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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ 
Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

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

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 
và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 
2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan 
điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

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 về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý  của Bộ, Ngành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của 
Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan điện 

tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Chương I 

HƯỚNG DẪN CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Thủ tục hải quan điện tử được áp dụng đối với:
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a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với 
thương nhân nước ngoài;

c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản 
xuất hàng xuất khẩu;

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;

e) Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;
f) H àng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

g) Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;

h) Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả;

i) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu;

k) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ 
ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

l) Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
2. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương 

mại khác được thực hiện theo quy định riêng.

3. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương 
mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành 
liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại trong trường họp 
Thông tư này không quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại thực hiện 

thủ tục hải quan điện tử.

2. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan.

3. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Giải phóng hàng" là hình thức thông quan có điều kiện, theo đó cơ quan 
Hải quan cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được 
đặt dưới quyền định đoạt của người khai hải quan.

2. “Đ ưa hàng  về bảo quản” là việc cơ quan Hải quan cho phép hàng hóa 
đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được đưa ra khỏi khu vực giám sát 
hải quan khi đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do Tổng cục Hải 
quan quy định hoặc giao cho người khai hải quan tự bảo quản nguyên trạng 
hàng hóa chờ thông quan.



3. “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” là hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu đã được đưa vào hoặc được đưa ra khỏi các khu vực gồm: cửa khẩu đường 
bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biến quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng 
hàng không dân dụng quốc tế, cảng nội địa (tiếng Anh Inland Clearance Depot, 
viết tắt là ICD), kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi hải quan, khu chế 
xuất, doanh nghiệp chế xuất, bưu điện quốc tế và các địa bàn hoạt động hải quan 
khác theo quy định của pháp luật.

4. “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hóa do thương nhân 
Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 
chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước 
ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt 
Nam khác.

5. “Người xuất khẩu tại chỗ” (dưới đây gọi là “doanh nghiệp xuất khẩu”) là 
người được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

6. “Người nhập khẩu tại chỗ” (dưới đây gọi là “doanh nghiệp nhập khẩu”) 
là người mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước 
ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ.

Điều 4. Người khai hải quan điện tử
1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (gồm cả thương nhân 

nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật).

2. Tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ủy thác.

3. Đại lý làm thủ tục hải quan.
Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
1. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải 

quan là chữ ký số công cộng đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương thích 
với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Danh sách các tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp chữ ký số tương thích với Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được đăng tải trên Công thông tin điện tử 
hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).

2. Việc sử dụng chữ ký số và giá trị pháp lý của chữ ký số thực hiện theo 
quy định tại Điều 8 và Điều 12 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ 
ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

3. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người 
khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải quan thông qua Công 
thông tin điện tử Hải quan. Các nội dung đăng ký gôm:

a) Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan (nếu có);
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b) Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) 
của người được cấp chứng thư số;

c) Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number);
d) Thời hạn hiệu lực của chữ ký số.
4. Người khai hải quan phải đăng ký lại với cơ quan Hải quan các thông 

tin nêu tại khoản 3 Điều này trong các trường hợp sau: Các thông tin đã đăng 
ký có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng 
thư số.

5. Không quá 2 phút kể từ thời điểm kết thúc việc đăng ký, thông qua cổng 
thông tin điện tử hải quan, cơ quan Hải quan trả lời chấp nhận hoặc từ chối (có 
nêu rõ lý do) chữ ký số của người khai hải quan.

6. Chữ ký số đã đăng ký của người khai hải quan được sử dụng để thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Điều 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
1. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo lộ 
trình đảm bảo tập trung hóa xử lý dữ liệu, tích hợp đầy đủ các chức năng quản 
lý hải quan.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm 
cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với cơ 
quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

3. Các đối tượng được truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan gồm:

a) Công chức hải quan;
b) Người khai hải quan;
c) Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng đã được cơ quan Hải quan 

công nhận;
d) Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến cấp phép, quản lý 

chuyên ngành cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;
đ) Tổ chức tín dụng đã ký thỏa thuận thu nộp thuế, lệ phí và các khoản thu 

khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với 
Tổng cục Hải quan; các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo 
quy định của Luật các tổ chức tín dụng thực hiện việc bảo lãnh số tiền thuế phải 
nộp cho người khai hải quan;

e) Các tổ chức kinh doanh dịch vụ kho bãi;
g) Các cá nhân, tổ chức khác theo quyết định của Tổng cục Hải quan.
4. Mức độ truy cập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:
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Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này được truy cập Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan theo quy định của cơ quan Hải quan.

Việc truy cập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan phải đảm bảo bí mật 
nhà nước, bí mật thông tin của đối tượng làm thủ tục hải quan theo quy định của 
pháp luật.

5. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu của Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan để thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ 
quy định tại Chương II Phần II Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính.

6. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đáp ứng 
các điều kiện sau:

a) Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử 
đảm bảo cho việc khai, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đối 
thông tin với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; sử dụng phần mềm khai 
hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b) Người khai hải quan phải là người đã được đào tạo qua các cơ sở đào tạo 
quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và có 
khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử;

c) Trong trường họp không đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm a, 
điểm b khoản 6 Điều này, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 7. Thời gian khai và làm thủ tục hải quan điện tử
1. Thời hạn người khai hải quan phải khai tờ khai hải quan điện tử đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật 
Hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày ghi trên 
dấu của cơ quan Hải quan đóng lên bản khai hàng hóa (bản lược khai hàng hóa) 
trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, 
đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải hoặc số theo dõi 
phương tiện vận tải qua cửa khẩu, đường sông, đường bộ.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải 
quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan được áp dụng các 
chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm cơ quan Hải quan chấp nhận 
đăng ký tờ khai hải quan.
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Chương II
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
Điều 8. Hồ sơ hải quan điện tử
1. Hồ sơ hải quan điện tử bao gồm:

a) Tờ khai hải quan điện tử ở dạng điện tử. Trong trường họp phải xuất trình, 
nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử 
được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu Phụ lục tờ 
khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, mẫu Tờ khai sửa đổi bổ sung, mẫu Bản kê tại 
Phụ lục III kèm theo Thông tư này (sau đây gọi chung là tờ khai hải quan điện tử 
in).

Trường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có 01 (một) phụ lục, người khai 
hải quan ký tên, đóng dấu trực tiếp lên bản phụ lục. Trường họp một tờ khai hải 
quan điện tử in có nhiều hơn 01 (một) phụ lục thì người khai hải quan ký tên, đóng 
dấu vào tờ phụ lục cuối cùng và toàn bộ các tờ phụ lục phải đóng dấu giáp lai.

b) Các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan điện tử được quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP.

Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang dạng điện tử hoặc ngược lại, việc 
lưu giữ hồ sơ hải quan điện tử và các chứng từ chuyển đổi của hồ sơ hải quan 
điện tử được thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Các giấy tờ quy định tại Điều này nếu là bản chụp thì chủ hàng, người đại 
diện họp pháp của chủ hàng phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm 
về tính họp pháp của các giấy tờ này.

2. Khi người khai hải quan có văn bản đề nghị cấp lại tờ khai hải quan điện tử 
in (bản do người khai hải quan lưu) đã bị thất lạc, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ 
khai in tờ khai hải quan điện tử từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ký tên, đóng dấu Chi cục và xác nhận 
“Tờ khai được Chi cục Hải quan...cấp lại ngày...tháng...năm...”. Điều kiện để 
được cấp lại, thủ tục cấp lại, việc sử dụng, theo dõi, quản lý đối với tờ khai điện tử 
in cấp lại thực hiện tương tự quy định hiện hành đối với tờ khai sao y bản chính từ 
bản chính tờ khai giấy lưu tại cơ quan Hải quan.

Điều 9. Khai hải quan điện tử
Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:
1. Tạo thông tin khai tờ khai hải quan điện tử (bao gồm cả tờ khai trị giá 

trong trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai trị giá theo quy định 
hiện hành) trên Hệ thống khai hải quan điện tử theo đúng các tiêu chí, định dạng 
quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

a) Trường hợp người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan phải khai 
rõ nội dung uỷ quyền;



b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau hoặc theo 
một loại hình nhưng có thời hạn nộp thuế khác nhau thì phải khai trên tờ khai 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng hoặc 
từng thời hạn nộp thuế tương ứng, ngoại trừ các trường họp sau đây:

b 1) Một mặt hàng nhập khẩu nhưng có thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế 
giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường khác nhau thì thực 
hiện khai trên cùng một tờ khai hải quan;

b2) Lô hàng nhập khẩu gồm nhiều mặt hàng có thời hạn nộp thuế khác 
nhau thuộc cùng một hợp đồng/đơn hàng, cùng một loại hình, nếu người khai 
hải quan nộp thuế ngay hoặc có bảo lãnh về số thuế phải nộp cho toàn bộ lô 
hàng thì khai trên cùng một tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

c) Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng:

cl) Một mặt hàng nhập khẩu có nhiều hợp đồng/đơn hàng, có một hoặc 
nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, giao hàng một 
lần, có một vận đơn thì người khai hải quan được khai trên một tờ khai hoặc 
nhiều tờ khai hải quan;

c2) Một mặt hàng xuất khẩu có nhiều hợp đồng/đơn hàng, cùng điều kiện 
giao hàng, cùng bán cho một khách hàng và giao hàng một lần thì người khai hải 
quan được khai trên một tờ khai hoặc nhiều tờ khai hải quan;

c3) Khi khai hải quan, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, 
tháng, năm của hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hải quan; trường họp không thể 
khai hết trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan 
theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này; về lượng hàng thì chỉ cần khai 
tổng lượng hàng của các hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hàng hóa xuất 
khẩu/nhập khẩu;

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện được giảm mức thuế suất so 
với quy định hoặc hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thì khi khai thuế suất 
người khai hải quan phải khai cả mức thuế suất trước khi giảm và tỷ lệ phần 
trăm giảm hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định nào;

đ) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, hoặc thuộc diện 
quản lý chuyên ngành hoặc được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt hoặc được 
miễn, giảm thuế hoặc bảo lãnh số thuế phải nộp thì khi khai hải quan người khai 
hải quan phải khai đầy đủ các thông tin liên quan đến các nội dung nêu trên theo 
đúng các tiêu chí và định dạng quy định tại mẫu Tờ khai hải quan điện tử thuộc 
Phụ lục I Thông tư này.

2. Gửi tờ khai hải quan điện tử đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan.

3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan Hải quan và thực hiện theo 
một trong các trường hợp dưới đây:

a) Khi nhận “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử”: người khai hải
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quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan điện tử hoặc giải 
trình theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan;

b) Khi nhận “Số tờ khai hải quan điện tử” và “Quyết định hình thức mức 
độ kiểm tra”:

b l) Trường hợp tờ khai hải quan điện tử được cơ quan Hải quan chấp nhận 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản”, 
người khai hải quan thực hiện:

b l.l)  In Tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan chấp nhận 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” trên 
Hệ thống khai hải quan điện tử theo mẫu Tờ khai hải quan điện tử in (01 bản); 
ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan điện tử in;

bl.2) Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in nêu tại điểm b l.l  khoản 3 Điều 
này cùng hàng hóa tại khu vực giám sát hải quan có kết nối với Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” 
và làm tiếp thủ tục (nếu có).

Trong thời hạn quy định của pháp luật về lưu giữ hồ sơ hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu người khai hải quan có nhu cầu xác nhận 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” trên 
tờ khai hải quan điện tử in, người khai hải quan xuất trình tờ khai đã có xác nhận 
“Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” để Chi cục Hải quan nơi đăng kỷ tờ 
khai hải quan điện tử xác nhận.

Nếu có nhu cầu xác nhận “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc 
“Đưa hàng hóa về bảo quản” trước khi xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát 
hải quan”, người khai hải quan xuất trình 01 tờ khai hải quan điện tử in nêu tại 
điểm b 1.1 khoản 3 Điều này tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xác 
nhận sau đó xuất trình tờ khai hải quan điện tử in đã được xác nhận cùng hàng 
hóa tại khu vực giám sát để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan”
và làm tiếp các thủ tục (nếu có).

b2) Trường hợp tờ khai hải quan điện tử được cơ quan Hải quan chấp nhận 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” với 
điều kiện phải xuất trình, nộp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc 
chứng từ chứng minh hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu về quản lý chuyên ngành, 
chứng từ chứng minh hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, được 
miễn, giảm thuế hoặc bảo lãnh số thuế phải nộp, chứng từ chứng minh đã hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải 
quan”, người khai hải quan thực hiện:

b2.1) In tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan chấp nhận
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” trên 
Hệ thống khai hải quan điện tử theo mẫu Tờ khai hải quan điện tử in (01 bản); 
ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan điện tử in;

b2.2) Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in nêu tại điểm b2.1 khoản 3 Điều
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này và xuất trình/nộp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc chứng từ 
chứng minh hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu về quản lý chuyên ngành, chứng từ 
chứng minh hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãỉ đặc biệt, được miễn, giảm 
thuế hoặc bảo lãnh số thuế phải nộp, chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa 
vụ nộp thuế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xác nhận “Thông quan” 
hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản”;

b2.3) Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in nêu điểm b2.2 khoản 3 Điều 
này cùng hàng hóa tại khu vực giám sát hải quan để xác nhận “Hàng đã qua khu 
vực giám sát hải quan” và làm tiếp thủ tục (nếu có).

b3) Trường hợp tờ khai hải quan điện tử được cơ quan Hải quan yêu cầu 
xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử để kiểm tra trước khi 
cho phép thông quan hàng hóa: người khai hải quan nộp, xuất trình 02 tờ khai 
hải quan điện tử in; 02 tờ khai trị giá (nếu hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai 
trị giá) cùng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để Chi cục Hải quan nơi đăng ký 
tờ khai hải quan điện tử kiểm tra theo yêu cầu và thực hiện:

b3.1) Khi được “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng 
hóa về bảo quản”: người khai hải quan nhận 01 tờ khai hải quan điện tử in đã 
xác nhận “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo 
quản”, 01 tờ khai trị giá (nếu có) và 01 Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy. 
Khi mang hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan thực 
hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư này;

b3.2) Khi được yêu cầu xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan 
điện tử và hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra: người khai hải quan thực 
hiện các công việc quy định tại điểm b4 khoản 3 Điều này.

b4) Trường hợp tờ khai hải quan được cơ quan Hải quan yêu cầu xuất trình, 
nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử và hàng hóa đế kiểm tra: người 
khai hải quan nộp, xuất trình 02 tờ khai hải quan điện tử in, 02 tờ khai trị giá 
(nếu hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai trị giá) cùng toàn bộ các chứng từ 
thuộc hồ sơ hải quan theo yêu cầu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để Chi cục 
Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử kiểm tra. Khi được quyết định 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản”, hoặc 
“Cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu”, người khai hải 
quan nhận 01 tờ khai hải quan điện tử in đã quyết định “Thông quan” hoặc “Giải 
phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc “Cho phép hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu”, 01 phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy,
01 phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp hàng nhập khẩu 
xin chuyển cửa khẩu), 01 tờ khai trị giá (nếu có). Khi mang hàng hóa qua khu 
vực giám sát hải quan, người khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 18 
Thông tư này.

4. Người khai hải quan được phép chậm nộp bản chính một số chứng từ 
trong hồ sơ hải quan trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa phải 
có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và phải khai về
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việc chậm nộp trên tờ khai hải quan điện tử. Người khai hải quan phải nộp các 
chứng từ được phép chậm nộp trong thời hạn quy định của pháp luật. Trong 
trường hợp pháp luật không quy định cụ thể thì thời hạn được phép chậm nộp là 
không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

5. Thẩm quyền cho chậm nộp chứng từ: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 
nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định cho phép chậm nộp chứng từ.

Điều 10. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan
1. Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện trong 

các trường hợp sau đây:

a) Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm kiểm tra 
thực tế hàng hóa hoặc trước khi quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế;

b) Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan khi hàng hóa đã được 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” trong 
thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai và trước khi cơ quan Hải 
quan tiến hành kiểm tra sau thông quan, nếu việc sửa chữa, bổ sung nội dung Tờ 
khai hải quan điện tử không liên quan đến việc thực hiện chính sách quản lý 
xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày 
đăng ký tờ khai hải quan đối với các nội dung có sai sót gây ảnh hưởng đến số 
tiền thuế phải nộp, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

cl) Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, tự giác 
khai báo với cơ quan Hải quan;

c2) Thời điểm khai báo trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký 
tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, 
thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

c3) Có sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, 
mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ hải quan đã nộp cho cơ 
quan Hải quan;

c4) Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và 
cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, 
chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.

d) Được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan ngoài thời hạn sáu 
mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đồng thời người khai hải quan 
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành nếu đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện sau đây:

dl) Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, tự giác 
khai báo với cơ quan Hải quan trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra 
thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan;
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d2) Người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ 
quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp 
pháp của việc khai sửa chữa, bổ sung.

2. Nội dung sửa chữa, khai bổ sung bao gồm:
a) Khai bổ sung thông tin làm cơ sở xác định các yếu tố, căn cứ tính thuế 

hoặc xác định đối tượng không chịu thuế; hoặc xác định đối tượng miễn thuế, 
xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế;

b) Khai bổ sung số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế 
chênh lệch còn phải nộp hoặc số tiền thuế chênh lệch nộp thừa (nếu có), số tiền 
phạt chậm nộp của số tiền thuế khai bổ sung (nếu người nộp thuế đã nộp tiền 
thuế khai bổ sung quá thời hạn nộp thuế) đối với từng mặt hàng và của cả tờ khai 
hải quan; cam kết về tính chính xác, hợp pháp của chứng từ, hồ sơ khai bổ sung;

c) Khai sửa chữa, bổ sung thông tin khác trên tờ khai hải quan.

