
 

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

Số: 182 /2012/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

THÔNG T Ư
Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo tri giá tính thuế trên 

tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC 
ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

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

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

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

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16r 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;

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 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 
doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I  
hướng dẫn khai bảo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết 
định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 241 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
như sau:

Điều 1. Hàng hóa thuốc các đối tượng quy định tại Điều này không phải 
khai tờ khai trị giá tính thuế nhưng vẫn phải khai báo trị giá trên tờ khai xuất 
khẩu hoặc tờ khai nhập khẩu theo đúng quy định:

1. Hàng hóa xuất khẩu;
2. Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá 

tính thuế theo trị giá khai báo quy định tại khoản 5, Điều 20 Thông tư số 
205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính;

3. Hàng hóa nhập khẩu thuốc đối tương miễn thuế, xét miễn thuế theo quy 
định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
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4. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

5. Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng 
xuất khẩu;

6. Hàng hóa không thuộc đối tượng phải xác định trị giá tính thuế theo một 
trong sáu phương pháp xác định trị giá tính thuê quy định tại Điêu 20 Thông tư 
số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hàng hóa phải khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá theo 
quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính:

1. Hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông 
tư này;

2. Hàng hóa nhập khẩu theo khai báo thuộc các đối tượng nêu tại khoản 3,
4, 5 Điều 1 Thông tư này nhưng thay đổi mục đích sử dụng hoặc thay đổi loại 
hình nhập khẩu.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.
1. Cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan thực hiện việc khai báo tờ khai trị giá tính thuế theo quy 
định tại Thông tư này; Trường hợp phát sinh vướng mắc phản ánh về Bộ Tài 
chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế 
Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính.

3. Quá trình thực hiện nếu các văn bản đề cập tại Thông tư này được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo vãn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế đó.

Nơi nhận
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng CP;
-Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
-Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website CP; Website BTC; Website TCHQ;
- Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ (290 b).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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