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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  
Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối vói hàng hoá nhập khẩu 

lưu thông trên thị trường

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Hải quan năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản 
hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành;

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;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương,

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2009 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hoá 
đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường như sau:

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá 
nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gôm: hàng hoá nhập khẩu đang trên
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đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá nhập khẩu hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hoá nhập 
khẩu); xử lý vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu 
thông trên thỉ trường; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Hàng hoá đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; vào các 
địa điể m làm thủ tục hải quan chờ làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp 
luật hái quan (trừ trường hợp là hàng nhập lậu); hàng hoá vận chuyển tư kho 
ngoại quan này sang kho ngoại quan khác; hàng lưu giữ trong kho ngoại quan, 
kho bảo thuế;

b) Hàng hoá tạm nhập - tái xuất, hàng hoá tạm xuất - tái nhập; hàng hoá 
nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư;

c) Hàng hoá là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện các hợp  đồng 
gia công cho thương nhân nước ngoài; các hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu (trừ 
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này);

d) Hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu; hàng hoá chuyển cảng; hàng quá 
cảnh đang chịu sự kiêm tra, giám sát hải quan;

đ) Hàng hoá nhập khẩu là tài sản của cơ quan, đơn vị hành chính sự 
nghiệp; hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn 
thuê và thuộc danh mục hàng hoá được sản xuất từ các nước có chưng biên giới 
nhập khâu dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới; hàng hoá 
là hành lý của cá nhân trong định mức miễn thuế;

e) Hàng hoá là quà biếu, quà tặng; hàng hoá viện trợ nhân đạo; hàng hoá là 
hàng mẫu tthông thanh toán; hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam và các cá nhân làm việc tại các cơ quan tổ chức này; hàng 
hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của cá nhân được Nhà nước cho miễn thuế; tài 
sản di chuyển của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ, chứng từ đối với các trường hợp này được quy định tại Thông tư số 
194/2010/TT - BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
thu tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 194/2010/TT - BTC ); Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT - BTC - 
BGTVT - BNN&PTNT - BYT - NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ 
Công Thương - Tài chính - Giao thông Vận tài - Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn - Y tế - Ngân hàng Nhà nước hương dẫn thực hiện Quyết định so 
254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
quán lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và các 
vàn bản có liên quan.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh, mua, 
bán, vận chuyển hàng hoá nhập khẩu (gọi chung là cơ sở kinh doanh hàng hoá 
nhập khẩu).

2. Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, cơ quan 
Hải quan và các đơn vị, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ 
sở kinh doanh hàng hoá nhập khâu lưu thông trên thị trường.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng 
hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Hoá đơn, chứng từ

1. Hoá đơn, chứng từ hợp pháp là các loại giấy tờ, tài liệu phải có theo quy 
định của pháp luật để chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu lưu 
thông trên thị trường và được hướng dân cụ thê tại Chương II Thông tư này.

2. Cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu có trách nhiệm quản lý, sử dụng, 
lưu giữ các hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thòi hạn xuất trình hoá đơn, chứng từ

1. Đối với hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp dưới đây thì cơ sở 
kinh doanh hàng hoá nhập khẩu phải xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh 
tính hợp pháp của hàng hoá ngay tại thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu xuất 
trình; trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khâu không có đại diện trực 
tiếp áp tải hàng hóa thì phải ủy quyền cho người nhận vận chuyển hoặc người 
điều khiển phương tiện vận chuyển xuất trình:

a) Hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, bao gồm cả trường 
hợp hàng hoá nhập khẩu đang để tại các địa điểm, kho, bến, bãi nếu không thuộc 
các trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu này.

b) Hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện theo 
quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối với hàng hoá nhập khấu của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang bày 
bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của cơ sở đó (trong 
trường hợp cơ sở kinh doanh kho, bến, bãi đã đăng ký hoạt động kính doanh với 
cơ quan có thẩm quyền) thì trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm kiểm tra hàng 
hoá của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, phải xuất trình hoá đơn, chứng từ 
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, nếu cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu không 
xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa thì cơ 
quan kiểm tra hàng hoá đó tiến hành tạm giữ hàng hóa để xác minh tính hợp pháp 
của hàng hóa.

í
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Trường hợp cuối thời hạn 72 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra nếu 
.U‘ mời gian nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động thì việc xuaí ínnn 
ỉ.rơc thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo cùa ngày nghỉ và cơ quan k lòm 

Ị!’ii Hh;n iỊhi rõ thời gian, địa điêm yêu cầu xuất trình vào Biên bản kiêm tra.