3. Thủ tục sửa chữa, khai bổ sung

Khi sửa chữa, khai bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này, người khai 
hải quan tạo thông tin sửa chữa, bổ sung trên Tờ khai hải quan điện tử, nêu rõ lý 
do sửa chữa, bổ sung; gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

Các chứng từ giấy người khai hải quan phải nộp/xuất trình khi cơ quan Hải 
quan yêu cầu gồm:

a) Tờ khai hải quan điện tử in, Phụ lục tờ khai hải quan điện tử in (nếu có), 
Bản kê (nếu có);

b) Các chứng từ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
c) Tờ khai hải quan điện tử bổ sung trong trường hợp cơ quan Hải quan đã 

xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” hoặc “Thông quan” hoặc 
“Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quan” hoặc “Cho phép hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu chuyến cửa khẩu”.

4. Xử lý hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung
Khi tiếp nhận thông tin khai sửa chữa, bổ sung cơ quan Hải quan thực hiện 

phân luồng theo một trong các hình thức sau:
a) Chấp nhận cho phép sửa chữa, bổ sung trên cơ sở thông tin khai;
b) Kiểm tra hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung trước khi quyết định cho phép sửa 

chữa, khai bổ sung.
Công chức hải quan khi tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, bổ sung thực hiện như sau:
b l) Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung và 

thông báo kết quả kiểm tra trên “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện 
tử”; trường hợp kết quả khai bổ sung được in ra chứng từ giấy cơ quan Hải quan 
trả cho người khai hải quan 01 bản, lưu 01 bản;
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b2) Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung trong thời hạn 
sau đây:

b2.1) Trong thời hạn tám giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ sửa 
chữa, khai bổ sung đối với trường hợp sửa chữa, khai bổ sung trước thời điểm 
cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực 
tế hàng hóa;

b2.2) Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ sửa 
chữa, khai bổ sung đối với trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điếm d 
khoản 1 Điều này.

5. Thẩm quyền cho sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan: Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử xem xét, quyết 
định cho sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan điện tử quy định tại 
khoản 1 Điều này.

Điều 11. Hủy tờ khai hải quan
1. Các trường hợp hủy tờ khai:
a) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký, cấp số tờ khai hải quan 

mà không xuất trình hồ sơ hải quan điện tử trong trường hợp phải xuất trình hồ 
sơ hải quan điện tử;

b) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan mà 
người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm 
tra thực tế để cơ quan Hải quan kiểm tra;

c) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký, cấp số tờ khai hải quan, 
hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa 
khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan;

d) Tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký, cấp số nhưng không tiếp tục 
thực hiện được thủ tục hải quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự 
cố hoặc có các sự cố ngoài Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

đ) Người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai hải quan đã đăng ký trong các 
trường hợp sau:

đ l) Khai nhiều tờ khai cho một lượng hàng hóa;
đ2) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa chịu sự giám sát hải quan 

nhưng người khai hải quan không xuất khẩu hàng hóa;
đ3) Tờ khai hải quan đăng ký không đúng loại hình hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. Trong trường hợp này, chỉ được hủy tờ khai trước thời điểm kiểm tra 
thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Trình tự thủ tục hủy tờ khai
a) Đối với người khai hải quan:
Khi hủy tờ khai theo các trường hợp quy định khoản 1 Điều này, người



khai hải quan tạo thông tin hủy tờ khai theo đúng khuôn dạng tại mẫu Thông tin 
hủy tờ khai, nêu rõ lý do, gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan, nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và 
thực hiện các yêu cầu tại thông báo hướng dẫn thủ tục hải quan.

Người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan 01 tờ khai hải quan 
điện tử in; các phụ lục tờ khai, các bản kê, và phiếu kiểm tra hồ sơ giấy, phiếu 
kiểm tra hàng hóa (nếu có) trong trường hợp tờ khai hải quan điện tử in đã được 
xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát” đối với hàng hóa xuất khẩu và/hoặc 
“Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc 
“Cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu” đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Đối với cơ quan Hải quan:
bl) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai đối với những tờ khai 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này mà người khai hải quan không 
thực hiện công việc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, cơ quan Hải quan 
thực hiện việc hủy tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan;

b2) Công chức hải quan tiếp nhận thực hiện việc kiểm tra dữ liệu tờ khai 
hủy, đề xuất Lãnh đạo Chi cục và thực hiện việc hủy trên hệ thống. Trong 
trường hợp tờ khai hải quan điện tử in đã được xác nhận “Hàng đã qua khu vực 
giám sát” đối với hàng hóa xuất khẩu và/hoặc “Thông quan” hoặc “Giải phóng 
hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc “Hàng chuyển cửa khẩu” đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì gạch chéo bằng bút mực (hoặc đóng dấu 
hủy), ghi ngày, tháng, năm thực hiện hủy, ký tên, đóng dấu, công chức lên tờ 
khai hải quan điện tử in.

Cơ quan Hải quan lưu toàn bộ dữ liệu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan đối với các tờ khai đã đăng ký nhưng phải hủy đồng thời thực hiện lưu 
tờ khai hải quan điện tử in đã được hủy (nếu có) theo thứ tự số tờ khai hải quan.

3. Thẩm quyền hủy tờ khai hải quan điện tử: Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử xem xét quyết định hủy tờ khai hải 
quan điện tử đối với các trường họp quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 12. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan 
điện tử

1. Việc tiếp nhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan 
điện tử của cơ quan Hải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan.

2. Trường họp không chấp nhận tờ khai hải quan điện tử, cơ quan Hải quan 
thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi “Thông báo từ chối tờ 
khai hải quan điện tử” trong đó nêu rõ lý do và hướng dẫn người khai hải quan 
thực hiện các công việc cần thiết để làm tiếp thủ tục hải quan.

3. Trường hợp chấp nhận tờ khai hải quan điện tử, thông qua Hệ thống xử
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lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan Hải quan cấp số tờ khai hải quan điện tử và 
phân luồng theo một trong các hỉnh thức sau:

a) Chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan điện tử, cho phép “Thông 
quan” hay “Giải phóng hàng” hay “Đưa hàng hóa vê bảo quản” (gọi tăt là 
“luồng xanh”); hoặc chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan điện tử, cho phép 
“Thông quan” hay “Giải phóng hàng” hay “Đưa hàng hóa vê bảo quản” với điêu 
kiện phải xuất trình, nộp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc chứng 
từ chứng minh hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu về quản lý chuyên ngành, chứng từ 
chứng minh hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, được miễn, giảm 
thuế hoặc bảo lãnh số thuế phải nộp, chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa 
vụ nộp thuế trước khi xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” (gọi 
tắt là “luồng xanh có điều kiện”);

b) Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử để kiểm tra 
trước khi cho phép thông quan hàng hóa (gọi tắt là “luồng vàng”). Việc kiểm 
tra chứng từ giấy thực hiện theo quy định tại khoản l  và khoản 3 Điều 13 
Thông tư này;

c) Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử và hàng hóa 
để kiểm tra trước khi cho phép thông quan hàng hóa (gọi tắt là “luồng đỏ”). Việc 
kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
13 Thông tư này.

Điều 13. Kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử và kiểm tra thực tế hàng hóa 
trong quá trình làm thủ tục hải quan

1. Kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử

a) Hình thức kiểm tra: kiểm tra thông tin tờ khai hải quan điện tử trên Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, kiểm tra chứng từ giấy;

b) Thẩm quyền quyết định hình thức kiểm tra: cơ quan Hải quan quyết định 
thông qua kết quả xử lý thông tin quản lý rủi ro trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan;

c) Nội dung kiểm tra: kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ, kiểm tra nội dung khai 
trên tờ khai hải quan điện tử, kiểm tra chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử, đối 
chiếu nội dung khai với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử; kiểm tra sự 
phù hợp giữa nội dung khai với quy định pháp luật;

d) Trách nhiệm của công chức hải quan trong trường hợp kiểm tra chứng từ 
giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử trước khi cho phép thông quan hàng hóa: thực 
hiện các công việc sau:

d l) Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ giấy do người khai hải quan nộp, xuất 
trình và cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

d2) In 02 phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra 
chứng từ giấy, ký tên, đóng dấu công chức và yêu cầu người khai hải quan ký, 
ghi rõ hộ tên trên phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy;



d3) Căn cứ kết quả kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử 
thực hiện một trong các công việc sau:

d3.1) Đối với lô hàng thuộc diện được thông quan: thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư này;

d3.2) Đối với lô hàng thuộc diện được “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc 
“Giải phóng hàng”: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 15 hoặc 
điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư này;

d3.3) Đối với lô hàng thuộc diện phải làm tiếp các thủ tục khác: chuyển hồ 
sơ đến các khâu nghiệp vụ khác theo quy định.

d4) Trả người khai hải quan 01 tờ khai hải quan điện tử in và 01 bản “Phiếu 
ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy” nếu hàng hóa thuộc trường họp quy định tại 
điểm d3.1 và điểm d3.2 khoản 1 Điều này.

2. Kiểm tra thực tế hàng hóa

a) Hình thức kiểm tra: do công chức hải quan trực tiếp thực hiện, bằng máy 
móc, thiết bị kỹ thuật, bằng các biện pháp nghiệp vụ khác;

b) Mức độ kiểm tra: miễn kiểm tra, kiểm tra một phần lô hàng tới toàn bộ 
lô hàng;

c) Thẩm quyền quyết định hình thức, mức độ kiểm tra: Chi cục trưởng Chi 
cục Hải quan quyết định theo quy định hiện hành về quản lý rủi ro. Trong quá 
trình làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, căn cứ vào tình 
hình thực tế của lô hàng và thông tin thu thập được Chi cục trưởng Hải quan nơi 
thực hiện thủ tục hải quan điện tử quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm 
tra đã quyết định trước đó, chịu trách nhiệm về việc thay đổi quyết định hình 
thức, mức độ kiểm tra;

d) Nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa: kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, 
trọng lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ của hàng hóa, nhãn hiệu, nhãn hàng 
hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa; đối chiếu sự phù họp giữa thực tế 
hàng hóa với hồ sơ hải quan điện tử, định mức nguyên liệu vật tư; đối chiếu 
hàng hóa với mẫu lưu của nguyên liệu hoặc mẫu sản phẩm theo từng loại hình 
tương ứng;

đ) Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế 
hàng hóa thực hiện các công việc sau:

đ l) Kiểm tra thực tế hàng hóa, cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan;

đ2) In 02 phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu “Phiếu ghi kết quả kiểm tra 
hàng hóa”, ký tên, đóng dấu công chức và yêu cầu người khai hải quan ký, ghi 
rõ họ tên trên bản phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa;

đ3) Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện một trong các công 
việc sau:
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đ3.1) Đối với lô hàng thuộc diện được thông quan: thực hiện theo quy định 
tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư này;

đ3.2) Đối với lô hàng thuộc diện được “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc 
“Giải phóng hàng”: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 15 hoặc 
điểm b, khoản 3 Điều 16 Thông tư này;

đ3.3) Đối với lô hàng thuộc diện phải làm tiếp các thủ tục khác: chuyển hồ 
sơ đến các khâu nghiệp vụ khác theo quy định.

đ4) Trả người khai hải quan 01 tờ khai hải quan điện tử in và 01 bản “Phiếu 
ghi kết quả kiểm tra hàng hóa” nếu hàng hóa thuộc trường họp quy định tại điểm 
đ3.1 và đ3.2 khoản 2 Điều này.

3. Hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử và kiểm tra 
thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan:

a) Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa: thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân 
loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Kiểm tra về lượng hàng hóa: đối với những mặt hàng mà bằng phương 
pháp thủ công hoặc thiết bị của cơ quan Hải quan không xác định được lượng 
hàng (như hàng lỏng, hàng rời, lô hàng có lượng hàng lớn...) thì cơ quan Hải 
quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 
định (dưới đây gọi tắt là thương nhân giám định) để xác định;

c) Kiểm tra về chất lượng hàng hóa (bao gồm cả kiểm tra an toàn thực 
phẩm và kiểm dịch) cụ thể:

cl) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng:
c l.l)  Đối với hàng hóa nhập khẩu: theo quy định cụ thể của pháp luật, cơ 

quan Hải quan căn cứ giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hoặc giấy thông báo 
miễn kiểm tra lô hàng hoặc giấy thông báo kết luận lô hàng đạt chất lượng hàng 
nhập khẩu, kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm, kết quả kiểm dịch đủ điều kiện 
nhập khẩu của cơ quan kiểm tra để làm thủ tục hải quan;

cl.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu: cơ quan Hải quan căn cứ giấy thông báo 
kết luận lô hàng đạt chất lượng hàng xuất khẩu của cơ quan kiểm tra để làm thủ 
tục hải quan.

c2) Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra về chất 
lượng:

c2.1) Trường họp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan Hải quan 
không xác định được chất lượng hàng hóa để thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa thì cơ quan Hải quan cùng với người khai hải quan lấy mẫu hoặc 
yêu cầu người khai hải quan cung cấp tài liệu kỹ thuật, thống nhất lựa chọn 
thương nhân giám định thực hiện giám định. Ket luận của thương nhân giám 
định có giá trị để các bên thực hiện;
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c2.2) Trường hợp người khai hải quan và cơ quan Hải quan không thống 
nhất được trong việc lựa chọn tổ chức giám định thì cơ quan Hải quan lựa chọn 
tổ chức giám định và căn cứ vào kết quả giám định này để kết luận. Nếu người 
khai hải quan không đồng ý với kết luận này thì thực hiện khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.

d) Kiểm tra xuất xứ hàng hóa: việc kiểm tra được thực hiện căn cứ vào thực 
tế hàng hóa, hồ sơ hải quan, những thông tin có liên quan đến hàng hóa và quy 
định tại Điều 15 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa và các văn bản hướng 
dẫn có liên quan.

Kết quả kiểm tra xử lý như sau:

dl) Trường hợp xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu khác với xuất xứ 
khai báo của người khai hải quan, nhưng vẫn thuộc nước, vùng lãnh thổ có thỏa 
thuận ưu đãi thuế quan với Việt Nam thì cơ quan Hải quan vẫn áp dụng thuế 
suất ưu đãi theo quy định và căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy 
định của pháp luật;

d2) Trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa, cơ quan Hải quan yêu 
cầu người khai hải quan cung cấp thêm các chứng từ để chứng minh hoặc đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận. Việc kiểm tra xác 
minh xuất xứ hàng hóa phải được hoàn thành trong vòng một trăm năm mươi 
ngày, kể từ ngày người khai hải quan nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong khi 
chờ kết quả kiểm tra, hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan nhưng vẫn 
được thông quan theo thủ tục hải quan thông thường.

Thời gian xem xét giải quyết các vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, xem xét 
chấp nhận c /o  không quá ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày c /o  được nộp 
cho cơ quan Hải quan hoặc kể từ ngày cơ quan Hải quan nghi ngờ có sự gian lận 
vi phạm về xuất xứ hàng hóa.

d3) Trường hợp người khai hải quan nộp c /o  cấp cho cả lô hàng nhưng chỉ 
nhập khẩu một phân của lô hàng thì cơ quan Hải quan chấp nhận c /o  đó đôi với 
phần hàng hóa thực nhập.

đ) Kiểm tra thuế, bao gồm các nội dung:
đl) Kiểm tra điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế, thời hạn nộp thuế 

theo quy định;
đ2) Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu 

thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hóa không thuộc đối tượng 
chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hoặc thuế giá trị gia tăng, hoặc thuế tiêu 
thụ đặc biệt, hoặc thuế bảo vệ môi trường;

đ3) Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, 
trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế;

đ4) Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp, việc
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tính toán số tiền thuế phải nộp trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
thuộc đối tượng chịu thuế trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 Điều này, kết quả kiểm tra, xác định trị giá tính thuế theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính 
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 hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu và các căn cứ khác có liên quan.

e) Kiểm tra xác định hàng giả (bao gồm hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ): 
thực hiện theo quy định tại Điều 219 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, Luật 
Thương mại và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 14. Lấy mẫu, lưu mẫu, lưu hình ảnh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
1. Hình thức lấy mẫu: lấy mẫu hiện vật, chụp ảnh.

2. Việc lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu để phục vụ việc khai hải quan;

b) Hàng hóa phải lấy mẫu theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, 
gồm: nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, để sản xuất hàng xuất khẩu; sản 
phẩm gia công, sản phẩm sản xuất hàng xuất khẩu; hàng xuất khẩu bị trả lại để 
tái chế; hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập (trừ hàng hóa không thể lấy 
mẫu được, hàng hóa khó bảo quản, hàng tươi sống, nguyên liệu bị thay đổi bản 
chất ban đầu sau khi sản xuất, kim khí quý, đá quý);

c) Hàng hóa nhập khẩu phải lấy mẫu để phục vụ phân tích, giám định theo 
yêu cầu của cơ quan Hải quan.

3. Việc lấy mẫu do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai 
hải quan điện tử quyết định đối với các trường họp cụ thể:

a) Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất 
khẩu, được chuyển cửa khẩu, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng thuộc 
diện phải lấy mẫu thì được lấy mẫu tại Hải quan cửa khẩu hoặc nhà máy, xí 
nghiệp, cơ sở sản xuất;

b) Trường hợp người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu tại cửa khẩu, Chi 
cục Hải quan nơi đăng lý tờ khai hải quan điện tử hoặc Chi cục Hải quan cửa 
khẩu thực hiện việc lấy mẫu theo quy định;

c) Trường họp người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu tại nhà máy, xí 
nghiệp, cơ sở sản xuất thì thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định. Chi 
cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử thực hiện việc lấy mẫu.

4. Thủ tục lấy mẫu

a) Việc lấy mẫu căn cứ vào phiếu yêu cầu của người khai hải quan hoặc cơ 
quan Hải quan. Phiếu lấy mẫu được lập thành hai bản, một bản lưu cùng mẫu, 
một bản lưu tại đơn vị yêu cầu lấy mẫu. Phiếu lấy mẫu được quy định tại mẫu số 
02-PLM/2010 Phụ lục III kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC;



b) Trường hợp lấy mẫu theo yêu cầu phân tích, phân loại hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu thì thực hiện theo Điều 20 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngàỵ 
12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phân loại, áp dụng mức thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng và đại diện cơ quan Hải quan; 
mẫu phải được hai bên ký xác nhận và niêm phong. Trường hợp là hình ảnh thì 
ảnh phải ghi số tờ khai hải quan, có chữ ký và đóng dấu số hiệu của công chức 
hải quan và chữ ký của chủ hàng vào mặt sau của ảnh, lưu cùng hồ sơ hải quan;

d) Nội dung lấy mẫu được thể hiện trên tờ khai hải quan điện tử in.

