tổng cục Hải 
quan tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu giá phục vụ kiểm tra, xác định trị giá tính 
thuế trong ngành Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phó, liên tỉnh có trách 
nhiệm tồ chức thu thập, xử lý, báo cáo và sừ dụng thông tin về giá theo quy định 
của Tổng cục Hải quan.

2) Tổng cục Hải quan quy định cụ thể Quy trình kiểm ưa, tham vấn, xác 
định trị giá tính thuế; hướng đẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể Thông tư này.

3) Cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan, kê cả đôi với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử 
có trách nhiệm thực hiện việc xác định ừị giá tính thuế theo đúng hướng dẫn tại
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Thông tư này; Trường hợp phát sinh vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng 
cục Hải quan để được xem xét, hướng đẫn giải quyết.

Điều 32. Hiệu lực thi hành. 

1. Thồng tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế 
Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính, Điều 
21 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 và các văn bản 
hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này 
và các phụ lục kèm theo Thông tư này được sửa đôi, bổ sung hoặc thay thế thì 
thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

Nơi nhận KT. B ộ  TRƯỞNG

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hài quan;
- Cục Hái quan các tỉnh, thành phố, liên tĩnh;
- Website Hài quan;
- Lưu:VT, TCHQ.(460)

- Thủ tướng Chính phủ,  các Phó Thủ tướng CP;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chú tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
-Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;

THỨ TRƯỞNG
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Mẩu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự  do - hạnh phúc

ngày ... tháng ...năm.....

THÔNG BÁO
về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế 

do cơ quan hải quan xác định

Kính gửi: Công ty ...........................mã số thuế .......

- Cán cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc 
xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Cán cứ Thông t ư .................................................................................................. củạ Bộ Tài chính hựớng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-
CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Chi cục Hải quan ...................... đã kiểm tra và nghi vấn trị giá khai báo của hàng hoá
nhập khẩu theo tờ khai.... số____________________________________ ngày....

Cơ sở nghỉ vấn và trị giá tính thuế do cơ quán hải quan xác định như sau:

STT Mã số Tên hàng ĐVT

Trị giá 
khai 
báo 

(USD)

Cơ sở 
nghi vấn 

ừị giá khai 
báo

Trị giá tính 
thuế do cơ 

quan hải quan 
xác đinh 
(USD)

Phương pháp 
xác định trị giá 

tính thuế

1 2 3 4 5 6 7 8

Chi cục .. ..thông báo để Quý Công tỵ biết và thực hiện nộp thuế theo trị giá tính thuế 
do cơ quan hải quan xác định (cột 7) hoặc đe nghị thực hiện quyền tham vấn theo quy định.

Noi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; ' (Chữ ký, dấu)
- Cục Hải quan... (đê bảo cảo);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).

Ỷ KIÉN CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Đại diện có thầm qựyền ký và ghi rõ họ tên)

TÊN Cơ QUAN, TC CẤP TRÊN
TÊN C ơ  QUAN, TỔ CHỨC
SỐ: /TB-CQBHVB
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TÊN CƠ QUAN, TC CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ  QUAN, TỔ CHỨC Độc lập - T ự  do - hạnh phúc
Số: /TB-CQBHVB  

......., ngày ... tháng ...năm .....

THÔNG BÁO
về việc xác định mức bảo đảm

Kính gửi: Công ty ............................. ..........mã số thuế...................

- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc 
xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ Thông tư số ........ ..............  của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số
40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ;

Trên cơ sở thông báo số ngày của Chi cục.......... về việc nghi vấn trị giá khai
báo và trị giá tính thuế đo cơ quan hải quan xác định có ý kiến của người khai hải quan,

Chỉ cục Hải quan................  ........ xác định mức bào đảm của các mặt hàng nhập khẩu
tại tờ khai số........... ngày..............như sau:

Mâu sô 2:

S i r Mã số Tên hàng ĐVT Lượng
hàng

Trị giá 
khai báo 
(USD)

Trị giá xác 
định mức 
bảo đảm 
(USD)

Mức bảo đảm

1 2 3 4 5 6 7 8

Chi cục Hải quan . . thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện mức bảo đảm tại cột 
số 8 theo một trong 2 hình thức bảo đảm là bảo lãnh hoặc đặt cọc néu muốn được thông quan 
hàng hoá.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (Chữ ký, dấu))
- Cục Hải quan... (để báo cáo);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tẳt (3b).