Trường họrp cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất trình đâv đu hỏ 
\o K'h\ĩuụ minh tính hợp pháp của hàng hóa nhung cơ quan kiếm tra cỏ căn cư 

hr ■'"Ànụ. tiguòn gốc của hàng hóa nhập khẩu không hợp pháp thì C0 quan kị em 
í ra •hư. - hiện việc đối chiếu hồ sơ, xác minh nguồn gốc hàng hóa đó để xử lý theo 
:.ụn dì V ỉ cua pháp luật.

Chương II 

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
9

Điều 5. Quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu 
vận chuyển từ nơi làm thủ tục hải quan vào nội địa

Đối với hàng hoá do cơ sở kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khỉ vại": 
vbuw  ao nội địa phải có các hoá đơn, chứng từ theo từng trường hợp cụ thc
nhu SiH,

■ > Ran chính Tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thu tục hái quan; 
truơru; hợp cơ  sở kinh doanh thực hiện khai hải quan điện tử phải có Tờ khai hai 
quan điẹn tử đă được xác nhận thông quan điện tử thực hiện theo Thông tư so 
122- TT-BTC ngày 25 tháng 11 nam 2009 hướng dẫn thí điểm thu tục hat 
qua)! tỉ«;*! ị tư cưa Bộ Tài chính (sau đây viết tắt là Thông tư số 222/2009ATT-BTC).

!> ì ỉ rường hợp hàng hoá chưa hoàn thành thủ tục hải quan được đưa vẻ bao 
quan hoặc chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan thì trên Tờ khai hải quan phai
> o V Kicn chấp thuận của cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tu 
sp ! 94 ?.() 10/TT-BTC. Trường hợp khai hải quan điện tử thì thực hiện theo hướn& 
(lân Ui! Diều 23, Điều 24 Thông tư số 222/2009/TT-BTC.

1 rường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hoá được đãng ky í o 
khai h,ỉ! quan một lần theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định ->ò 

>4 m; ; NO-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết 
mỏi sỏ điéư của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sảt hai quan 
hoặi. nnup khẩu hàng hoá phải vận chuyển nhiều lần, bằng nhiều phương tiện vận 
i;ìỉ ỉ!ì; nhai có bản sao Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Lệnh điều động Cíi:i

- nh doanh hàng hoá nhập khẩu. Lệnh điều động phải ghi rõ số lượng 
v-hurì.L >ai hang hoá vận chuyển của Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu, >ò. 
mur- n mu.  nãm, nơi đi, nơi đến, phương tiện vận tải, biển số phương tiện  !



2. Đối với hàng hóa trao đổi, mua, bán của cư dân biên giới vượt định mức 
miễn thuế; hàng hoá không có trong Danh mục hàng hoá được sản xuất từ các 
nước có chung biên giới nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá 
cư dân biên giới; hàng hoá là hành lý của người nhập cảnh vào Việt Nam vượt 
quá tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải khai hải quan và thực hiện các quy định 
của pháp luật về thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu. Khi vận chuyến 
hàng hoá này vào nội địa phải có bản chính Tờ khai hải quan có xác nhận đã 
hoàn thành thủ tục hải quan và chứng từ nộp thuế.

3. Đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới bao gồm: hàng hoá nhập khẩu 
biên giới; hàng hoá đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khấu, chợ trong khu kinh tế 
cửa khẩu thì phải có Tờ khai hàng hoá nhập khẩu được cơ quan Hải quan xác 
nhận hoàn thành thủ tục hải quan,

4. Đối với hàng hoá là sản phẩm; nguyên, phụ liệu của các hợp đồng gia 
công cho thương nhân nước ngoài hoặc các hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất 
hàng xuất khẩu được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì hoá đom, chứng từ 
thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu 
kho và bày bán tại cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương phải có bản sao Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu và 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

b) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyến, lưu 
kho và bày bán tại cửa hàng trực thuộc khác địa bàn hoặc cửa hàng trực thuộc 
cùng địa bàn hạch toán độc lập thì phải có bản sao Tờ khai hải quan hàng nhập 
khâu và Phiêu xuất kho kiêm vận chuyến nội bộ hoặc hoá đơn theo quy định.

c) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu bán cho các cơ sở 
kinh doanh khác thì phải có hoá đơn theo quy định.

5. Đối với hàng hoá nhập khấu là mặt hàng nhà nước quy định phải dán 
tem hàng nhập khấu thì ngoài các chứng từ áp dụng đối với từng trường hợp cụ 
thê, các hàng hoá này phải cc tem hàng nhập khâu dán vào hàng hoá theo quy đinh.

6. Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều 
kiện ngoài các hoá đom, chứng từ quy định đối với hàng nhập khẩu còn phải kèm 
theo các giấy tờ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp các giấy 
tờ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đã nộp cho cơ quan Hải quan bản 
chính thì phải có bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh hàng 
hoá nhập khẩu.