5. Kỹ thuật lấy mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

6. Nơi lưu mẫu
a) Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (đối với 

mẫu do Trung tâm phân tích, phân loại tiến hành phân tích);
b) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử (đối với các 

trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử lấy mẫu để 
giải quyết các nghiệp vụ có liên quan đến mẫu, các trường hợp là hình ảnh thì 
ngoài việc lưu ảnh giấy, còn được lưu trong Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan);

c) Trụ sở, nơi sản xuất của người khai hải quan đối với nguyên liệu nhập 
khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu; hàng tái chế.

7. Thời gian lưu mẫu
a) Mẫu lưu tại Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu và/hoặc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử được lưu 
trong thời hạn chín mươi ngày tính từ ngày thông quan hàng hóa. Trường hợp có 
tranh chấp, khiếu nại thì lưu đến khi giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại;

b) Mẫu nguyên liệu gia công, hàng tái chế được lưu tại doanh nghiệp cho 
đến khi cơ quan Hải quan thanh khoản xong hợp đồng gia công.

Mẫu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được lưu tại doanh nghiệp cho 
đến khi cơ quan Hải quan thanh khoản xong các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 
sản xuất xuất khẩu mà mẫu đó đại diện.

c) Mẫu sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất hàng xuất khẩu được lưu tại 
doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa.

Điều 15. Đưa hàng hóa về bảo quản
1. Các trường hợp hàng hóa được đưa về bảo quản:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định để xác định có được xuất 

khẩu, nhập khẩu hay không mà chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản 
thì cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện 
về giám sát hải quan;
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b) Hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch theo quy định của pháp luật mà địa 
điểm kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch, nhà máy xí nghiệp, kho bảo quản, địa 
điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu hoặc hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thì cơ quan Hải quan chỉ chấp 
nhận cho phép đưa hàng hóa về bảo quản khi người khai hải quan đã thực hiện 
các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, 
kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong thời hạn quy định của pháp luật, người khai hải quan phải nộp bổ 
sung vào hồ sơ hải quan giấy thông báo kết quả về việc kiểm tra, kiểm dịch của 
cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan: bảo quản nguyên trạng hàng hóa 
tại địa điểm bảo quản.

3. Thẩm quyền quyết định cho phép đưa hàng hóa về bảo quản

a) Cơ quan Hải quan nơi đãng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định cho 
phép đưa hàng hóa về bảo quản đối với hàng hóa được miễn kiểm tra hải quan 
bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp;

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử 
quyết định hoặc giao cho công chức có thẩm quyền thuộc Chi cục Hải quan nơi 
đăng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định cho phép người khai hải quan đưa 
hàng hóa về bảo quản tại địa điểm của người khai hải quan đối với các trường 
hợp không thuộc điểm a khoản 3 Điều này. Việc quyết định được thực hiện trên 
Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

4. Trách nhiệm của công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai hải quan điện tử

a) Đối với trường họp hàng hóa thuộc diện “luồng xanh”: khi người khai 
hải quan có yêu cầu, công chức hải quan căn cứ quyết định đưa hàng hóa về bảo 
quản trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô 
xác nhận đưa hàng hóa về bảo quản trên tờ khai hải quan điện tử in của người 
khai hải quan;

b) Đối với các trường hợp phân luồng hàng hóa còn lại: sau khi tiến hành 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan điện tử hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo 
quy định, nếu kết quả phù hợp và được lãnh đạo có thẩm quyền của Chi cục phê 
duyệt, công chức hải quan căn cứ quyết định đưa hàng hóa về bảo quản trên Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác nhận đưa 
hàng hóa về bảo quản trên tờ khai hải quan điện tử in của người khai hải quan.

Điều 16. Giải phóng hàng
1. Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, 

trưng cầu giám định, phân tích phân loại để xác định chính xác số thuế phải nộp 
thì được giải phóng hàng khi đáp ứng một trong trong các điều kiện sau:

20



a) Chủ hàng đã thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở kết quả xác định 
thuế của cơ quan Hải quan, hoặc;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hưởng ân hạn nộp thuế theo quy 
định của pháp luật về thuế, hoặc;

c) Chưa nộp, nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp theo kết quả xác định thuế 
của cơ quan Hải quan trong thời hạn quy định mà được tổ chức tín dụng hay tố 
chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng đứng ra bảo 
lãnh về số tiền thuế phải nộp.

2. Thẩm quyền quyết định cho phép giải phóng hàng

a) Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định giải 
phóng hàng đối với hàng hóa được miễn kiểm tra hải quan bằng việc quyết định 
cập nhật tiêu chí rủi ro vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, trong phạm 
vi thẩm quyền được phân cấp;

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử 
quyết định hoặc giao cho công chức có thẩm quyền thuộc Chi cục Hải quan nơi 
đăng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định cho phép giải phóng hàng đối với 
các trường hợp không thuộc điểm a khoản 2 Điều này. Việc quyết định được 
thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Trách nhiệm của công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai hải quan điện tử

a) Đối với trường hợp hàng hóa thuộc diện “luồng xanh”: khi người khai 
hải quan có yêu cầu, công chức hải quan căn cứ quyết định giải phóng hàng trên 
Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác nhận 
giải phóng hàng trên tờ khai hải quan điện tử in của người khai hải quan;

b) Đối với các trường họp phân luồng hàng hóa còn lại: sau khi tiến hành 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan điện tử hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo 
quy định, nếu kết quả phù hợp và được lãnh đạo có thẩm quyền của Chi cục phê 
duyệt, công chức hải quan căn cứ quyết định giải phóng hàng trên Hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác nhận giải phóng 
hàng trên tờ khai hải quan điện tử in của người khai hải quan.

Điều 17. Thông quan hàng hóa
1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải quan.
2. Hàng hóa chưa làm xong thủ tục hải quan có thể được thông quan nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được cơ quan Hải 

quan đồng ý cho chậm nộp có thời hạn;
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hưởng ân hạn nộp thuế theo quy 

định của pháp luật vê thuê hoặc hàng hóa thuộc diện phải nộp thuê trước khi 
nhận hàng mà chưa nộp, nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy
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định nhưng được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định 
của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp.

3. Thẩm quyền quyết định cho phép thông quan hàng hóa
a) Cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử quyết định thông 

quan đối với hàng hóa được miễn kiểm tra hải quan bằng việc quyết định cập 
nhật tiêu chí rủi ro vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, trong phạm vi 
thẩm quyền được phân cấp;

b) Công chức làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, kiểm tra thực 
tế hàng hóa quyết định thông quan đối với những trường họp thuộc điểm b 
khoản 4 Điều này.

4. Trách nhiệm của công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai hải quan điện tử

a) Đối với trường hợp hàng hóa thuộc diện “luồng xanh”: khi người khai 
hải quan có yêu cầu, công chức hải quan căn cứ quyết định thông quan trên Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác nhận 
thông quan trên tờ khai hải quan điện tử in của người khai hải quan;

b) Đối với các trường hợp phân luồng hàng hóa còn lại: sau khi tiến hành 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan điện tử hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo 
quy định, nếu kết quả phù hợp, công chức hải quan quyết định thông quan trên 
Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác nhận 
thông quan trên tờ khai hải quan điện tử in của người khai hải quan.

Điều 18. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục 
hải quan điện tử

1. Nguyên tắc: giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp 
dụng thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo quy định hiện hành về giám sát hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan

Khi đưa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào hoặc ra khỏi khu vực giám sát 
hải quan, người khai hải quan phải thực hiện:

a) Đối với hàng xuất khẩu:

a l) Xuất trình 01 tờ khai hải quan điện tử in có chữ ký, con dấu của người 
khai hải quan đã được cơ quan Hải quan quyết định trên hệ thống hay xác nhận 
“Thông quan” tại khu vực giám sát hải quan có két nối với Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan hoặc xuất trình 01 tờ khai hải quan điện tử có chữ ký, con 
dấu của người khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan xác nhận “Thông 
quan” tại khu vực giám sát hải quan chưa kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan; các chứng từ chứng minh hàng hóa đã đưa vào khu vực giám 
sát hải quan do cơ quan kinh doanh cảng, kho, bãi cấp;

a2) Xuất trĩnh hàng hóa khi cơ quan Hải quan yêu cầu;
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a3) Nhận lại 01 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “Hàng đã qua 
khu vực giám sát hải quan” và các chứng từ đã xuất trình.

b) Đối với hàng nhập khẩu:
bl) Xuất trình 01 tờ khai hải quan điện tử in có chữ ký, con dấu của người 

khai hải quan đã được cơ quan Hải quan quyết định trên hệ thống hay xác nhận 
“Thông quan”/“Giải phóng hàng”/“Đưa hàng hóa về bảo quản”/“Cho phép hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu” tại khu vực giám sát hải quan có kết 
nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc xuất trình 01 tờ khai hải 
quan điện tử có chữ ký, con dấu của người khai hải quan điện tử đã được cơ quan 
Hải quan xác nhận “Thông quan’7“Giải phóng hàng”/“Đưa hàng hóa về bảo 
quản”/“Cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu” tại khu vực 
giám sát hải quan chưa kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; và 
các chứng từ sau (nếu CÓ ): Phiếu giao nhận container/phiếu giao nhận hàng hóa 
hoặc Phiếu xuất kho, bãi do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi phát hành;

b2) Xuất trình hàng hóa;
b3) Nhận lại 01 tờ khai hải quan điện tử in đã có xác nhận “Hàng đã qua 

khu vực giám sát hải quan” và các chứng từ đã xuất trình.
3. Trách nhiệm hải quan giám sát
a) Thực hiện việc giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định 

hiện hành;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đưa vào hoặc ra khỏi khu vực giám 
sát hải quan, công chức hải quan giám sát thực hiện việc kiểm tra như sau:

b l) Kiểm tra hiệu lực của tờ khai hải quan điện tử;
b2) Đối chiếu nội dung tờ khai hải quan điện tử in với tờ khai hải quan điện 

tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tại các khu vực giám sát hải quan 
đã kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan làm một trong những cơ 
sở để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan”.

Trường hợp khu vực giám sát hải quan chưa được kết nối với Hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan, đối chiếu nội dung tờ khai hải quan điện tử in có xác 
nhận của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai với hàng hóa làm một trong 
những cơ sở để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan”.

c) Xử lý kết quả kiểm tra:
Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, công chức hải quan giám sát cập nhật 

thông tin vào hệ thống và xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” 
trên tờ khai hải quan điện tử in; ký tên, đóng dấu công chức; trả lại người khai 
hải quan.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp thì tuỳ theo từng trường họp 
cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu hướng dẫn người khai hải quan điều chỉnh, 
bổ sung hoặc xử lý theo quy định hiện hành.
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Đối với trường họp hết thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan điện tử in, 
Chi cục Hải quan cửa khẩu yêu cầu người khai hải quan đến Chi cục Hải quan 
nơi đăng ký tờ khai điện tử để làm thủ tục hủy tờ khai.

Điều 19. Quy định về chuyển cửa khẩu
1. Hàng hóa chuyển cửa khẩu

a) Hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu là hàng hóa xuất khẩu đang chịu 
sự kiểm tra, giám sát hải quan, được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải 
quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa đến cửa khẩu xuất. 
Riêng hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (dưới đây viết tắt là 
DNCX) được chuyển cửa khẩu từ DNCX đến cửa khẩu xuất, đến kho ngoại 
quan, đến DNCX khác;

b) Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu là hàng hóa nhập khẩu đang chịu 
sự kiểm tra, giám sát hải quan, được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm 
làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa;

c) Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu gồm:

c l) Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình 
được chuyển cửa khẩu về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa là chân công 
trình hoặc kho của công trình;

c2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất 
được chuyển cửa khẩu về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa 
điểm kiểm tra hàng hóa là nhà máy, xí nghiệp nơi sản xuất;

c3) Hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn 
được chuyển cửa khẩu về địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ ở 
nội địa;

c4) Hàng hóa tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm được chuyển cửa khẩu từ 
cửa khẩu nhập về địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm;

c5) Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất, gia công 
của doanh nghiệp chế xuất, của doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân 
nước ngoài và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được 
chuyến cửa khấu từ kho ngoại quan về Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi 
doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật;

c6) Hàng hóa là thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động của chính doanh 
nghiệp (bàn, ghế, tủ và văn phòng phẩm...) nếu được đóng chung Container với 
nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, được chuyển cửa khẩu 
về Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải 
quan theo quy định của pháp luật;

c7) Hàng hóa nhập khẩu có vận đơn ghi cảng đích là cảng nội địa (tiếng 
Anh là Inland Clearance Depot, viết tắt là ICD):

c7.1) Hàng hóa nhập khẩu có vận đơn ghi cảng đích là cảng nội địa (ICD)



không được chuyển cửa khẩu về các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm 
kiểm tra thực tế hàng hóa ngoài cửa khẩu. Trừ các trường họp có quy định khác 
của Thủ tướng Chính phủ;

c7.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu của DNCX; nguyên liệu, vật tư, máy 
móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu hoặc thực hiện hợp 
đồng gia công có vận đơn ghi cảng đích là ICD, doanh nghiệp được làm thủ tục 
chuyển cửa khẩu từ ICD về Chi cục Hải quan quản lý DNCX, Chi cục Hải quan 
nơi đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu, nơi doanh nghiệp thông báo hợp 
đồng gia công để làm tiếp thủ tục hải quan. Đối với hàng hóa thuộc diện phải 
kiểm tra thực tế, nếu doanh nghiệp đề nghị được kiểm tra thực tế ngay tại ICD 
thì Chi cục Hải quan ICD tiến hành kiểm tra thực hàng hóa theo đề nghị của Chi 
cục Hải quan quản lý DNCX, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập sản 
xuất xuất khẩu, nơi doanh nghiệp thông báo hợp đồng gia công.

c8) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu 
nhập, từ kho ngoại quan, từ DNCX khác về DNCX;

c9) Hàng hóa chuyển cửa khẩu khác theo quy định pháp luật.
d) Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu quy định tại điểm cl, điểm 

c2, điểm c3, điểm c4 và điểm c9 khoản 1 Điều này phải thực hiện thủ tục hải 
quan điện tử tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý 
địa điểm hàng hóa chuyển đến nêu cụ thể tại các điểm nêu trên.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa 
trong các trường hợp:

a) Trường hợp có dấu hỉệu vi phạm pháp luật về hải quan hoặc đảm bảo 
việc quản lý hải quan. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định 
hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa;

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được chuyển cửa khẩu nhưng theo quy 
định của cơ quan quản lý chuyên ngành phải kiểm tra thực tế tại cửa khấu nhập;

c) Theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử;
d) Kết quả kiểm tra tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này được cập 

nhật vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc thông báo bằng văn bản 
cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan điện tử trong trường hợp 
không kết nối được với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Đăng ký, quyết định chuyển cửa khẩu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
a) Nội dung đăng ký chuyển cửa khẩu cho hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu được thực hiện khi khai tờ khai hải quan điện tử để xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa.

b) Quyết định cho phép chuyển cửa khẩu (gồm cả địa điểm, thời gian) hoặc 
không cho phép được thể hiện tại “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan 
điện tử” trên hệ thống và được thể hiện trên tờ khai hải quan điện tử in.
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4. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan được miễn 
kiểm tra thực tế hàng hóa không phải niêm phong hải quan;

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan thuộc 
diện phải kiểm tra thực tế:

b l) Phải được chứa trong công ten nơ, hoặc trong các loại phương tiện vận 
tải đáp ứng được yêu cầu niêm phong hải quan;

b2) Các lô hàng nhỏ, lẻ nếu không chứa trong công ten nơ hoặc được chứa 
trong phương tiện vận tải không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan thì thực 
hiện niêm phong từng kiện hàng;

b3) Các lô hàng nhập khẩu nhỏ, lẻ thuộc các tờ khai nhập khẩu khác nhau 
nhưng cùng được đề nghị chuyển cửa khẩu về một địa điểm thì được vận chuyển 
chung trong một công ten nơ/phương tiện vận tải nếu đáp ứng điều kiện: chủ 
hàng có văn bản đề nghị và công ten nơ/phương tiện vận tải đáp ứng được yêu 
câu niêm phong hải quan;

b4) Trường hơp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu chứa 
trong công ten nơ, thùng, kiện hoặc chứa trong phương tiện vận tải không thể 
niêm phong hải quan thì xử lý như sau:

b4.1) Làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, hoặc;

b4.2) Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi 
cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

5. Người khai hải quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử in đã được cơ quan 
Hải quan cho phép chuyển cửa khẩu để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên 
đường. Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa, 
nguyên niêm phong hải quan, niêm phong hãng vận tải và đi đúng tuyến đường, 
địa điểm, cửa khẩu, thời gian như đã đăng ký. Xuất trình và nộp bộ hồ sơ hải 
quan và hàng hóa chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan nơi có hàng chuyển cửa 
khẩu đến để làm thủ tục theo quy định.

Điều 20. Cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển (bao gồm cả hàng 

qua CFS), đường thủy nội địa là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được xác nhận 
thông quan, xác nhận của hải quan giám sát, vận đơn xếp hàng lên phương tiện 
vận tải xuất cảnh.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường hàng không, đường sắt 
là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được xác nhận thông quan, xác nhận của hải 
quan giám sát, chứng từ vận chuyển xác định hàng đã xếp lên phương tiện vận 
tải xuất cảnh.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng 
chuyển tải, khu chuyển tải, hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh



hoặc hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với hành khách xuất cảnh qua 
cửa khẩu hàng không (không có vận đơn) là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được 
xác nhận thông quan, xác nhận của hải quan giám sát.

4. Đối với hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan là tờ khai hàng 
hóa xuất khẩu đã được xác nhận thông quan, xác nhận của hải quan giám sát.