*Lưuý:
- Trường hợp người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế thì không phài ghi nội

dung cột sổ 6.
- Trường hợp cơ quan hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế thì trị giá xác định mức bảo 

đảm (cột 7) ỉà trị giá tính thuế do cơ quan hài quan xác định tại cột 7 mẫu 7.
- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế theo khai bảo thì mức bảo đảm bằng khoản 

chênh lệch giữa sổ thuế tính theo mức giá do cơ quan hải quan xác định và so thuế tính theo mức giá 
khai báo của người khai hải quan.
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TÊN Cơ QUAN, TC CẤP TRÊN
TÊN C ơ QUAN, TỎ CHỨC
sẩ: /GM-ĐVBHVB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - hạnh phúc

Mẩu số 3:

...... , ngày ... tháng ...năm.

GIẤY MỜI

Kính gửi: Công ty

- Cắn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc 
xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cử ................... của Bộ Tái chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày
16/3/2007 của Chính phủ;

- Trên cơ sở thông báo số . . .ngày. . .của Chi cục.... về việc nghi vấn trị giá khai báo và 
trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định có ý kiến đề nghị tham vấn của người khai hải 
quan.

Cục Hải quan .... (hoặc Chi cục Hải quan....) kính mời
Quý Công ty
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Đên cơ quan hải quan để giải trình và thực hiện quyền tham vấn về trị giá tính thuế đã 

kê khai của hàng hoá nhập khẩu theo tờ khạỉ hải quan số.........  ngày .. ... tại........
Địa điểm tham v ấn .....
Thời gian tham vấn .. ...
Đề nghị Gỉám đốc hoặc người được ủy quyền thay gỉám đốc quyết định toàn bộ các nội 

dung liên quan đến vỉệc giải trình và tham vấn đúng thời gian. Khi đến mang theo:
- Chứng minh thư nhân dân; giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền);
- Hồ sơ, chứng từ: Bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc mua

bán hàng hoá .......(ghi thêm những chứng từ cần thiết để cơ quan hải quan xem xét những vấn
đề có nghi vấn đối với từng trường hợp cụ thể).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tẳt (3b).

QUYỂN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ky, dấu)
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TÊN C ơ QUAN, TC CẤP TRÊN
TÊN C ơ  QUAN, Tổ  CHỨC
Số: /TB-CQBHVB

Mấu sô 4:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - T ự  do - hạnh phúc

 ngày ... tháng ...năm.

THÔNG BÁO

Kính gửi:

về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

- Chi cục Hải quan...(ghi trong trường hợp Cục xác định GTT)
- Công ty..... (ghi tên người nhập khẩu và mã số thuế)

- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc 
xác định trị giá hảĩ quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ Thông tư số ..................... của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số
40/2007/NĐ-CP ngảy 16/3/2007 của Chính phủ;

- Trên cơ sở kết quà kiểm tra trị giá đối với hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai hải quan
số. . . .  ngày.....tại

- Trên cơ sở Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo và trị giá tính thuế do cơ quan 
hải quan xác định có ý kiến đồng ý của người khai hải quan; (trường họp người khai hải quan 
đồng ý với phương pháp và mức giá do cơ quan hải quan xác định tại mẫu sốl)

- Trên cơ sở kết quả tham vấn tại biên bản s ố .......(ghi đối vớí trường hợp có tham vấn)
Cục (hoặc Chi cục).......................... thông báo:
Chấp nhận trị giá khai báo của hàng hoả ..............nhập khẩu theo tờ khai hải quan

số.......ngày...............(ghi đối vói trường hợp kết quả tham vấn cơ quan hải quan chấp nhận trị

STT Mã số Tên hàng ĐVT Trị giá 
khai báo (USD)

nhập kh
íoặc/và 
ẩu tại tờ

rác bò trị giá khai báo và kết quả xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá 
khai hài quan số.......ngày...............như sau:

STT Mã số Tên hàng ĐVT
Trị giá 

khai báo 
(USD)

TGTT hải 
quan 

xác định 
(USD)