Điều 6. Quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu 
lưu thông trong thị trường nội địa

1. Đối với hàng hoá của cơ sở kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán 
tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
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i 1 - rưng hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tinh, ihanb p'ỉĩn.
- -.UU kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hoá đơn (đối với trường hợp

n ... vvh Ị oán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính), Phiếu 
k ho \ đi.*Ị V ơi trường hợp hàng hoá lưu kho).

t)ôi với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở kinh doanh không ĩrực tiẻp nhap 
k ha- -.\n. -huyên, bày bán hoặc lưu kho phải có hoá đơn, chứng từ cua cơ sa bar 
hang hướng dẫn tại Mục IV, Phàn B Thông tư số 129/2008/TT-BTC r¡ga\
>  IỈM!K \2 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sỏ 

M -OOX NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiẻr ih:
!»anh ¿T “ • so Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và quy định tại Chương ỉỉ! \g m  
dinh r ' • 20Ỉ0/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phu quy định V' 
Invi doĩ oan hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây viết tắt ỉà Nghị định V 

•N n-C P).

Trường hợp cơ sở kinh doanh điều chuyển hàng hoá nhập khấu cho UK., 
t’ :n-A'h ĩoán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ... ờ ngoa; ịM-iiỉ.

■ navư Ị*iỉò trực thuộc trung ương nơi cơ sở kinh doanh đó đóng trụ sơ hoại: điCi; 
v h u v i 1'ra các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất ừả  hàng từ đơn VỊ phụ thuọi. 
-e ' • \inh doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia hội cho ínep 
iãíTt -V phcìi có hoá đơn hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ken 
l.enh Uỉeu dộng.

í )ỏi với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ quan có chức nâng ban hang 
: it;h ! ¡!ị phải có hoá đơn bán hàng của cơ quan này, trong đó ghi rò số ỉ ương, 

ĩ; -\i!. giá trị từng loại hàng hoá.

F>Ỏ1 với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ quan Dự trữ quốc gia phai a  i 
hoa vỉ ' 'an hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia.

)-)ối với Hàng hoá là quà biếu, quà tặng miễn thuế; hàng trao đỏi ưonỊL! 
dmr > n miễn thuế của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hoá được -;aiỉ 
Mi í' nước có chung biên giới nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đoi
nam: no.: Ì.U dàn biên giới; hàng hoá trong tiêu chuẩn hành lý được miền thue 
‘idiu Ikìa miền thuế bán trong các khu kinh tế cửa khấu, nếu thay đôi mục đích sư
■ !UŨU đem bán thì khi vận chuyển, bày bán, lưu kho ngoài khu kinh tê cưa 
kha í ..i: sơ kinh doanh phải có chứng từ chứng minh hàng hoá đã được kê kh,H
; L-- ?V'' 'hií'

Chương III 

XỬ LÝ VI PHẠM

fr)ỉeu 7. Xử phạt vi phạm hành chính

sơ kinh doanh hàng hoá nhập khẩu mua, bán, vận chuyên hang hoa 
nhai' k --ũ; kru thông trên thị trường vi phạm các quy định về hoá đcm, chưni; : I
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tại Chương II Thông tư này nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình 
sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu vi phạm một trong các trường 
hợp sau đây thi hàng hóa nhập khẩu bị coi là hàng hoá nhập lậu và bị xử phạt 
theo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, thuốc lá, rượu, bia:

a) Kinh doanh hàng hoá cấm kinh doanh; hàng hoá cấm nhập khẩu; hàng 
hoá tạm ngừng nhập khẩu.

b) Kinh doanh hàng hoá nhập khẩu quy định phải dán tem nhập khẩu 
nhưng không có tem dán vào hàng hoá theo đúng quy định hoặc có tem dán 
nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.

c) Kinh doanh hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu 
có điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 5 Chương II Thông tư này mà không có 
giấy phép nhập khẩu hoặc giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định 
kèm theo hàng hoá.

d) Hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hoá đơn, chứng 
từ hoặc có hoá đơn, chứng từ nhưng qua điều tra, xác minh của cơ quan chức 
năng xác định là hoá đơn, chứng từ không hợp pháp. Hóa đơn không hợp pháp là 
hóa đơn sử dụng theo các trường hợp quy định tại các khoản 8, khoản 9 Điều 3 
Chương I Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

đ) Hàng hóa nhập khâu đang trên đường vận chuyến; đang bày bán; để tại 
kho, bến, bãi mà không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính 
hợp pháp trong thời hạn quy định tại Điều 4 Thông tư này.