5. Đối với hàng hóa của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu đưa 
vào kho ngoại quan hoặc mua bán, gia công với nội địa, với DNCX khác.

a) Hàng hóa của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu đưa vào kho 
ngoại quan thực hiện theo các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Hàng hóa của DNCX mua bán, gia công với nội địa; hàng hóa của 
DNCX này mua bán, gia công với DNCX khác cùng hoặc không cùng khu 
chế xuất:

b l) Trường hợp tại DNCX nơi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không bố trí 
hải quan giám sát hoặc trường họp hàng hóa của DNCX này xuất khẩu cho 
DNCX khác trong cùng khu chế xuất, cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu 
là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được xác nhận thông quan;

b2) Trường hợp tại DNCX nơi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có bố trí hải 
quan giám sát, cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu là tờ khai hàng hóa đã 
được xác nhận thông quan và xác nhận của hải quan giám sát.

6. Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã được 
xác nhận thông quan.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT 

KHẨU, NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA  

Điều 21. Khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
theo hợp đồng mua bán hàng hóa

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng 
mua bán được thực hiện như quy định chung về thủ tục hải quan điện tử đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chương II Thông tư này.

Điều 22. Hồ sơ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa

Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 
Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Trường họp cơ quan Hải quan yêu cầu xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc 
hồ sơ hải quan điện tử hoặc xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan 
điện tử cùng hàng hóa để kiểm tra trước khi cho phép thông quan hàng hóa thì 
các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử nộp/xuất trình cho cơ quan Hải quan 
phải là chứng từ giấy hoặc chứng từ giấy chuyển đổi từ chứng từ điện tử.



Chương IV
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG CHO THƯƠNG

NHÂN NƯỚC NGOÀI

Điều 23. Quy định chung
1. Chính sách, chế độ quản lý, hồ sơ giấy phải nộp/xuất trình khi có yêu 

cầu của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước 
ngoài được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT- 
BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa gia công với thương nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
117/2011/TT-BTC).

2. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho thương nhân 
nước ngoài được thực hiện theo Thông tư này.

3. Các mẫu chứng từ điện tử in thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
117/2011/TT-BTC. Riêng tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp in 
(mẫu HQ/2012-TKĐTGGCCT) và tờ khai hải quan điện tử nhận gia công 
chuyển tiếp in (mẫu HQ/2012-TKĐTNGCCT) được thực hiện theo mẫu quy 
định tại Thông tư này.

Điều 24. Thủ tục thông báo, sửa đổi hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công
1. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a1) Người khai hải quan tạo thông tin về hợp đồng gia công và các thông 
tin vê danh mục, định mức, giấy phép (nếu có) theo đúng các tiêu chí, định dạng 
chuẩn theo quy định và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan;

a2) Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 
Hải quan tại mẫu Thông báo gia công:

a2.1) Đối với hợp đồng gia công bị từ chối thì sửa đổi, bổ sung thông tin về 
hợp đồng gia công theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

a2.2) Đối với hợp đồng gia công được chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông 
tin khai hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ hợp đồng đã được chấp 
nhận đăng ký để thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu;

a2.3) Đối với trường họp cơ quan Hải quan có yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy 
hoặc kiểm tra cơ sở sản xuất trước khi đăng ký hợp đồng gia công thì người khai 
hải quan nộp/xuất trình các hồ sơ theo quy định.

b) Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan:
bl) Cơ quan Hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký hợp đồng gia công và 

phản hồi thông tin về kết quả kiểm tra cho người khai hải quan thông qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.
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Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra 
cơ sở sản xuất.

b2) Thời hạn tiếp nhận hợp đồng gia công:
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 117/2011/TT-BTC 

ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

2. Thông báo phụ lục hợp đồng gia công

a) Các loại phụ lục hợp đồng gia công khai đến cơ quan Hải quan gồm: 

al) Nhóm phụ lục sửa đổi hợp đồng:

al . l)  Phụ lục sửa thông tin chung (ngoài những thông tin trên các danh 
mục kèm theo hợp đồng);

al.2) Phụ lục hủy hợp đồng.

a2) Nhóm phụ lục bổ sung danh mục:

a2.1) Bổ sung danh mục nguyên liệu, vật tư;
a2.2) Bổ sung danh mục sản phẩm xuất khẩu;

a2.3) Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập khẩu để phục vụ gia công;

a2.4) Bổ sung danh mục hàng mẫu nhập khẩu.

a3) Nhóm phụ lục sửa đổi danh mục:
a3.1) Sửa đổi mã hàng (nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu; 

thiết bị tạm nhập khẩu; hàng mẫu nhập khẩu);

a3.2) Sửa đổi đơn vị tính (nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất 
khẩu; thiết bị tạm nhập khẩu; hàng mẫu nhập khẩu).

b) Trách nhiệm của người khai hải quan:
b l) Sau khi thông báo hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng gia 

công, người khai hải quan phải tạo thông tin theo các tiêu chí thông tin quy định 
tại mẫu Phụ lục hợp đồng và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan;

b2) Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan Hải quan;
b3) Nộp/xuất trình các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung 

hợp đồng gia công khi cơ quan Hải quan yêu cầu.
c) Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan: thực hiện như thủ tục đăng ký hợp 

đồng gia công.
3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công
a) Sửa đổi, bổ sung trên cơ sở văn bản thỏa thuận của thương nhân với đối 

tác thuê gia công:
al) Đối với các thông tin chung của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công:
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việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện từ khi thông báo hợp đồng/phụ lục hợp 
đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công;

a2) Đối với các thông tin khác thông tin chung của hợp đồng/phụ lục hợp 
đồng gia công: việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện thông qua các phụ lục hợp 
đồng trước khi làm thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu liên quan đến việc sửa đối, 
bổ sung đó;

a3) Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng 
ngoài thời điểm quy định nêu trên, người khai hải quan được phép sửa đổi nội 
dung đã khai nếu có cơ sở và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý 
hợp đồng chấp nhận;

a4) Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng/phụ lục hợp đồng thực hiện như thủ 
tục thông báo hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công.

b) Sửa đổi, bổ sung do người khai hải quan nhầm lẫn trong khai báo hoặc 
phục vụ yêu cầu quản lý của hải quan:

b l) Sau khi thông báo hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng gia 
công, người khai hải quan tạo thông tin và khai theo các tiêu chí thông tin và 
định dạng chuẩn quy định tại phụ lục hợp đồng gia công;

b2) Người khai hải quan phải xuất trình các chứng từ có liên quan đến nội 
dung sửa đổi khi cơ quan Hải quan yêu cầu;

b3) Thủ tục sửa đối, bố sung thực hiện tương tự thủ tục thông báo phụ lục 
hợp đồng gia công quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 25. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư gia công
1. Đối với nguyên liệu, vật tư gia công do bên thuê gia công cung cấp

a) Thủ tục hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công do bên 
thuê gia công cung cấp từ nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại 
Chương II và Chương III Thông tư này, nhưng không thực hiện việc kê khai 
tính thuế;

b) Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư gia công do bên thuê gia 
công cung cấp theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì thực hiện theo 
quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy 
định tại Điều 47 Thông tư này;

c) Việc lấy mẫu nguyên liệu, vật tư gia công thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 14 Thông tư này.

2. Đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp 
đồng gia công

a) Đối với trường họp nguyên liệu, vật tư cung ứng do bên nhận gia công 
tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam:

a l)  Khi đưa nguyên liệu, vật tư vào cung ứng cho hợp đồng gia công người
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khai hải quan không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải được hai bên thoả 
thuận về tên gọi, quy cách, số lượng trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công 
và khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, người khai hải quan phải khai 
nguyên vật liệu gia công tự cung ứng theo các tiêu chí thông tin quy định tại 
mẫu Nguyên vật liệu gia công tự cung ứng;

a2) Đối với nguyên liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn do bên nhận gia công 
tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam có thuế xuất khẩu thì khi làm thủ 
tục xuất khẩu sản phẩm gia công, người khai hải quan thực hiện khai, tính thuế 
xuất khẩu (nếu có) trên phụ lục tờ khai hải quan điển tử xuất khẩu.

b) Đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công trực tiếp mua từ nước 
ngoài để cung ứng cho hợp đồng gia công: được nhập khẩu theo loại hình nhập 
gia công tự cung ứng. Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương II và Chương 
III Thông tư này, nhưng không thực hiện việc kê khai tính thuế.

Điều 26. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực 
hiện hợp đồng gia công

Máy móc, thiết bị thuê, mượn để phục vụ gia công theo loại hình tạm nhập- 
tái xuất thì làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan quản lý hợp đồng gia công 
và thực hiện như hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy 
định tại Chương III Thông tư này.

Điều 27. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức
1. Thủ tục thông báo định mức

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:
al) Tạo thông tin về định mức theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn 

quy định tại mẫu Định mức thực tế của sản phẩm gia công hoặc mẫu Thông tin 
về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất 
khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần) và gửi đến cơ 
quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a2) Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 
Hải quan tại mẫu Thông báo gia công:

a2.1) Đối với định mức được chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông tin khai 
hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ định mức đã được chấp nhận 
đăng ký để thực hiện thủ tục xuất khẩu, người khai hải quan chỉ nộp Bảng định 
mức in để công chức hải quan xác nhận khi người khai hải quan có yêu cầu;

a2.2) Trường hợp cơ quan Hải quan yêu cầu, người khai hải quan nộp/xuất 
trình hồ sơ để kiểm tra gồm:

a2.2.1) Bảng định mức gia công in theo mẫu Bảng đăng ký định mức: nộp 
02 bản chính;

a2.2.2) Bản giải trình về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng
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kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may 
mặc): nộp 01 bản chụp.

a2.3) Trường hợp cơ quan Hải quan yêu cầu phải kiểm tra thực tế định mức 
thì người khai hải quan:

a2.3.1) Nộp hồ sơ như quy định tại điểm a.2.2 khoản 1 Điều này;

a2.3.2) Xuất trình sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc xác định định 
mức của mã sản phẩm doanh nghiệp đã đăng ký;

a2.3.3) Xuất trình sản phẩm để kiểm tra.

b) Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan:
b l)  Cơ quan Hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký định mức và phản hồi 

thông tin về kết quả kiểm tra cho người khai hải quan thông qua Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan;

b2) Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công quyết định 
việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế định mức;

b3) Trường hợp có kiểm tra định mức (gồm kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực 
tế định mức), công chức hải quan kiểm tra, đăng ký định mức cập nhật kết quả 
kiểm tra trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và xác nhận trên Bảng định 
mức in do người khai hải quan nộp;

b4) Thời hạn tiếp nhận định mức:

b4.1) Trường hợp định mức chưa hợp lệ hoặc chấp nhận định mức trên cơ 
sở thông tin định mức thì phản hồi thông tin cho người khai hải quan chậm nhất 
02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận;

b4.2) Trường hợp phải kiểm tra hồ sơ giấy: chậm nhất 08 giờ làm việc kể 
từ khi người khai hải quan nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan hoàn 
thành thủ tục kiểm tra định mức.

Trường hợp một hợp đồng/phụ lục hợp đồng có nhiều mã hàng cần kiểm 
tra định mức, trong 08 giờ làm việc không thể kiểm tra hết thì được kéo dài sang 
ngày làm việc tiếp theo nhưng thời gian kéo dài không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi bắt đầu kiểm tra.

b4.3) Đối với trường họp kiểm tra thực tế định mức trước khi chấp nhận 
định mức:

b4.3.1) Chậm nhất 05 ngàỵ làm việc kể từ khi thương nhân nộp hồ sơ đầy 
đủ, hơp lệ, cơ quan Hải quan tiến hành xong kiểm tra thực tế định mức và hoàn 
thành việc đăng ký đinh mức;

b4.3.2) Đối với trường hợp thương nhân có cơ sở sản xuất ở tỉnh, thành phố 
khác với nơi thông báo định mức thì chậm nhất là 08 ngày làm việc kể từ khi 
người khai hải quan nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan tiến hành xong 
kiểm tra thực tế định mức và hoàn thành việc đăng ký định mức.
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2. Thủ tục điều chỉnh định mức: thực hiện tương tự thủ tục thông báo định 
mức quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 28. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài
1. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài thực hiện 

theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng 
mua bán quy định tại Chương III Thông tư này. Ngoài ra, phải thực hiện thêm:

a) Đối với người khai hải quan:

a l) Tạo thông tin theo các tiêu chí và định dạng quy định tại mẫu Nguyên 
vật liệu gia công tự cung ứng (mua trong nước hoặc nhập khẩu). Tính thuế xuất 
khẩu (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam để cung ứng cho hợp 
đồng gia công vào phụ lục tờ khai xuất khẩu nếu sản phẩm gia công xuất khẩu 
có sử dụng nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng và gửi đến cơ 
quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a2) Khai thông tin đến cơ quan Hải quan nếu sản phẩm gia công được xuất 
khẩu cho đối tác thứ ba theo thông báo chỉ định;

a3) Xuất trình mẫu lưu nguyên liệu (đối với trường họp có lấy mẫu) đối với 
lô hàng xuất khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế.

b) Đối với cơ quan Hải quan:
Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu 

nguyên liệu, với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bản định mức 
(do cơ quan Hải quan nơi đăng ký định mức xác nhận) với sản phẩm thực tế 
xuất khẩu.

2. Thủ tục hải quan đối với những lô hàng gia công xuất khẩu chuyển cửa 
khẩu thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu quy định 
tại Điều 19 Thông tư này.

3. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa 
chữa, tái chế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 48 Thông tư này.

Điều 29. Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
1. Quy định chung
a) Trên cơ sở văn bản chỉ định của các bên thuê gia công, thương nhân giao 

sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên giao) và thương nhân nhận sản phẩm gia 
công chuyển tiếp (Bên nhận) tự tổ chức việc giao, nhận hàng theo quy định tại 
khoản 2 dưới đây;

b) Thời điểm Bên giao làm thủ tục hải quan giao sản phẩm gia công 
chuyển tiếp phải nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công giao và 
không quá 15 ngày kể từ ngày Bên nhận hoàn thành thủ tục hải quan nhận sản 
phẩm gia công chuyển tiếp. Thời điểm Bên nhận làm thủ tục hải quan nhận sản 
phẩm gia công chuyển tiếp phải năm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia 
công nhận và không quá 15 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn ghi trên Hóa
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đơn giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn xuất khẩu của Bên giao. Quá thời hạn làm thủ 
tục hải quan nêu trên thì lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định và làm 
tiếp thủ tục hải quan.

2. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm Bên giao:
al) Giao sản phẩm và bản chính hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất 

khẩu (nếu có) cho Bên nhận;

a2) Sau khi nhận được tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp 
đã hoàn thành thủ tục hải quan từ Bên nhận, Bên giao tạo thông tin liên quan đến 
việc giao hàng gia công chuyển tiếp theo các tiêu chí, định dạng chuẩn của tờ 
khai giao hàng gia công chuyển tiếp trên Hệ thống khai hải quan điện tử và thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử tương tự như đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.

Hồ sơ người khai hải quan phải nộp/xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan 
Hải quan gồm:

a2.1) Tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp bản in, mẫu 
HQ/2012-TKĐTGGCCT: nộp 02 bản chính;

a2.2) Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp bản in (nhận từ 
Bên nhận): nộp 01 bản chính;

a2.3) Văn bản chỉ định giao hàng: nộp 01 bản chụp, xuất trình 01 bản chính;

a2.4) Phiếu xuất kho: nộp 01 bản chụp, xuất trình 01 bản chính.

b) Trách nhiệm Bên nhận:
b l) Nhận sản phẩm và hồ sơ từ Bên giao;

b2) Khai thông tin liên quan việc nhận hàng gia công chuyển tiếp theo các 
tiêu chí, khuôn dạng chuẩn của tờ khai nhập gia công chuyển tiếp trên Hệ thống 
khai hải quan điện tử và thực hiện thủ tục hải quan điện tử tương tự như đối với 
nguyên liệu nhập khẩu do bên thuê gia công cung cấp từ nước ngoài.

Hồ sơ người khai hải quan phải nộp/xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan 
Hải quan gồm:

b2.1) Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp bản in mẫu 
HQ/2012-TKĐTNGCCT: nộp 02 bản chính;

b2.2) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đon xuất khẩu: nộp 01 bản chụp và 
xuất trình 01 bản chính;

b2.3) Xuất trình mẫu sản phẩm gia công chuyển tiếp;
b2.4) Xuất trình hàng hóa hoặc sổ sách, chứng từ liên quan đến việc 

nhận hàng.
b3) Sau khi làm xong thủ tục hải quan nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp, 

Bên nhận chuyến cho Bên giao 01 tờ khai hải quan điện tử nhận gia công
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chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm căn cứ thực hiện thủ tục giao 
sản phẩm. (01 bản chụp trong trường hợp tờ khai có xác nhận thông quan của 
Hải quan Bên nhận hoặc bản chính có chữ ký, dấu của Bên nhận trong trường 
hợp tờ khai không có xác nhận thông quan của Hải quan bên nhận).

c) Trách nhiệm Hải quan bên nhận:

cl) Thực hiện thủ tục hải quan như đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 
do bên thuê gia công cung cấp từ nước ngoài;

c2) Hải quan bên nhận chỉ kiểm tra thực tế hàng hóa khi có nghi vấn 
thương nhân giao nhận hàng không đúng như khai trên tờ khai gia công chuyển 
tiếp; trường hợp thương nhân đã đưa hàng vào sản xuất thì kiểm tra sổ sách 
chứng từ liên quan đến việc nhận hàng của thương nhân;

c3) Lấy mẫu, niêm phong mẫu hàng theo quy định.

d) Trách nhiệm của Hải quan bên giao:

d l) Thực hiện thủ tục hải quan điện tử như đối với sản phẩm gia công 
xuất khẩu;

d2) Hải quan bên giao không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

3. Thủ tục giao nhận nguyên phụ liệu, vật tư, máy móc thiết bị thuê mượn 
trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công sang hợp đồng gia công khác theo 
chỉ định của đối tác thuê gia công được thực hiện tương tự như thủ tục giao nhận 
sản phẩm gia công chuyển tiếp quy định tại khoản 2 Điều này, nhưng không yêu 
cầu doanh nghiệp xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng.