Lý do xác 
định trị 
giá tính 

thuế

Phương 
pháp xác 
định trị 
giá tính 

thuế

Cục Hải quan... thông báo đê Chi cục... và Quý Doanh nghiệp biêt và thực hiện (ghi 
trong trường hợp Cục Hải quan tham vấn, xác định giá tính thuế)

Hoặc Chi cục Hải quan . . ..thông báo để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện (ghi trong 
trường hợp Chi cục Hải quan tham vấn, xác định giá tính thuế)

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v u  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (chữ ký, dẩu)
- Cục Hải quan... (để bảo cảo trường hợp chì cục xác định giả);
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tẳt (3b).
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Mẫu số 5:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - T ự  do - hạnh phúc

KHAI BÁO GIÁ CHÍNH THỨC CỦA HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU THEO HỢP ĐỒNG KỲ HẠN 
MỘT SỐ KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG TRẢ SAU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

A. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN:

Tên tổ chức/cá nhân:
Mã Số:
Địa chỉ:
Tờ khai hải quan số ngày...
Phụ lục số ... kèm tờ khai hải quan
Số thứ tự trên tờ khai hải quan/phụ lục tờ khai của mặt hàng xuất khẩu khai giá chính thức 
hoặc mặt hàng nhập khẩu khai báo khoản điều chỉnh phải cộng trả sau:
Thuộc hợp đồng mua bán hàng hoá số: . . ngày ...
Tên hàng, quy cách, phẩm chat:
M ã  Số  hàng hoá:
Lượng hàng:
Đơn vị tính:
Tỷ giá tính thuế:
Thue suất (%): - Thuế xuất khẩu:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá ừị gia tăng

I) Đối với hàng hoá xuẫt khẩu theo hợp đồng kỳ hạn:
1) Nội dung đã khai báo theo giá tạm tính như sau:

1.1) Đơn giá tạm tính nguyên tệ:
1.2) Trị giá tạm tính nguyên tệ:
1.3) Tiền thuế:

- Thué xuất khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thué giá trị gia tăng:

1.4) Thu khác:
1.5) Tổng số tiền thuế và thu khác:

TÊN CQ,TC CẤP TRÊN
TÊN C ơ  QUAN, TỔ CHỨC
Số: /TB-CQBHVB

2) Nội dung khai báo theo giá chính thức:
2.1) Đơn giá nguyên tệ:
2.2) Trị giá nẹuyêntệ:
2.3) Tiền thue:

- Thué xuất khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

2.4) Thu khác:
2.5) Tổng số thuế và thu khác: [2.5 = (2.3) + (2.4)]
2.6) Số tiền thuê chênh lệch: [2.6 = (2.3) -  (1.3)]

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

2.7) Số tiền thu khác chênh lệch: [2.7 = (2.4) -  (1.4)]
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2.8) Tổng số thuế và thu khác chênh iệch: [2.8 = (2.6) + (2.7)]

II) Đối vói các khoăn điều chỉnh cộng trả  sau theo quy định tại Điều 14:
1) Phí bản quyển, phí giấy phép:
1.1) Nội dung đã khai báo khi chưa phát sinh khoản điều chỉnh cộng:

1.1.1) Đơn giá nguyên tệ:
1.1.2) Trị giá nguyên tệ:
1.1.3) Tiến thuê:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng

1.1.4) Thu khác:
1.1.5) Tổng số thuế và thu khác:

.2) Nội dung khai báo khi phát sinh khoản điều chinh cộng:
1.2.1) Đơn giá nguyên tệ (đã cộng phí.bản quyền, phí giấy phép):
1.2.2) Trị giá nguyên tệ:
1.2.3) Tiền thuế:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng

1.2.4) Thu khác:
1.2.5) Tong số thuế và thu khác: [1.2.5 = (1.2.3)+(1.2.4)]
1.2.6) Số tiền thuếchênh lệch: [1.2.6“  (1.2.3)-(1.1.3)]

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng

1.2.7) Thu khác chênh lệch: [1.2.7 = (1.2.4) -  (1.1.4)]
1.2.8) Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệch: [1.2.8 = (1.2.6) + (1.2.7)]

2) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả  từ số tiền thu được sau khi bán lại, định 
đoạt, sử đụng hàng hoá nhập khẩu:
2.1) Nội dung đã khai báo khi chưa phát sình khoản điều chỉnh cộng:

2.1.1) Đơn giá nguyên tệ:
2.1.2) Trị giá nguyên tệ:
2 . 1.3) Tien thuê:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá ừị gia tăng

2.1.4) Thu khác:
2.1.5) Tổng số thuế và thu khác:

2.2) Nội dung khai báo khi phát sinh khoản điều chỉnh cộng:
2.2.1) Đơn giá nguyên tệ (đã cộng khoản tiền phải trả từ sổ tiền thu được sau khi bán 

lại, định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu):
2.2.2) Trị giá nguyên tệ:
2.2.3) Tiền thuế:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
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- Thuế giá trị gia tăng
2.2.4) Thu khác:
2.2.5) Tổng số thuế và thu khác:
2.2.6) Số tiền thuế chênh iệch:

- Thuế nhập khẩu:

[2.2.5 = (2.2.3) + (2.2.4)] 
[2.2.6 = (2.2.3)-(2.1.3)]

- Thuế tiêú thụ đặc biệt:
- Thuế giầ ữị gia tãng

2.2.7) Thu khác chênh lệch: [2.2.7 = (2.2.4) -(2.1.4)]
2.2.8) Tống số tiền thuế và thu khác chênh lệch: [2.2.8 = (2.2.6) + (2.2.7)]

ngày ... tháng ... năm ...
Ngưòi khai hải quan 

(Đại diện có thẩm quyền ký, ghi rõ chức vụ họ tên, đóng dấu)

B. PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA c ơ  QUAN HẢI QUAN:
1) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận:
2) Kết quả kiểm ứa nội dung khai báo:

. . ngày ... tháng ... năm ...
Số:

(Ghi rõ nội dung khai báo đúng hay không đúng và cơ sở pháp lý/lý do. Ký, ghi rổ họ 
tên, đóng dấu)

3) Trường hợp khai không đúng thời hạn 10 ngày thỉ ghi chú về việc này và ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4) Trường hợp người khai hải quan khônp khai báo thì thực hiện ấn định thuế, thu đủ số 
tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định.

Chú v:
- Mục ỉ  và mục II Phần A chỉ ghi những nội dung có liên quan, phát sinh tiêu chí nào 

thì khai tiêu chỉ đó;
- Nếu sổ tiền thuế chênh lệch tâng thì ghi dấu cộng (+) trước dãy sổ chênh lệch, nếu số 

tiền thuế chênh lệch giảm íhì ghi dấu trừ (-) trước dãy sổ chềnh lệch;
- Mau này sử dụng cho 01 iồ khai;
- Trường hợp có nhiều một hàng cần khai trong củng 01 íờ khai, thì ỉập phụ ỉục tương 

tự cho từng mặt hàng;
- Mau này cũng được sử dụng cho trường hợp khai không đủng thời hạn 10 ngày quy

định iại điểm 1.2 khoản 1 Điều 11; điểm 1.2.5,1.2.6 khoản ỉ  Điều14 Thông tư ....
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Mẫu số 6:
TÊN CQ,TC CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN C ơ  QUAN, TỐ CHỨC Độc lập - T ự  do - hạnh phúc
Số: / TB-CQBHVB  

......., ngày ... tháng ...năm .....

BẢNG KÊ THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 
THUỘC HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ

1) Người khai hải quan:
- Tên Cộng ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ

2) Hợp đồng mua bán bàng hoá:
-Số:
-Ngày:
- Tong lượng hàng hoá:
- Đơn gíá chưa trừ khoản giảm giá (USD);
- Đơn giá đã trừ khoản giảm giá (USD):
- Tổng trị giá chưa trừ khoản giảm giá (USD):
- Tổng trị giá đã trừ khoản giảm giá (USD):
- Tỷ lệ giảm giá ... mức giảm g iá .....
- Loại giảm giá:

STT
Tờ khai

Tên hàng ĐVT Lượng
Tổng trị giá

Sô,
ngày

Chi cục 
Hải quan

Chưa trừ khoản 
giảm giá

Đã trừ khoản 
giảm giá

Tông cộng

Người khai hải quan
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ họ tên)
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