. 2. Đối với các hành vi vi phạm các quy định về hoá đơn, chứng từ đối với 
hàng hoá nhập khẩu, lưu thông trên thị trường không thuộc quy định tại khoản 1 
Điều này thì xử phạt theo các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực có liên quan.

3. Trường hợp hàng hoá nhập khâu lưu thông trôn thị trường không có 
hoặc có nhưng không đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Chương II Thông tư 
này do hoả hoạn, mât, hỏng, rách và cơ sở kinh doanh đã làm thủ tục khai báo 
theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; đồng thời, cơ sở kinh doanh chứng minh được nguồn gốc hàng hoá là hợp 
pháp (thông qua việc sao lại các chứng từ, hoá đơn từ các đơn vị phát hành) thì bị 
xử phạt theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và bị xử lý truy thu thuế 
theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy 
định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường 
thực hiện theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính
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i'll ut:A dinh vê xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. iỉnh
■ !V ÚHie hoặc lĩnh vực hải quan.

! arơng hợp vượt thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền xứ phạt thi 
pha; huyên hô sơ lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thấm quyền đê xư K 
Khỉ chuyên hồ sơ phải thực hiện đúng thủ tục và chuyển đày đủ tang vật, phươrm 
nen hi Tam giữ hoặc bị tịch thu (nếu có); đồng thời, thông báo cho tô chức, ca 
nhan \ ỉ phạm biết. Cơ quan có thẩm quyền xử lý sau khi ra quyết định xử ly vụ
V ỉ phụn phải thông báo kết quả xử lý cho cơ quan chuyển hồ sơ.

ỉ rương hợp hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát cua -.'(ĩ 
quan Hai quan thì ca quan chức năng phát hiện hàng nhập lậu lập biên ban. vue 
ílmh rò nành vi vi phạm và chuyển cho cơ quan Hải quan xử lý theo quy định rua 
phap í nai vẻ hải quan; trường-hợp phát hiện hàng nhập lậu xảy ra ngoài địa ban 
hoai đong của hải quan thì cơ quan chức năng xử lý theo thấm quyền hoặc
V hu\ v”• vơ quan có thẩm quyền để xử  lý.

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, xử lý vỉ phạm

ị Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, cơ quan 
Hai quan và các đơn vị có thấm quyền khi kiểm  tra, xử lý vi phạm đối với cơ S(V 
kinh doanh hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường phải thực hiện theo 
đung quy định của pháp luật có liên quan.

; Khi kiếm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nươt 
ngươi co thảm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản kiểm tra, ghi rỏ no; 
dung kiêm tra, các sai phạm phát hiện qua kiểm tra (nếu có); lập Biên ban \ i 
phạm hanh chính đối với các trường hợp phát hiện sai phạm.

‘ ( ac lực lượng kiểm tra phải tuân thủ các quy định về công tác kiêm lio 
kiẻm soát hàng hoá lưu thông trên thị trường và chịu trách nhiệm trước phap lưại 
ve hoai động của mình.

Điều 10. Trách nhiệm, quyền của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khâu

("ơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu có trách nhiệm thực hiện đung, 
day đu chò độ hoá đom, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trưcYng quy 
dinh nu Thông tư này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Cơ sợ kinh doanh hàng hoá nhập khẩu có quyền khiếu nại, tô cao ho ạ*, 
hoi kiện hành chính về quyết định xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân, lô ừuiv 

, o qu\ ¿Vỉ lố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xư lý. Trinh ụr. 
Ị hu í ục thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành chính Ihực 
hiện theo quy định của pháp luật về Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện vụ án hanh 
..hình
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Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc chờ quyết định của Toà án, 
cơ sở kinh doanh vân phải thực hiện theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền.

Điều 11. Trách nhiệm phối họp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

1. Cung cấp thông tin liên quan đến hàng hoá nhập khẩu đang được kiểm 
tra của các đối tượng tại khoản -1 Điều 1 Thông tư này.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng kiểm tra trong 
việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về nhập khẩu hàng hoá và kinh doanh 
hàng hoá nhập khẩu.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, thay thế 
Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 
2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an hướng dẫn chế độ 
hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an để xem xét 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:
- VP. TW Đảng, VP. Quốc hội, VP. Chủ tịch nước;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Các Bộ; Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc CP;
- UBND cá c tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP. Ban chi đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW cúa các đoàn thể;
* Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);.
- Công báo; website Bộ CT, website Bộ Tài chính;
- Sở Tải chính, Sở Công Thương, Sở Công an,
Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tải chính; .
- Lưu VT: BTC, BCT, BCA. ¿ỉm/ /

Phạm Quý Ngọ Nguyễn Cẩm Tú                    Đỗ Hoàng  Anh Tuấn
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