Điều 30. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công dùng để thanh 
toán tiền công hoặc tiêu thụ nội địa  

1. Thủ tục hải quan thực hiện theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 
được quy định tại Điều 47 Thông tư này.

Đối với trường hợp sản phẩm gia công dùng để thanh toán tiền công thì 
hợp đồng mua bán thay bằng văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên nhận gia 
công về việc thanh toán tiền gia công bằng sản phẩm gia công.

2. Trường hợp thương nhân nhận gia công cho thương nhân nước ngoài 
đồng thời là doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công thì doanh 
nghiệp này phải làm cả thủ tục xuất khẩu tại chỗ và thủ tục nhập khẩu tại chỗ 
sản phẩm gia công.

Điều 31. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công
1. Khai và gửi yêu cầu thanh khoản
Thương nhân nhận gia công khai, gửi yêu cầu thanh khoản theo các tiêu chí 

và định dạng chuẩn quy định tại mẫu Yêu cầu thanh khoản gia công tới Chi cục 
Hải quan quản lý hợp đồng gia công qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan; trong đó có nội dung về hướng xử lý đối với số nguyên liệu, vật tư dư 
thừa; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).
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2. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản

Cơ quan Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công tiếp nhận, kiểm tra, đối 
chiếu thông tin liên quan đến yêu cầu thanh khoản trên Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan.

a) Đối với thương nhân đáp ứng các tiêu chí xác định thương nhân chấp 
hành tốt pháp luật về hải quan đế phân loại hồ sơ thanh khoản theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 21 Thông tư số 117/2011/TT-BTC:

a l) Nếu kết quả kiểm tra phù họp thì phản hồi thông báo chấp nhận kết quả 
thanh khoản theo mẫu Thông báo gia công cho người khai hải quan;

a2) Nếu kết quả kiểm tra không phù họp thì yêu cầu thương nhân nộp hồ sơ 
thanh khoản bản giấy theo quy định để kiểm tra chi tiết; phản hồi thông tin, nêu 
rõ lý do cho người khai hải quan theo mẫu Thông báo gia công.

b) Đối với thương nhân không đáp ứng các tiêu chí xác định thương nhân 
chấp hành tốt pháp luật về hải quan để phân loại hồ sơ thanh khoản hoặc thương 
nhân chấp hành tốt pháp luật về hải quan nhưng có dấu hiệu nghi vấn hoặc đối 
với trường hợp kiểm tra xác suất 5% hợp đồng gia công của thương nhân chấp 
hành tốt pháp luật hải quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của thương nhân 
thì sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin yêu cầu thanh khoản trên Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan, yêu cầu người khai hải quan nộp hồ sơ thanh khoản 
theo quy định để kiểm tra chi tiết hồ sơ và phản hồi thông tin, nêu rõ lý do cho 
người khai hải quan theo mẫu Thông báo gia công.

3. Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản

a) Đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra, đối chiếu thông tin liên quan 
đến yêu cầu thanh khoản trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh khoản 
của người khai hải quan, công chức hải quan hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu 
thông tin liên quan đến yêu cầu thanh khoản.

b) Đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra, đối chiếu chi tiết hồ sơ thanh 
khoản do người khai hải quan nộp:

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ thanh 
khoản đầy đủ, họp lệ, công chức hải quan hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra 
chi tiết, đối chiếu hồ sơ thanh khoản.

4. Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị 
tạm nhập; phế liệu, phế phẩm

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Hải quan hoàn thành việc 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản, thương nhân làm thủ tục hải quan để giải 
quyết số nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế 
phẩm, phế thải (nếu có).

Sau khi hoàn thành giải quyết số nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc,
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thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm, phế thải, thương nhân phải có văn bản 
thông báo kèm các chứng từ liên quan gửi đến cơ quan Hải quan để làm cơ sở 
xác nhận hoàn thành thanh khoản.

5. Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản

a) Trường hợp hợp đồng/phụ lục hợp đồng không có nguyên liệu, vật tư dư 
thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế thải:

Chậm nhất 01 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, 
lãnh đạo Chi cục xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản trên Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan và xác nhận trên hồ sơ thanh khoản trong trường hợp có 
kiểm tra hồ sơ thanh khoản.

b) Trường hợp hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công có nguyên liệu, vật tư 
dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế thải:

Chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thông báo đã hoàn 
thành thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị 
thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm, phế thải, lãnh đạo Chi cục xác nhận hoàn thành 
thủ tục thanh khoản trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và xác nhận 
trên hồ sơ thanh khoản trong trường họp có kiểm tra hồ sơ thanh khoản.

Điều 32. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, 
phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn

Theo sự thoả thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật, 
người khai hải quan quyết định phương thức xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, 
phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn theo các hình thức sau:

1. Bán tại thị trường Việt Nam: thủ tục hải quan thực hiện theo phương 
thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 47 Thông tư này.

2. Xuất khẩu trả ra nước ngoài: thủ tục hải quan xuất trả nguyên liệu, vật tư 
dư thừa, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê mượn ra nước ngoài thực 
hiện như đối với lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương 
III Thông tư này. Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải đối chiếu 
nguyên liệu xuất trả với mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu; đối chiếu chủng 
loại, ký mã hiệu của máy móc thiết bị ghi trên tờ khai tạm nhập hoặc tờ khai 
chuyến tiếp gần nhất với máy móc thiết bị tái xuất.

3. Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam: thủ tục hải 
quan chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị sang hợp đồng gia 
công khác thực hiện như thủ tục hải quan giao nhận sản phẩm gia công chuyến 
tiếp hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

4. Thủ tục hải quan biếu, tặng máy móc, thiết bị thuê, mượn; nguyên liệu, vật 
tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam và 
thủ tục xử lý đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa do thương nhân tự cung ứng bằng 
hình thức nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình gia công: thực hiện theo quy định 
tại điểm d, điểm đ khoản 2 và khoản 3 Điều 23 Thông tư 117/2011/TT-BTC.
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Chương V
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 

ĐẺ SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Điều 33. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu; sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu; thủ tục hải 
quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện 
theo Điều 30 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, 
sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (dưới đây gọi tắt là 
SXXK) thực hiện theo Điều 31 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 
của Bộ Tài chính.

2. Người khai hải quan đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK theo 
khoản 2 Điều 32 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

a) Thủ tục đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu:

al) Trách nhiệm của người khai hải quan:

al .1) Khai đầy đủ các nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn 
tại Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và gửi thông tin đến cơ quan Hải 
quan qua Hệ thông xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

al.2) Nhận phản hồi chấp nhận hoặc từ chối đăng ký và thực hiện sửa đổi, 
bổ sung thông tin theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

a2) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan:

Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký và phản hồi thông tin cho người khai hải quan 
trong thời hạn 02 giờ làm việc kê từ lúc nhận được Bảng đăng ký nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu trên hệ thống.

b) Sửa đổi danh mục nguyên liệu, vật tư:

bl) Việc khai thông tin sửa đổi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được thực 
hiện trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

b2) Thủ tục sửa đổi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được thực hiện như thủ 
tục đăng ký nguyên liệu, vật tư.

3. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo danh mục nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu đã đăng ký được thực hiện như thủ tục hải quan nhập khẩu 
hàng hóa theo hợp đồng mua bán, quy định tại Chương III Thông tư này tại cơ 
quan Hải quan nơi đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Điều 34. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và 
đăng ký sản phẩm xuất khẩu

1. Việc thông báo, điều chỉnh định mức và đăng ký sản phẩm xuất khẩu 
thực hiện tại Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.
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2. Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư thực hiện tương 
tự như hướng dẫn đối với hàng gia công xuất khẩu tại Điều 27 Thông tư này.

3. Thông tin về sản phẩm xuất khẩu trong Bảng thông báo định mức khi 
người khai hải quan thông báo định mức được tự động cập nhật vào Hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai hải quan không phải đăng ký sản phẩm 
xuất khẩu.

4. Trường họp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng tiêu thụ 
trong nước, sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư 
này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, trước khi xuất khẩu sản phẩm thì người 
khai hải quan phải đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư và thông báo, điều 
chỉnh định mức theo quy định.

Điều 35. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm
1. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 34 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bọ Tài chính.

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm thực hiện như thủ tục hải quan 
xuất khẩu hàng hóa theo hợp đồng mua bán, quy định tại Chương III Thông 
tư này.

Đối với lô hàng xuất khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế, người khai hải 
quan phải xuất trình mẫu lưu trong trường hợp có lấy mẫu nguyên liệu, vật tư 
nhập khẩu.

Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu với 
nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm; đối chiếu định mức nguyên liệu, vật tư với 
sản phẩm thực tế xuất khẩu. Trường hợp mẫu lưu không phù hợp với sản phẩm 
xuất khẩu thì công chức hải quan phải lấy mẫu sản phẩm xuất khẩu để trung cầu 
giám định. Trong khi chờ kết quả giám định, cơ quan Hải quan tiếp tục thực 
hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.

Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm, nếu người khai hải quan có 
sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa đế sản 
xuất sản phẩm xuất khẩu và có nhu cầu hoàn thuế đối với lượng nguyên liệu, vật 
tư này thì phải khai thông tin theo định dạng chuẩn tại Bảng kê nguyên liệu, vật 
tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa.

3. Trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu 
sản phẩm tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập 
nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu hoặc người khai hải quan nhập khẩu nguyên 
liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu khác người khai hải quan xuất khẩu sản phẩm 
thì trước khi thanh khoản:

a) Người khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gửi thông tin các tờ 
khai này đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b) Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cập nhật các 
tờ khai này vào hệ thống.

39



Điều 36. Thanh khoản tờ khai nhập khẩu
1. Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập khẩu thực hiện tại Chi cục Hải quan 

làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.

2. Nguyên tắc thanh khoản
a) Tất cả nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu 

đều phải được thanh khoản;

b) Người khai hải quan lựa chọn những tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất 
khẩu để đưa vào thanh khoản nhưng phải phù hợp với phương pháp hạch toán 
hàng tồn kho của doanh nghiệp và đảm bảo nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải 
có trước sản phẩm xuất khẩu.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư thuộc những tờ khai nhập khẩu được chọn 
đưa vào thanh khoản chưa đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nên chưa thanh 
khoản được thì người khai hải quan phải khai thông tin nguyên vật liệu chưa đưa 
vào thanh khoản theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn quy định tại Bảng kê 
nguyên liệu chưa đưa vào thanh khoản.

c) Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào thanh khoản phải đảm bảo đã 
được cơ quan Hải quan quyết định thông quan và có hàng hóa đã thực xuất, 
thực nhập.

d) Tờ khai nhập khẩu có thể được thanh khoản nhiều lần. Một tờ khai xuất 
khẩu chỉ được thanh khoản một lần.

Trường họp sản phẩm xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu của tờ khai nhập 
khẩu theo hợp đồng mua bán đăng ký tại Chi cục Hải quan khác thì một tờ khai 
xuất khẩu có thể được thanh khoản từng phần.

3. Hồ sơ thanh khoản điện tử

a) Thông tin chung đề nghị thanh khoản;

b) Danh sách các tờ khai nhập khẩu thanh khoản (bao gồm cả các tờ khai 
nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa có liên quan);

c) Danh sách các tờ khai xuất khẩu thanh khoản (bao gồm cả các tờ khai 
xuất theo loại hình gia công, tờ khai theo loại hình tái xuất và các tờ khai xuất 
khẩu đăng ký ở địa điểm làm thủ tục khác);

d) Các thông tin giải trình chi tiết lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 
thuộc các tờ khai nhập khẩu đưa vào thanh khoản sử dụng vào các mục đích 
dưới đây (nếu có):

dl) Bảng kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chưa đưa vào thanh khoản 
(trong trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng một phần nguyên liệu, vật tư để sản 
xuất mà không sử dụng toàn bộ nguyên liệu, vật tư trên tờ khai nhập khẩu này, 
sau đó dùng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu tiếp theo để thanh khoản);

d2) Bảng kê nguyên liệu, vật tư xuất khẩu qua sản phẩm theo hợp đồng 
gia công;
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d3) Bảng kê nguyên liệu, vật tư tái xuất;

d4) Bảng kê nguyên liệu, vật tư không xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân sách 
(bao gồm nguyên liệu, vật tư đề nghị chuyển loại hình, tiêu hủy, biếu tặng..

4. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh khoản

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

al) Khai đầy đủ các nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn 
tại hồ sơ thanh khoản điện tử và gửi thông tin đến cơ quan Hải quan qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử;

a2) Nhận phản hồi chấp nhận hoặc từ chối đăng ký và thực hiện sửa đổi, bổ 
sung thông tin theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

b) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan:

b l) Tiếp nhận hồ sơ thanh khoản điện tử;

b2) Tiến hành kiểm tra, đối chiếu số ỉiệu thanh khoản và phản hồi thông tin 
kết quả thanh khoản cho người khai hải quan trong thời hạn 07 ngày làm việc kế 
từ ngày nhận được yêu cầu thanh khoản trên hệ thống.

Trường hợp kết quả thanh khoản không được chấp nhận thì công chức hải 
quan phản hồi thông tin từ chối, nêu rõ lý do hoặc đề xuất tiến hành kiểm tra sau 
thông quan khi cần thiết.

Trường hợp kết quả thanh khoản được chấp nhận thì người khai hải quan 
và Chi cục Hải quan làm tiếp thủ tục hoàn thuế, không thu thuế theo hướng dẫn 
tại khoản 5 Điều này.

5. Hồ sơ, thủ tục xét hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo Điều 10, 
Điều 18, Điều 118, Điều 127, Điều 128, Điều 129, Điều 130, Điều 131 và khoản
2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Riêng các mẫu biểu sau thực hiện theo Thông tư này:
a) Bảng kê các tờ khai xuất khẩu đưa vào thanh khoản: người khai hải quan 

không phải nộp, sử dụng Danh sách các tờ khai xuất khẩu thanh khoản (quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều này) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b) Bảng báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư: thực hiện 
theo mẫu số 13 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Báo cáo tổng hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu: thực hiện 
theo mẫu số 14 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Chi cục Hải quan làm thủ tục thanh khoản thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ 
thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế xử lý hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, 
không thu thuế, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

7. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 
khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu hết, doanh nghiệp đề nghị 
được chuyển tiêu thụ nội địa thì phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi làm
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thủ tục để chuyển tiêu thụ nội địa và thanh khoản trên cơ sở tờ khai nhập khẩu 
nguyên liệu, không đăng ký tờ khai mới mà chỉ khai và nộp thuế nhập khẩu, 
thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có), thuế bảo vệ môi 
trường (nếu có) theo quy định. Thời hạn nộp thuế, phạt chậm nộp thuế thực hiện 
theo quy định hiện hành.

8. Cơ quan Hải quan khi tiến hành thanh khoản phải đóng dấu “đã thanh 
khoản” trên bản chính tờ khai xuất khẩu người khai hải quan lưu; đối với 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu có thuế suất bằng 0% thì đóng dấu “đã thanh 
khoản” lên bản chính tờ khai nhập khẩu người khai hải quan lưu.

Trường hợp thanh khoản từng phần thì phải lập phụ lục ghi rõ nội dung đã 
thanh khoản (tờ khai nhập khẩu, nguyên vật liệu, tiền thuế...) để làm cơ sở cho 
việc thanh khoản phần tiếp theo.

Điều 37. Thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được bán cho doanh 
nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu

1. Người khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm 
xuất khẩu thực hiện thủ tục nhập khẩu, thông báo định mức, thanh khoản theo 
quy định tại Thông tư này.

2. Người khai hải quan trực tiếp xuất khẩu sản phẩm làm thủ tục xuất khẩu 
sản phẩm theo quy định tại Thông tư này. Tờ khai xuất khẩu đăng ký theo loại 
hình SXXK; trên tờ khai xuất khẩu ghi rõ “sản phẩm được sản xuất từ nguyên 
vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu” và ghi tên doanh nghiệp bán sản 
phẩm tại phần “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan điện tử.

Chương VI
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
Điều 38. Nguyên tắc chung
1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh 

nghiệp ché xuất quy định tại Thông tư này được áp dụng cho DNCX trong khu 
chế xuất và DNCX ngoài khu chế xuất.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX được quản lý theo mục đích 
sử dụng và nguồn nhập khẩu

a) Quản lý theo mục đích sử dụng:

a l) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX quản lý theo mục 
đích sử dụng là sản xuất (bao gồm cả trường hợp DNCX nhận gia công cho 
nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ), đầu tư tạo tài sản cố định, tiêu dùng thì 
DNCX làm thủ tục hải quan theo quy định tại Chương này và thực hiện báo cáo 
hàng hóa theo chế độ nhập - xuất - tồn thực tế.

Hàng nhập khẩu đăng ký theo mục đích sử dụng nào thì khi xuất ra cũng 
phải cân đối theo mục đích sử dụng đó.
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Việc quản lý hàng hóa theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng 
được DNCX tự xác định và khai báo khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu 
và danh mục hàng hóa xuất khẩu. DNCX phải khai mục đích sử dụng thống nhất 
từ khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
đăng ký tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu, khai báo nhập kho, khai báo xuất 
kho cho đến khi thanh khoản.

a2) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX (bao gồm cả 
phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng; hàng hóa là vật liệu 
xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa 
chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu phi thuế 
quan) quản lý theo mục đích sử dụng khác ngoài mục đích quy định tại điểm a1 
khoản 2 Điều này thì không thực hiện quản lý theo chế độ nhập - xuất - tồn thực 
tế quy định tại Chương này, khi xuất khẩu, nhập khẩu DNCX làm thủ tục hải 
quan và được quản lý theo từng loại hình tương ứng quy định tại các chương 
khác của Thông tư này, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; 
Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/2/2012 và các văn bản khác có liên quan 
của Bộ Tài chính.

Trường họp hàng hóa của DNCX gia công với nội địa, DNCX không làm thủ 
tục hải quan, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công.

b) Quản lý theo nguồn nhập khẩu:
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân loại xác định như sau:

b l) Hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài gồm: mua bán, gia công với 
nước ngoài; mua bán, gia công giữa các DNCX với nhau; xuất nhập với kho 
ngoại quan;

b2) Hàng hóa xuất, nhập khẩu với nội địa gồm: mua bán, gia công với nội địa.
3. Hàng hóa luân chuyển giữa DNCX và chi nhánh của DNCX trong nội 

địa không phải làm thủ tục hải quan. Trước khi luân chuyển DNCX phải thông 
báo cho cơ quan Hải quan nơi quản lý DNCX các nội dung sau: tên hàng hóa 
luân chuyển, đơn vị tính, số lượng, địa điểm chuyển đi, địa điểm chuyển đến, 
nguồn nhập khẩu hàng hóa (nếu hàng hóa là nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 
nhập khẩu phải ghi chi tiết theo tờ khai nhập khẩu), thời gian dự kiến luân 
chuyển và phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều 
động nội bộ theo đúng quy định tại điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 
Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Riêng hàng hóa luân chuyển giữa DNCX và chi nhánh của DNCX trong nội 
địa để tiêu thụ nội địa (trừ trường hợp luân chuyển hàng hóa nhập khẩu thực hiện 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX đã được thông quan): DNCX và 
chi nhánh trong nội địa phải làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại điểm a 
khoản 4 Điều 42 Thông tư này và thực hiện chính sách thuế theo quy định.

4. Hàng hóa nhập khẩu của DNCX quản lý theo mục đích sử dụng là tiêu 
dùng, được quản lý như sau:
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a) Hàng tiêu dùng để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh 
hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp gồm: văn phòng phẩm, 
lương thực, thực phẩm (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, 
ủng, găng tay) có nguồn nhập khẩu từ nội địa thì DNCX được lựa chọn thực 
hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hàng hóa này, nếu 
nguồn nhập khẩu từ nước ngoài thì DNCX phải làm thủ tục hải quan theo 
quy định;

b) Hàng tiêu dùng phục vụ nhà xưởng (ví dụ: vải, giấy để lau máy móc, 
thiết bị; xăng dầu để chạy máy phát điện) hoặc hàng tiêu dùng phục vụ cho hoạt 
động sản xuất nhưng không xây dựng được theo định mức sản phẩm (ví dụ: Dầu 
làm sạch khuôn; găng tay bảo hộ lao động; bút lông đánh dấu sản phẩm bị lỗi; 
màng nhựa để bao bọc kiện hàng chống bụi trong nhà xưởng) thì phải làm thủ 
tục hải quan theo quy định.

b l) Việc phân định hàng hóa là hàng tiêu dùng phục vụ nhà xưởng, không 
thoả mãn điều kiện làm tài sản cố định, được căn cứ theo chuẩn mực kế toán 
Việt Nam;

b2) Việc phân định hàng hóa là hàng tiêu dùng phục vụ cho hoạt động sản 
xuất nhưng không xây dựng được theo định mức sản phẩm, do doanh nghiệp tự 
xác định và khai báo khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu.

c) Chế độ khai báo xuất kho, nhập kho đối với hàng hóa tiêu dùng đã làm 
thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào DNCX được thực hiện khai báo một tháng 
một lần.

Định kỳ hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau, DNCX phải 
khai thông tin hàng hóa xuất nhập tiêu dùng của tháng trước đến Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan.

cl) Doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung khai báo đến cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra chứng từ, 
số sách kế toán hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa tồn kho tại doanh nghiệp khi có 
nghi vấn hoặc theo kế hoạch kiểm tra sau thông quan;

c2) Khi khai báo xuất kho tiêu dùng, doanh nghiệp phải khai thông tin xuất 
tiêu dùng theo mục đích phục vụ tiêu dùng hoặc tiêu dùng nhưng chuyển mục 
đích sử dụng sang tồn kho ở trạng thái khác (tài sản cố định, sản xuất).

5. Nội dung thông tin doanh nghiệp khai báo đến cơ quan Hải quan phải 
phù hợp với nội dung dữ liệu theo dõi thực tế và sổ sách kế toán tại doanh 
nghiệp, bao gồm:

a) Danh mục hàng hóa nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu đăng ký 
với cơ quan Hải quan phải phù hợp với dữ liệu quản lý hàng hóa tại kho của 
doanh nghiệp về mã ký hiệu hàng hóa, chủng loại, đơn vị tính;

b) Định mức tiêu hao nguyên vật liệu thông báo với cơ quan Hải quan phải 
phù hợp với định mức thực tế sản xuất tại doanh nghiệp;



c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khai trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập 
khẩu phải phù hợp với hàng hóa ghi trên phiếu nhập kho, phiếu xụ,ất kho tại 
doanh nghiệp về mã ký hiệu hàng hóa, chủng loại, đơn vị tính, số lượng;

d) Hàng hóa tồn kho thực tế DNCX khai báo khi thanh khoản với cơ quan 
Hải quan phải phù hợp với hàng hóa tồn kho theo sổ sách kế toán tại doanh 
nghiệp và "Bảng tổng hợp hàng hóa nhập - xuất - tồn" theo dõi tại cơ quan Hải 
quan trong cùng kỳ báo cáo.

6. Xử lý khi phát sinh sai lệch giữa khai báo trên tờ khai, chứng từ với thực 
tế nhập kho, xuất kho:

a) Trường hợp trước khi nhập kho, xuất kho và trong thời gian được phép 
khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan điện tử theo quy định, nếu có sự sai lệch về 
tên hàng, chủng loại, số lượng, đơn vị tính của hàng hóa giữa thực tế nhập kho, 
xuất kho với nội dung trên tờ khai, chứng từ doanh nghiệp phải kê khai sửa đối, 
bổ sung như khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan;

b) Trường hợp sau khi nhập kho, xuất kho và ngoài thời gian được phép 
khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan điện tử theo quy định, doanh nghiệp phát 
hiện sai lệch và khai báo giải trình có cơ sở, cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp 
nhận đối với từng trường hợp:

b l) Đối với sai lệch về lượng, DNCX khai thông tin giải trình theo đúng 
tiêu chí và khuôn dạng chuẩn theo mẫu Thông báo giải trình chênh lệch thực tế 
nhận hàng với khai báo đến cơ quan Hải quan;

b2) Đối với sai lệch về các chỉ tiêu khác, doanh nghiệp kê khai sửa đổi, bổ 
sung như khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan.

7. Việc kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu 
của DNCX được dựa trên dữ liệu theo dõi nhập - xuất - tồn trên hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan với báo cáo nhập - xuất - tồn thực tế của 
doanh nghiệp và cơ sở tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ 
tục hải quan, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, định mức, chứng từ và sổ sách kế 
toán liên quan.

Việc giám sát trực tiếp tại cổng ra vào của khu chế xuất, DNCX khi cần 
thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

8. DNCX được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thực hiện 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa thì thực hiện thủ 
tục hải quan theo quy định đối với hợp đồng mua bán.

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình này, DNCX thực hiện chế độ 
báo cáo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong kỳ vào báo cáo xuất - nhập - tồn 
kho với cơ quan Hải quan quản lý DNCX theo quy định tại điểm b khoản 10 
Điều 44 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

9. Thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX thực 
hiện theo quy định tại các Luật thuế hiện hành.
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10. Trước khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử và báo cáo theo chế độ 
nhập - xuất - tồn thực tế quy định tại Chương này, DNCX tiến hành thanh 
khoản đối với tài sản, hàng hóa nhập khẩu, xác định hàng hóa còn tồn kho theo 
số sách kế toán của DNCX và gửi báo cáo thanh khoản hàng hóa tồn đến cơ 
quan hải quan.

- Mau báo cáo thanh khoản hàng tồn kho theo sổ sách sử dụng mẫu 
10/HSTK-CX (Báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu nhập khẩu) ban hành kèm 
theo Phụ lục VI Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

- Mầu báo cáo hàng tồn kho thực tế theo sổ sách ké toán tại DNCX sử dụng 
mẫu số 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

a) Cơ quan hải quan kiểm tra và xác định số lượng hàng hóa tồn như sau:
a l) Trường hợp số lượng hàng hóa tồn kho theo sổ sách của cơ quan hải 

quan và số lượng hàng hóa tồn kho thực tế theo sổ sách kế toán của DNCX bằng 
nhau: lấy số lượng tồn kho theo sổ sách của cơ quan Hải quan làm căn cứ để 
chuyển tồn đầu kỳ;

a2) Trường hợp số lượng hàng hóa tồn kho theo sổ sách của cơ quan hải 
quan và số lượng hàng hóa tồn kho thực té theo sổ sách kế toán của DNCX 
không bằng nhau: trên cơ sở giải trình của DNCX, công chức hải quan đề xuất 
xử lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo chính sách hiện hành, trình 
Chi cục trưởng phê duyệt và thông báo cho DNCX biết kết quả xử lý. Sau khi 
xử lý xong, lấy số lượng hàng hóa tồn kho theo thực tế sổ sách kế toán của 
DNCX làm căn cứ để chuyển tồn đầu kỳ.

b) Sau khi có kết quả xử lý của cơ quan Hải quan về số lượng hàng hóa tồn 
cuối kỳ, DNCX tự chuyển đổi hàng hóa tồn này sang theo danh mục hàng hóa 
mới đã được chuẩn hóa phù hợp với quản lý kho của DNCX và khai thông tin 
hàng hóa tồn theo danh mục hàng hóa mới đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan theo mẫu Thông tin báo cáo hàng tồn kho của DNCX.

Nội dung thông tin hàng hóa tồn đã được chuẩn hóa do doanh nghiệp khai 
báo đến cơ quan Hải quan phải phù họp với nội dung dữ liệu theo dõi thực tế và 
số sách kế toán tại doanh nghiệp như hướng dẫn nêu tại khoản 5 Điều này.

c) Cơ quan Hải quan tiếp nhận thông tin cập nhật vào hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử để theo dõi hàng hóa tồn đầu kỳ theo từng mục đích sử dụng và từng 
nguồn nhập khẩu.

11. Việc xử lý đối với tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh 
nghiệp chuyển đổi từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng ché độ chế xuất 
và ngược lại được thực hiện theo quy đinh tại điểm d khoản 4 Điều 45 Thông tư 
số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 39. Địa điểm làm thủ tục hải quan
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: thủ tục hải quan làm tại Chi cục 

Hải quan nơi quản lý DNCX.
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2. Đối với hàng hóa gia công giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: doanh 
nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX 
hoặc Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp nội địa.

3. Đối với hàng hóa gia công giữa hai DNCX: doanh nghiệp nhận gia công 
làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX nhận gia công.

Điều 40. Đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu, 
xuất khẩu

1. Việc đăng ký danh mục hàng hóa được phân loại như sau:

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là 
sản xuất, đâu tư, tiêu dùng, DNCX phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu, 
xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu quản lý theo mục đích sử dụng 
khác, DNCX thực hiện đăng ký danh mục theo từng loại hình tương ứng (nếu có).

2. Thời điểm đăng ký, sửa đổi bổ sung

a) Thời điểm đăng ký danh mục:
al) Đối với hàng hóa nhập khẩu: đăng ký danh mục trước khi làm thủ tục 

nhập khẩu lô hàng đầu tiên;
a2) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

a2.1) Nếu hàng hóa là sản phẩm do DNCX sản xuất từ nguyên liệu nhập 
khẩu, thì phải đăng ký danh mục trước khi làm thủ tục thông báo định mức;

a2.2) Nếu hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa nhập khẩu ban đầu, thì không 
phải đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, DNCX dùng danh mục hàng hóa 
nhập khẩu ban đầu đã đăng ký với cơ quan Hải quan để khai báo khi xuất khẩu.

b) Thời điểm sửa đổi, bổ sung danh mục:
b l) Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu:
b l.l)  Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất khẩu: 

người khai hải quan được sửa đổi tất cả các thông tin danh mục hàng hóa nhập 
khẩu trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên hoặc trước khi thông báo 
định mức tùy theo thời điểm nào có trước;

bl.2) Trường hợp hàng hóa không phải là nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm 
xuất khẩu: người khai hải quan được sửa đổi tất cả các thông tin danh mục hàng 
hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên.

b2) Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa xuất khẩu:
b2.1) Nếu hàng hóa là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thì 

người khai hải quan được sửa đổi trước khi làm thủ tục thông báo định mức;
b2.2) Nếu hàng hóa không phải là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập 

khẩu thì người khai hải quan được quyền sửa đổi trước khi làm thủ tục xuất khẩu.
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c) Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các loại danh mục ngoài thời 
điểm quy định ở điểm b khoản 2 Điều này, người khai hải quan được phép sửa 
đổi nội dung đã khai nếu có lý do họp lý và được Chi cục trưởng chấp nhận 
nhưng không được phép sửa đổi mã hàng hóa và đơn vị tính hàng hóa.

3. Thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ sung

a) Người khai hải quan tạo thông tin khai về các danh mục theo đúng các 
tiêu chí và khuôn dạng chuẩn về tên gọi hàng hóa, mã HS, mã hàng hóa, đơn vị 
tính, mục đích sử dụng, thông báo theo hệ thống danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu hiện hành và phải khai thông nhât từ khi nhập hàng vào doanh nghiệp 
chế xuất cho đến khi DNCX chấm dứt hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Người 
khai hải quan tạo thông tin khai về các danh mục theo mẫu Bảng danh mục hàng 
hóa nhập khẩu vào DNCX và Bảng danh mục hàng hóa xuất khẩu ra khỏi 
DNCX.

Việc đăng ký, tiếp nhận thông tin phản hồi của DNCX thực hiện như quy 
định tại Điều 33 Thông tư này.

b) Việc kiểm tra tiếp nhận các nội dung tại danh mục của cơ quan Hải quan 
thực hiện như quy định tại Điều 33 Thông tư này.

Điều 41. Thông báo, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, 
vật tư cho sản phẩm xuất khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm, phế phẩm (nếu có) được sản xuất từ 
nguyên vật liệu nhập khẩu có mục đích sử dụng là sản xuất thì phải thông báo 
định mức trước khi xuất khẩu, trường hợp tái xuất nguyên liệu thì không phải 
khai định mức.

2. DNCX khai thông tin về định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng 
chuẩn quy định tại mẫu Thông tin về định mức thực tế đối với sản phẩm xuất 
khẩu ra khỏi doanh nghiệp chế xuất hoặc mẫu Thông tin về định mức thực tế đối 
với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ 
nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần).

3. Trình tự các bước áp dụng như thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức 
hàng hóa gia công quy định tại thông tư này. Các định nghĩa về định mức 
nguyên liệu, vật tư tiêu hao, tỷ lệ hao hụt; chính sách, chế độ quản lý thực hiện 
như quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 42. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của 
DNCX

1. Đối với hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài, từ kho ngoại quan, từ 
DNCX khác

a) Hàng hóa nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất (bao 
gồm cả trường hợp DNCX nhận gia công cho nước ngoài; nhập khẩu tại chỗ), 
đầu tư, tiêu dùng, DNCX làm thủ tục nhập khẩu như thủ tục hải quan đối với 
hợp đồng mua bán (trừ việc kê khai thuế) quy định tại Thông tư này.
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Trường hợp hàng hóa nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là đầu tư, 
trong hồ sơ hải quan điện tử phải kèm công văn (bản giấy hoặc bản scan) đề 
nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của DNCX và danh mục hàng hóa 
(chi tiết tên hàng, số lượng hàng, đơn vị tính, mã HS, quy cách chủng loại, trị 
giá hàng nhập khẩu của lô hàng, tổng vốn đầu tư tạo tài sản cố định đã đăng ký 
và tổng vốn đầu tư tạo tài sản cố định còn lại trước khi nhập khẩu lô hàng này).

b) Trường họp hàng hóa mua, bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo 
mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, các DNCX làm thủ tục nhập 
khẩu, xuất khẩu như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc kê 
khai thuế) quy định tại Thông tư này. Các DNCX thực hiện các bước và thời hạn 
làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
tại chỗ quy định tại Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại 
chỗ);

c) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo mục đích là mua bán (quyền nhập 
khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ 
nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT, 
thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có)).

2. Đối vớỉ hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nội địa theo hình thức mua bán

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa quản lý theo mục đích sử 
dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, DNCX làm thủ tục nhập khẩu theo điểm a 
khoản 1 Điều này (bao gồm cả mặt hàng xăng dầu DNCX mua từ thương nhân 
có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc mua từ nội địa);

b) Trường họp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa quản lý theo mục đích sử 
dụng khác (trừ hàng hóa nhập khẩu theo điểm c khoản 2 Điều này), DNCX làm 
thủ tục nhập khẩu theo loại hình tương ứng;

c) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa quản lý theo mục đích sử 
dụng là mua bán (thực hiện quyền xuất khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan nhập 
khẩu như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc kê khai thuế) quy 
định tại Thông tư này.

Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa thực hiện các bước và thời 
hạn làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ quy định tại Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập 
khẩu tại chỗ).

3. Đối với hàng hóa của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài, xuất vào kho 
ngoại quan, xuất sang DNCX khác

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu tại chỗ) có nguồn 
nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, DNCX 
làm thủ tục xuất khẩu như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc 
kê khai thuế) quy định tại Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua, bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo mục
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đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thực hiện theo quy định tại điểm này, 
DNCX mua làm thủ tục nhập khẩu và DNCX bán làm thủ tục xuất khẩu như thủ 
tục hải quan đối với hợp đồng mua bán (trừ việc kê khai thuế) quy định tại 
Thông tư này. Các DNCX thực hiện các bước và thời hạn làm thủ tục hải quan 
như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại 
Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

b) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo mục đích là mua bán (quyền xuất 
khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra 
nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai tính thuế xuất khẩu (nếu có)).

4. Đối với hàng hóa của DNCX bán vào nội địa, hàng hóa xuất dùng sửa 
chữa sản phẩm tái nhập, hàng hóa mua từ doanh nghiệp nội địa nhưng không đạt 
yêu cầu trả lại nội địa để sửa chữa tái nhập và hàng hóa xuất khẩu khác (trừ 
trường họp xuất khẩu ra nước ngoài):

a) Đối với sản phẩm, phế liệu, phế phẩm (trong đó phế liệu, phế phẩm chưa 
được xây dựng trong định mức) được phép bán vào thị trường nội địa, có nguồn 
nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất: DNCX làm thủ tục xuất 
khẩu theo điểm a khoản 3 Điều này. Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan 
theo loại hình tương ứng.

Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa thực hiện các bước và thời 
hạn làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chô quy định tại Thông tư này (trừ quy định vê điêu kiện xuất nhập 
khẩu tại chỗ).

b) Đối với phế liệu, phế phẩm (nằm trong tỷ lệ hao hụt) có nguồn nhập 
khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất được phép bán vào thị trường 
nội địa: DNCX không làm thủ tục xuất khẩu. Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục 
hải quan theo từng loại hình tương ứng.

Thời hạn doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan chậm nhất là 10 
ngày kể từ ngày DNCX xuất hóa đơn bán hàng.

c) Đối với hàng hóa xuất thanh lý từ nguồn nhập khẩu quản lý theo mục 
đích sử dụng là đầu tư, tiêu dùng, DNCX khai thông tin thanh lý hàng hóa theo 
đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định theo mẫu Thông tin chứng từ thanh lý 
TSCĐ. Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình tương ứng.

Thời hạn khai thông tin thay đổi mục đích sử dụng theo khoản 8 và khoản 9 
Điều 10 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa thực hiện các bước làm thủ 
tục hải quan như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 
quy định tại Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

d) Đối với hàng hóa xuất dùng để sửa chữa sản phẩm tái nhập và hàng hóa 
xuất khẩu khác từ nguồn nhập khẩu quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, 
đầu tư, tiêu dùng, DNCX khai thông tin theo mẫu Thông báo xuất kho.
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Định kỳ hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau, DNCX phải 
khai thông tin hàng hóa xuất kho của tháng trước đến Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan.

đ) Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài để thực hiện quyền 
nhập khẩu, quyền phân phối, sau đó xuất bán vào nội địa, xuất bán cho DNCX 
khác:

đ l) Trường hợp xuất bán cho các doanh nghiệp nội địa, DNCX làm thủ tục 
hải quan như thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo hợp đồng 
mua bán (không kê khai tính thuế xuất khẩu). Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục 
hải quan theo loại hình tương ứng;

đ2) Trường hợp bán lại hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế cho DNCX khác, 
DNCX bán hàng làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa 
ra nước ngoài theo hợp đồng mua bán (không kê khai tính thuế xuất khẩu). 
DNCX mua hàng làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa 
từ nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai và nộp thuế theo quy định).

Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa hoặc DNCX khác thực 
hiện các bước và thời hạn làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Thông tư này (trừ quy định 
về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

e) Trường họp hàng hóa mua từ doanh nghiệp nội địa nhưng không đạt yêu 
cầu trả lại nội địa để sửa chữa tái nhập, DNCX không mở tờ khai (trừ trường 
hợp hàng hóa trả lại cho doanh nghiệp nội địa nhưng sau đó không tái nhập trở 
lại DNCX, DNCX phải khai thông tin theo mẫu Thông báo xuất kho như hướng 
dẫn tại điểm d khoản 4 Điều này), doanh nghiệp nội địa mở tờ khai tái nhập theo 
loại hình tương ứng.

Thời hạn doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan tái nhập chậm 
nhất là 10 ngày kể từ ngày DNCX giao hàng.

5. Hàng hóa gia công (trừ gia công cho nước ngoài)
a) Đối với hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công: doanh 

nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho 
thương nhân nước ngoài. DNCX không làm thủ tục hải quan;

b) Đối với hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa: 
doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng 
hóa ở nước ngoài theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ 
Tài chính. DNCX không làm thủ tục hải quan.

Riêng trường hợp DNCX có cung ứng nguyên vật liệu, DNCX khai thông 
tin cung ứng nguyên vật liệu cung ứng theo đúng khuôn dạng tại mẫu Thông báo 
xuất kho. Định kỳ hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau, DNCX 
phải khai thông tin hàng hóa xuất cung ứng của tháng trước đến Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan.
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c) Hàng hóa gia công giữa các DNCX với nhau thì DNCX nhận gia công làm 
thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài.

6. Đối với hàng hóa của DNCX xuất vào nội địa để sửa chữa
a) Trước khi mang hàng hóa ra bên ngoài để sửa chữa, DNCX khai thông 

tin xuất sửa chữa đến hệ thống hải quan theo đúng khuôn dạng tại mẫu Thông 
báo xuất kho, trong đó có nội dung: lý do, thời gian sửa chữa. DNCX không 
phải đăng ký tờ khai hải quan;

b) Khi nhập lại hàng hóa, DNCX khai thông tin nhập hàng sửa chữa đến hệ 
thống hải quan theo đúng khuôn dạng tại mẫu Thông báo nhập kho;

c) Quá thời hạn đăng ký sửa chữa mà DNCX không đưa hàng trở lại, nếu 
DNCX có văn bản giải trình lý do hợp lý, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản 
lý DNCX xem xét gia hạn 01 lần theo thời hạn thoả thuận sửa chữa giữa các 
doanh nghiệp. Trường hợp không có lý do họp lý thì xử lý theo hướng dẫn đối 
với hàng chuyển đổi mục đích sử dụng.

7. Thủ tục khai báo đối với hàng hóa xuất kho có nguồn nhập khẩu quản lý 
theo mục đích sử dụng là tiêu dùng

a) Đối với hàng hóa xuất kho theo mục đích xuất tiêu dùng:

al) DNCX khai thông tin Phiếu xuất kho theo đúng các tiêu chí và khuôn 
dạng quy định theo mẫu Thông báo xuất kho, gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a2) Cơ quan Hải quan tiếp nhận thông tin do doanh nghiệp khai đến để làm 
cơ sở theo dõi nhập - xuất - tồn đối với loại hàng hóa này.

b) Đối với hàng hóa xuất kho theo mục đích xuất tiêu dùng nhưng đã thay 
đổi sang mục đích khác (sản xuất, đầu tư):

Ví dụ: DNCX nhập khẩu thép để làm kệ đựng sản phẩm (tiêu dùng), nhưng 
sau đó lại dùng số thép nhập khẩu này để sản xuất ra khuôn (đầu tư tài sản cố 
định) hoặc dùng thép để sản xuất sản phẩm (sản xuất).

Khi xuất kho hàng hóa, DNCX khai báo thông tin xuất kho hàng hóa nhập 
khẩu ban đầu đến cơ quan Hải quan theo điểm a khoản 7 Điều này; đồng thời 
khai báo thông tin nhập kho đối với hàng hóa mới được hình thành từ việc 
chuyển đổi hàng hóa nhập khẩu ban đầu theo mẫu Thông báo nhập kho, để cơ 
quan Hải quan tiếp tục theo dõi nhập khẩu đối với hàng hóa mới này.

Định kỳ hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng sau, DNCX phải 
khai thông tin hàng hóa xuất nhập của tháng trước đến Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan.

8. Thủ tục tiêu hủy đối với hàng hóa tại DNCX
a) Trách nhiệm của DNCX:
al) Trước khi tiến hành tiêu hủy hàng hóa, DNCX phải khai thông tin về 

việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm (trừ phế liệu đã
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tính trong định mức, tỷ lệ hao hụt), máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng 
hóa tiêu dùng cho cơ quan Hải quan, kèm văn bản cho phép tiêu hủy tại Việt 
Nam của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng 
quy định theo mẫu Thông tin tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế 
phẩm, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa khác;

a2) Trường hợp hàng hóa tiêu hủy là sản phẩm, phế phẩm, trước khi 
tiêu hủy, DNCX phải khai thông báo định mức của sản phẩm, phế phẩm như 
thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức hàng hóa gia công quy định tại 
Thông tư này;

a3) Đối với sản phẩm, phế phẩm sau quá trình tiêu hủy được xử lý như sau:

a3.1) Nếu còn giá trị thương mại và bán vào nội địa: doanh nghiệp nội địa 
làm thủ tục như thủ tục hải quan đối với hợp đồng mua bán quy định tại Thông 
tư này. DNCX không làm thủ tục hải quan.

Thời hạn doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan chậm nhất là 10 
ngày kể từ ngày DNCX xuất hóa đơn bán hàng.

a3.2) Nếu không còn giá trị thương mại và đưa ra bên ngoài xử lý: DNCX 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều này.

b) Trách nhiệm Chi cục Hải quan quản lý DNCX:

bl) Tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi thông tin của DNCX về việc đề nghị 
giám sát tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm, máy móc, 
thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa khác;

b2) Tiến hành giám sát việc tiêu hủy theo quy định.

c) Sau khi kết thúc việc tiêu hủy hàng hóa, các bên phải có biên bản giám 
sát việc tiêu hủy. Biên bản này phải có chữ ký của giám đốc DNCX (hoặc người 
được ủy quyền), dấu của DNCX, chữ ký của công chức Hải quan giám sát và 
các bên có liên quan giám sát việc tiêu hủy.

9. Thủ tục giám sát hải quan đối với trường hợp phế liệu nằm trong tỷ lệ 
hao hụt, chất thải thu hồi trong quá trình sản xuất của DNCX đưa đi tiêu hủy tại 
địa điểm ngoài DNCX (dưới đây gọi chung là chất thải)

a) Việc vận chuyển và tiêu hủy chất thải phải thực hiện theo đúng quy định 
tại Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan;

b) Cơ quan Hải quan không thực hiện niêm phong hải quan đối với phương 
tiện chứa chất thải khi vận chuyển chất thải đến địa điểm khác ngoài khu chế 
xuất, DNCX để xử lý;

c) Trước khi bàn giao chất thải cho người vận chuyển, DNCX (chủ phát 
sinh nguồn thải) thông báo với Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX biết thời 
gian bàn giao để Hải quan cử công chức đến làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát;

d) Việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với chất thải đưa đi 
tiêu hủy thực hiện như sau:
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dl) Khi nhận được thông báo bằng văn bản của doanh nghiệp, Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX cử công chức đên doanh nghiệp đê 
làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát;

d2) Công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện:

d2.1) Kiểm tra giấy phép, hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải;

d2.1.1) Đối với chất thải nguy hại:

- Kiểm tra Giấy phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại và Giấy phép hành 
nghề vận chuyển chất thải nguy hại của doanh nghiệp xử lý: giấy phép phải còn 
hiệu lực, chất thải của DNCX đưa đi xử lý phải phù họp với chất thải được phép 
vận chuyến, xử lý ghi trong giấy phép;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải với hồ sơ, 
chứng từ, phương tiện vận chuyển, giấy phép có liên quan.

d2.1.2) Đối với chất thải thông thường:

- Kiểm tra giấy phép kinh doanh của đơn vị xử lý chất thải về ngành nghề 
xử lý chất thải liên quan;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải với hồ sơ, 
chứng từ, giấy phép có liên quan.

d2.2) Kiểm tra chất thải của DNCX trước khi bàn giao cho người vận 
chuyển (chất thải để bàn giao phải không lẫn phế liệu chưa tính trong tỷ lệ hao 
hụt của định mức sản phẩm, phế phẩm còn sử dụng được và các hàng hóa khác);

d2.3) Thực hiện giám sát đưa chất thải vào phương tiện vận chuyển chất 
thải giám sát việc vận chuyển chất thải ra khỏi ranh giới khu chế xuất, DNCX;

d2.4) Lập biên bản kiểm tra, giám sát có xác nhận của DNCX, người vận 
chuyển chất thải (biên bản ghi rõ thời gian kiểm tra, giám sát; công chức Hải 
quan kiểm tra, giám sát; tên DNCX có chất thải, người đại diện DNCX thực 
hiện bàn giao chất thải; doanh nghiệp ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải, 
người vận chuyển chất thải, số hiệu phương tiện vận chuyển chất thải; tên chất 
thải, những nội dung đã kiểm tra, giám sát); biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên 
giữ 01 bản.

đ) Khi nhận được chứng từ chất thải nguy hại từ chủ hành nghề quản lý chất 
thải nguy hại, DNCX (chủ nguồn thải) chụp liên số 4 chứng từ chất thải nguy hại 
gửi cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX. Khi kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh 
khoản hoặc đột xuất Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX kiểm tra sổ đăng ký 
chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chứng từ chất thải nguy hại lưu tại DNCX.

Điều 43. Thủ tục thanh lý hàng hóa
Các hình thức thanh lý, hàng hóa thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, 

hồ sơ thanh lý, hàng hóa nhập khẩu vào của DNCX thực hiện theo hướng dẫn 
tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là 
Bộ Công Thương).
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1. Thủ tục thanh lý
a) Thanh lý theo hình thức xuất khẩu: thủ tục thực hiện như quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 42 Thông tư này;
b) Thanh lý theo hình thức nhượng bán tại thị trường Việt Nam: thủ tục 

thực hiện như quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 42 Thông tư này;

c) Thanh lý theo hình thức cho, biếu, tặng tại Việt Nam: thủ tục thực hiện 
như quy định tại điểm d khoản 4 Điều 42 Thông tư này;

d) Thanh lý theo hình thức tiêu huỷ: thủ tục tiêu huỷ thực hiện như quy 
định tại khoản 8 Điều 42 Thông tư này.

2. Khi khai báo trên tờ khai xuất khẩu hoặc Thông tin chứng từ thanh lý 
TSCĐ hoặc Thông báo xuất kho đến cơ quan Hải quan, DNCX khai rõ nguồn 
nhập khẩu của hàng hóa thanh lý, xuất khẩu thống nhất với danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Điều 44. Chế độ báo cáo và kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất 
khẩu của DNCX và kiểm tra sổ sách hàng hóa tồn kho

1. Quy định chung
Báo cáo hàng hóa tồn kho theo quý hoặc theo năm được lập theo từng mục 

đích sử dụng khi nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất.

2. Điều kiện áp dụng chế độ báo cáo và thời hạn báo cáo
a) Đối với DNCX đáp ứng các điều kiện sau đây thì được áp dụng chế độ 

báo cáo nhập - xuất - tồn thực tế theo năm dương lịch. Các điều kiện bao gồm:
al) Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế 

liên tục trong thời hạn 36 tháng tính đến thời điểm xem xét.
Cơ quan Hải quan căn cứ vào quá trình quản lý doanh nghiệp để xem xét.
a2) Doanh nghiệp có hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ dữ 

liệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao nhận hàng hóa đáp ứng 
các yêu cầu quản lý theo dõi hàng hóa nhập - xuất - tồn thực tế.

Doanh nghiệp nộp tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.
a3) Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận quản lý kho với bộ 

phận làm thủ tục xuất nhập khẩu để kịp thời khai báo bổ sung với cơ quan Hải 
quan trong trường hợp có sự không phù hợp giữa thông tin khai báo với thực tê 
xuất nhập kho hàng hóa, với định mức thực tế.

Doanh nghiệp nộp quy chế phối hợp giữa bộ phận quản lý kho với bộ phận 
làm thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

a4) Chấp hành yêu cầu kiểm tra, thẩm định sự tuân thủ định kỳ theo kế 
hoạch có thông báo trước hoặc yêu cầu kiểm tra đột xuất của cơ quan Hải quan.

Cơ quan Hải quan căn cứ vào quá trình quản lý doanh nghiệp để xác định.
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b) Đối với DNCX chưa đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 
Điều này, phải thực hiện chế độ báo cáo nhập - xuất - tồn thực tê hàng quý và 
cuối mỗi năm.

Thời hạn báo cáo chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau đối với 
báo cáo quý và chậm nhất vào ngày cuối quý I năm sau đối với báo cáo năm.

3. Thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng chế độ báo cáo
a) Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của DNCX và nộp các chứng từ nêu tại 

điểm a khoản 2 Điều này tại Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX, chậm nhất 
trong thời hạn 05 ngày, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX 
xem xét, quyết định và thông báo bằng văn bản đến DNCX biết. Thời điểm áp 
dụng chế độ báo cáo theo năm được áp dụng ngay trong năm doanh nghiệp đề 
nghị và thoả mãn các điều kiện quy định.

b) Trong quá trình hoạt động, nếu DNCX không đáp ứng được một trong 
các điều kiện theo điểm a khoản 2 Điều này, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 
nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất sẽ quyết định đình chỉ việc áp dụng thời hạn 
báo cáo theo năm và chuyển sang thời hạn báo cáo theo quý. DNCX phải thực 
hiện việc báo cáo từ thời điểm kết thúc của kỳ báo cáo trước đến quý của tháng 
bị đình chỉ.

Ví dụ: thời gian quyết định đình chỉ việc áp dụng thời hạn báo cáo theo 
năm là tháng 4, thì DNCX phải thực hiện chế độ báo cáo theo quý là quý II. số 
liệu báo cáo quý II này được tính từ số tồn cuối năm trước đến hết quý II (tháng
6) của năm hiện tại.

4. Trách nhiệm báo cáo của DNCX
a) Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau đối với 

báo cáo quý hoặc định kỳ hàng năm, chậm nhất vào ngày cuối quý I năm sau đối 
với báo cáo năm hoặc đột xuất khi cơ quan Hải quan có yêu cầu, DNCX tạo 
thông tin báo cáo hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, thanh lý, tồn kho theo sổ sách 
và tồn kho thực tế theo sổ sách kế toán của DNCX đến kỳ báo cáo theo đúng các 
tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu Thông tin báo cáo hàng tồn kho 
của DNCX, được quản lý theo từng mục đích sử dụng (sản xuất, đầu tư, tiêu 
dùng), trong đó bao gồm cả nguyên vật liệu tồn dưới dạng sản phẩm dở dang 
đang nằm trên dây chuyển sản xuất; sản phẩm tồn kho chưa xuất khẩu; hàng 
đang đi trên đường; hàng gửi bán hộ và hàng hóa khác thuộc sở hữu của DNCX, 
gửi tới Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan;

b) Trường hợp số liệu hàng hóa tồn kho có sai lệch giữa thực tế và sổ 
sách, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Hải 
quan, DNCX tạo thông tin giải trình chi tiết theo mẫu Thông báo giải trình 
lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với sổ sách, kèm các chứng từ, sổ sách, 
báo cáo chứng minh gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan.
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5. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý DNCX

a) Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau đối với 
báo cáo quý hoặc định kỳ hàng năm, chậm nhất vào ngày cuối quý I năm sau đối 
với báo cáo năm hoặc khi có nghi vấn đột xuất, Chi cục Hải quan quản lý 
DNCX theo dõi số liệu hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và thanh khoản số liệu, 
xác định số lượng hàng hóa tồn theo dõi trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của 
cơ quan Hải quan.

Căn cứ số liệu hàng hóa tồn tại Thông tin báo cáo hàng tồn kho của DNCX 
do doanh nghiệp khai đến, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan 
sẽ tự động đối chiếu với số liệu hàng hóa tồn tại Bảng tổng hçrp hàng hóa nhập - 
xuất - tồn theo dõi tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX, để xác định số liệu 
chênh lệch giữa hàng hóa tồn theo sổ sách và tồn thực tế theo sổ sách kế toán 
của DNCX với hàng hóa tồn theo sổ sách của cơ quan Hải quan.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày DNCX gửi thông tin báo cáo hàng 
hóa tồn đối với bộ hồ sơ thanh khoản quý hoặc trong thời hạn 60 ngày kế từ 
ngày DNCX gửi thông tin báo cáo hàng hóa tồn đối với hồ sơ thanh khoản năm, 
Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX có trách nhiệm thông báo đến DNCX 
thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong các trường 
hợp sau:

b l) Trường hợp không có chênh lệch số liệu giữa hàng hóa tồn theo sổ sách 
và tồn thực tế theo sổ sách kế toán của DNCX với hàng hóa tồn theo sổ sách của 
cơ quan Hải quan, Chi cục Hải quan quản lý DNCX chấp nhận thanh khoản và 
phản hồi cho DNCX;

b2) Trường hợp có chênh lệch số liệu giữa hàng hóa tồn theo sổ sách và tồn 
thực tế theo sổ sách kế toán của DNCX với hàng hóa tồn theo sổ sách của cơ 
quan Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý DNCX quyết định gửi 
Bảng tổng hợp chênh lệch giữa hàng hóa tồn kho thực tế với sổ sách đến DNCX 
để yêu cầu giải trình.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được giải trình chênh lệch số liệu 
của DNCX, cơ quan hải quan xử lý như sau:

b2.1) Trường họp giải trình của DNCX có cơ sở họp lý, Chi cục Hải quan 
quản lý DNCX chấp nhận thanh khoản và phản hồi cho DNCX;

b2.2) Trường họp giải trình của DNCX chưa có cơ sở họp lý, thông qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan Hải quan thông báo cho DNCX 
nộp bản chụp, xuất trình bản chính từ một đên toàn bộ các chứng từ, sô sách, 
báo cáo dưới đây:

b2.2.1) Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, 
xuất khẩu;

b2.2.2) Sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan đến hàng hóa nhập 
khẩu, xuất khẩu;
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b2.2.3) Báo cáo kế toán năm;
b2.2.4) Các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất 

khẩu (nếu có).
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được các chứng từ do DNCX nộp, 

xuất trình, cơ quan hải quan xử lý như sau:

b2.3) Khi có đủ căn cứ xác định sai sót qua kết quả kiểm tra số liệu hàng 
tồn kho thực tế theo sổ sách kế toán của DNCX, Chi cục Hải quan nơi quản lý 
DNCX tiến hành các biện pháp: xử lý vi phạm hành chính về hải quan, thực hiện 
việc ấn định thuế theo quy định và phản hồi cho DNCX;

b2.4) Trường hợp qua kết quả kiểm tra số liệu hàng tồn kho thực tế theo sổ 
sách kế toán của DNCX mà chưa đủ căn cứ để xác định sai sót của DNCX, Chi 
cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX quyết định kiểm tra thực tế 
hàng tồn kho hoặc chuyển hồ sơ sang kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Chương VII
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

Điều 45. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố 
định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của 
dự án đầu tư, dự án ưu đãi đầu tư

•   

1. Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế với cơ quan Hải 
quan đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định; nguyên liệu, 
vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án đầu tư, dự án ưu 
đãi đầu tư thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu: thủ tục đăng ký thực hiện 
theo hướng dẫn tại Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu.

2. Thủ tục nhập khẩu

a) Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải 
quan nơi có hàng nhập khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi xây dựng dự án đầu tư;

b) Thủ tục hải quan thực hiện như hướng dẫn đối với hàng xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa tại Chương III Thông tư này và thực hiện 
thêm việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế với cơ quan 
Hải quan theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế và chế 
độ báo cáo, kiểm tra, quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế 
theo hướng dẫn tại Điều 103, Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 
06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát 
hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu.

3. Thanh lý hàng hóa nhập khẩu
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a) Các hình thức thanh lý, hàng hóa thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, 
hồ sơ thanh lý hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ 
sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp đầu tư trong nước 
khi thanh lý được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM 
ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại.

b) Địa điểm làm thủ tục thanh lý thực hiện tại cơ quan Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai hải quan điện tử;

c) Thủ tục thanh lý:
cl) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức thanh lý; 

danh mục hàng hóa đề nghị thanh lý (gồm tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng cần 
thanh lý, thuộc tờ khai nhập khẩu số, ngày, tháng, năm) và quyết định thành lập 
Hội đồng thanh lý gửi cơ quan Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 
được miễn thuế;

c2) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ 
khai xuất khẩu; trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán tại thị trường 
Việt Nam, cho, biếu, tặng thì việc kê khai, tính thuế thực hiện theo quy định và 
không phải mở tờ khai mới;

c3) Trường họp tiêu hủy, doanh nghiệp chủ động tổ chức việc tiêu huỷ và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tác động của toàn bộ quá trình tiêu huỷ đối 
với môi trường. Cơ quan Hải quan giám sát quá trình tiêu huỷ, sau khi kết thúc 
tiêu huỷ các bên tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu huỷ. Biên bản phải có 
chữ ký của giám đốc doanh nghiệp có hàng hóa tiêu huỷ (hoặc người được uỷ 
quyền), đóng dấu của doanh nghiệp; chữ ký, ghi rõ họ tên công chức hải quan và 
các bên liên quan giám sát tiêu huỷ.

Điều 46. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kỉnh doanh tạm nhập - 
tái xuất

1. Nguyên tắc chung
a) Chính sách, chế độ quản lý, giám sát hải quan, chứng từ phải nộp/xuất 

trình cho cơ quan Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực 
hiện thống nhất theo quy định hiện hành;

b) Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất 
thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng 
thương mại tại Chương III Thông tư này.

2. Một số hướng dẫn cụ thể
a) Khi làm thủ tục hải quan tạm nhập thương nhân khai báo cửa khẩu tái 

xuất trên tiêu chí “Ghi chép khác” của tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu;
b) Khi làm thủ tục hải quan tái xuất thương nhân phải khai báo rõ hàng hóa
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tái xuất thuộc tờ khai tạm nhập nào trên tiêu chí “Chứng từ đi kèm” của tờ khai 
hải quan điện tử xuất khẩu;

c) Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập hàng hóa chịu trách nhiệm thanh 
khoản tờ khai tạm nhập. Hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, thời hạn nộp 
thuế (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18, Điều 119 và khoản 
2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 47. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
tại chỗ

1. Căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

a) Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mượn có điều 
khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam;

b) Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mượn có điều 
khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam;

c) Đối với sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên 
liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công: thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 
về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia 
công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

d) Đối với hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài: thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

2. Địa điểm và thời hạn làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

a) Địa điểm làm thủ tục hải quan: thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại 
chô thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện nhất do doanh nghiệp lựa chọn và 
theo quy định của từng loại hình.

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều này đều phải 
thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

b) Thời hạn làm thủ tục hải quan:

Trong thời mười lăm (15) ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ 
giao hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đã 
làm xong thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải làm thủ tục 
hải quan.

Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ chưa làm 
thủ tục hải quan thì cơ quan Hải quan lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 
về hải quan, làm tiếp thủ tục hải quan.

3. Thủ tục hải quan
a) Trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu:
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al) Giao hàng hóa và các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu (trừ vận tải đon - B/L) cho doanh nghiệp nhập khẩu;

a2) Khai báo thông tin tờ khai xuất khẩu tại chỗ sau khi nhận được bản 
chụp Thông báo về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ và làm thủ tục 
xuất khẩu tại Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu theo quy định.

Hồ sơ phải nộp/xuất trình khi cơ quan Hải quan có yêu cầu gồm:

a2.1) Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ in: 02 bản chính;

a2.2) Thông báo về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ: 01 bản chụp 
của doanh nghiệp nhập khẩu;

a2.3) Hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối 
với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có 
chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu), hợp đồng thuê, 
mượn: 01 bản chụp;

a2.4) Hóa đơn xuất khẩu do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách 
hàng): 01 bản chụp;

a2.5) Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu 
(trừ vận tải đơn - B/L).

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu:

b l) Khai báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ điện tử và làm thủ tục hải 
quan theo quy định;

Hồ sơ phải nộp/xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan Hải quan bao gồm:

b 1.1) Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ: 02 bản chính;
bl.2) Hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối 

với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có 
chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu), hợp đồng thuê, 
mượn: 01 bản chụp;

bl.3) Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu 
(trừ vận tải đơn - B/L).

b2) Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu, chuyển bản chụp Thông báo về 
việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp xuất khẩu.

c) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu:
cl) Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử theo 

quy định, phù họp với từng loại hình, kiểm tra tính thuế (nếu có);

c2) Thông báo về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ (theo mẫu ban 
hành kèm theo Phụ lục III kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp doanh nghiệp nhập tại chỗ biết để theo dõi và gửi cho doanh nghiệp 
nhập khẩu tại chỗ 01 bản;
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c3) Lưu các chứng từ doanh nghiệp nộp, trả lại các chứng từ do doanh 
nghiệp xuất trình;

c4) Thông báo cho Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu về tờ khai đã 
hoàn thành thủ tục qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (nếu hệ thống 
đáp ứng).

d) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu:

d l) Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử theo 
quy định, phù họp với từng loại hình, kiểm tra tính thuế (nếu có);

d2) Lưu các chứng từ doanh nghiệp nộp, trả lại các chứng từ do doanh 
nghiệp xuất trình;

d3) Hàng xuất khẩu tại chỗ được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

4. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu 
tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan, thì Chi cục Hải quan này thực 
hiện thủ tục hải quan cho cả phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và hải quan 
làm thủ tục nhập khẩu.

Điều 48. Thủ tục hải quan đối với  hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị 
trả lai•

1. Các trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại

a) Tạm nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó 
tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia 
công cho doanh nghiệp nước ngoài);

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với 
hàng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài);

d) Tạm nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.
2. Nơi làm thủ tục hải quan

a) Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó. Trường hợp 
hàng trả lại về Việt Nam qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục chuyển cửa 
khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu;

b) Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hóa của nhiều lô hàng xuất 
khẩu thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những Chi cục Hải quan 
đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó;

c) Hàng hóa sau khi tái chế được làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan 
nơỉ đã làm thủ tục tái nhập hàng hóa đó. Trường họp Chi cục Hải quan làm thủ 
tục tái nhập và tái xuất hàng hóa là Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (không 
phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu) thì hàng hóa được thực hiện theo thủ tục đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

3. Thời hạn tái chế, tiêu hủy
62



a) Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp 
đăng ký với cơ quan Hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; 
quá thời hạn đăng ký mà chưa tái xuất thì phải nộp thuế theo quy định;

b) Đối với hàng hóa tái nhập để tiêu hủy thì thời hạn tiêu hủy do doanh 
nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày tái 
nhập; quá thời hạn đăng ký mà chưa tiêu hủy thì phải nộp thuế theo quy định.

4. Thủ tục nhập khẩu hàng trả lại:

a) Hồ sơ hải quan gồm:
al) Văn bản đề nghị tái nhập hàng hóa, nêu rõ hàng hóa thuộc tờ khai xuất 

khẩu nào, đã được cơ quan Hải quan xét hoàn thuế, không thu thuế và đã kê khai 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn 
thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập (để tái chế hoặc để tiêu thụ 
nội địa hoặc để tiêu hủy hoặc để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác; hàng nhập 
khẩu để tái chế phải ghi rõ địa điểm tái chế, thời gian tái chế, cách thức tái chế, 
những hao hụt sau khi tái chế): nộp 01 bản chính;

a2) Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu (trên tờ khai tạm nhập khẩu phải 
thể hiện thông tin về số, ngày tháng năm của tờ khai xuất khẩu trước đó), bản kê 
chi tiết hàng hóa, vận tải đơn: như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng 
mua bán;

a3) Tờ khai hải quan xuất khẩu trước đây: nộp 01 bản chụp, xuất trình 
bản chính;

a4) Văn bản của bên nước ngoài (bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp 
dữ liệu) thông báo hàng bị trả lại (nếu có): nộp 01 bản chụp.

b) Cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu 
theo hợp đồng mua bán hàng hóa (trừ giấy phép nhập khẩu, giấy phép quản lý 
chuyên ngành,...). Hàng tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải 
quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với 
mẫu lưu nguyên liệu (nếu sản phẩm xuất khẩu thuộc loại hình gia công, SXXK, 
có lấy mẫu nguyên liệu và còn trong thời gian lưu mẫu; nguyên liệu không bị 
biến đổi trong quá trình sản xuất sản phẩm) và hàng hóa mô tả trên tờ khai xuất 
khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam với hàng 
hóa đã xuất khẩu trước đây; lấy mẫu hàng tái nhập hoặc chụp hình (đối với lô 
hàng tạm nhập không thể lấy mẫu được) để đối chiếu khi tái xuất.

5. Thủ tục tái xuất hàng hóa
a) Hồ sơ hải quan gồm:
al) Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in (trên tờ khai phải thể hiện thông 

tin tham chiếu đến tờ khai tạm nhập khẩu trước đó): nộp 02 bản chính;
a2) Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu in trước đây: nộp 01 bản chụp.
b) Cơ quan Hải quan làm thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu theo họp
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đồng mua bán hàng hóa. Hàng tái xuất phải kiểm tra thực tế hàng hóa, công 
chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu thực tế hàng tái 
xuất với mẫu hàng hóa khi tái nhập (hoặc hình ảnh chụp hàng hóa khi làm thủ 
tục tái nhập);

c) Nếu hàng tái chế không tái xuất được thì doanh nghiệp phải có văn bản 
gửi Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập giải trình rõ lý do không tái xuất 
được, trên cơ sở đó đê xuất Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập xem xét, chấp 
nhận các hình thức xử lý như sau:

cl) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công:

c l.l)  Làm thủ tục hải quan theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ để 
tiêu thụ nội địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện như đối với xuất khẩu, nhập khẩu tại 
chỗ sản phẩm gia công quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP; hoặc

cl.2) Tiêu hủy, nếu bên thuê gia công đề nghị được tiêu hủy tại Việt Nam 
và được cơ quan có thẩm quyền về quản lý môi trường cho phép tiêu hủy tại 
Việt Nam.

c2) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu 
thụ nội địa như hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa.

6. Trường hợp hàng tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn 
thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu như các trường hợp nêu tại điểm b, điểm c 
khoản 1 và điểm c khoản 5 hoặc trường hợp quá thời hạn nêu tại khoản 3 Điều 
này thì xử lý thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 113 Thông tư số 
194/2010/TT-BTC.

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải 
xuất trả

1. Các hình thức xuất trả hàng nhập khẩu

a) Xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài đã bán lô hàng này;

b) Xuất cho đối tác nước ngoài khác.

2. Nơi làm thủ tục xuất trả: Chi cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô 
hàng đó. Trường họp hàng xuất trả cho khách hàng nước ngoài qua cửa khẩu 
khác thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất.

3. Hồ sơ hải quan gồm:

a) Văn bản giải trình của doanh nghiệp về việc xuất trả hàng;

b) Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in (trên tờ khai phải thể hiện thông 
tin về số, ngày tháng năm, số lượng tái xuất tương ứng của từng tờ khai nhập 
khẩu trước đây): nộp 02 bản chính;

c) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu in trước đây: nộp 01 bản chụp, xuất trình 
bản chính;
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d) Văn bản chấp thuận nhận lại hàng (bao gồm điện báo, telex, fax, thông 
điệp dữ liệu) của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất trả lại cho chủ hàng bán 
lô hàng này): nộp 01 bản chính hoặc bản chụp; hợp đồng bán hàng cho nước thứ 
ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (nếu hàng tái xuất sang nước thứ ba hoặc 
tái xuất vào khu phi thuế quan): nộp 01 bản chụp.

4. Thủ tục hải quan thực hiện như đối với lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng 
mua bán hàng hóa. Hàng xuất trả phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải 
quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu hàng hóa lấy khi 
nhập khau (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu 
với thực tế hàng hóa tái xuất; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa 
xuất khẩu và việc xác định sự phù họp giữa hàng hóa thực xuất khẩu với hàng 
hóa đã nhập khẩu trước đây.

Điều 50. Thủ tục hải quan đối với  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
về hải quan

1. Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về hải quan (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ưu tiên) được thực hiện thủ 
tục hải quan điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, được áp dụng chế 
độ un tiên trong khai hải quan, báo cáo hoặc thanh khoản (nếu có).

2. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, doanh nghiệp ưu tiên được miễn 
kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan điện tử và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ 
trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng),

3. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung ưu tiên nêu tại khoản 1 
Điều này.

Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho 
ngoại quan

Kho ngoại quan được thành lập, di chuyển, mở rộng, thu hẹp theo quy định 
tại Mục 3 Chương III Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài 
chính. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được thực hiện thủ tục hải quan 
điện tử theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Chương VIII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 52. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, 

thay thế số Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài 
chính 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 dẫn chiếu tại Thông tư 
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới kế từ 
ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành.
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Điều 53. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 

này ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử và hướng dẫn các đơn vị hải 
quan thực hiện thống nhất.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, cơ 
quan Hải quan, người khai hải quan báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tinh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Hải quan;
- Lưu: VT; TCHQ (250).

Nơi nhận:  
- VP TW  Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Văn phòng Ban CĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra vãn bản - Bộ Tư pháp;

66

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn




