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THÔNG Tư LIỀN TỊCH 
Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với 

hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bỏ sưng một sổ điều của Luật Quản 
ỉỷ thuế và các văn bản hướng dẫn thỉ hành; 

Căn cứ Luật Hải quan và các văn bản hưởng dẫn thỉ hành; 
Căn cứ Lúật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn thỉ hành; 
Căn cứ Luật Thuế giả trị gia tăng và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giả 

frị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đối, bố sung một sổ điều của 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các Luật sửa đổi, 
bo sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế xuẩt khẩu, thuế nhập khẩu và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật xử ỉỷ vi phạm hành chỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định sổ 95/20ỉ2/NĐ-CP ngày 12 thảng 11 năm 2012 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 thảng 11 năm 2014 qity định 

chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Công an; 
Căn cứ Nghị định sổ 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bô 

Công an; Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư liên tịch quy định chế 
độ hoả đơn, chứng từ đôi với hàng hoá nhập khâu lưu thông trên thị trường. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập 



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

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

lẽ Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh, mua, 
bán, vận chuyển, giao nhận hàng hoá nhập khẩu hoặc sản xuất, gia công hàng 
xuất khẩu được phép tiêu thụ tại Việt Nam (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá nhập khẩu). 

2. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan 
Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đom vị, người có thẩm quyền 
kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu lưu thông 
trên thị trường. 

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

Điều 3. Thời hạn xuất trình hoá đơn, chứng từ 

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, 
để tại kho, bến, bãi, điểm tập kết (trừ các trường họp quy định tại khoản 2 Điều 
này) thì cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính 
họp pháp của hàng hoá theo quy định của pháp luật và Thông tư này ngay tại 
thời điểm kiểm tra. 

2. Đổi với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa 
nhập khẩu đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sử dụng (kho, bến, bãi 
có đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) hoặc sở hữu của 
cơ sở đó thì việc xuất trình hóa đơn, chứng từ được thực hiện như sau: 

a) Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình bản sao hóa đơn, chứng từ 
có đóng dấu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khấu đế có căn cứ 
xác định hàng hóa nhập khẩu là hợp pháp; 

b) Trong thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa nhập khẩu phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ bản 
chính chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật và 
Thông tư này. Trường hợp cuối thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra 
nếu trùng vào thời gian nghỉ theo quy định thì việc xuất trình hồ sơ được thực 
hiện vào thời gian làm việc tiếp theo thời gian nghỉ và cơ quan kiểm tra phải ghi 
rõ thời gian, địa điểm yêu cầu xuất trình vào biên bản; 

c) Tại thời điểm kiểm tra, nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập 
khẩu chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ để có căn cứ xác định tính hợp pháp 
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của hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra hàng hoá tiến hành tạm giữ hàng 
hóa theo đúng quy định của pháp luật để xác minh tính họp pháp của hàng hóaệ 

3. Trường họp cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất trình 
đây đủ hồ sơ chứng minh tính họp pháp của hàng hóa nhưng cơ quan kiếm tra có 
căn cứ xác định nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu không hợp pháp thì cơ quan 
kiêm tra thực hiện việc tạm giữ hàng hóa, đối chiếu hồ sơ, xác minh làm rõ nguồn 
gôc hàng hóa đó để xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nêu gây thiệt hại cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khấu. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định về hoá đơn, chứng từ đối vói hàng hoá nhập khẩu 
vận chuyến từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa 

1. Đối với trường họp hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trực tiếp nhập khẩu khi vận chuyển từ cửa khẩu vào nội địa phải có hóa đơn, 
chứng từ theo từng trường họp cụ thể sau: 

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan khi vận 
chuyển phải có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan quyết định 
thông quan hoặc giải phóng hàng; 

b) Trường họp hàng hoá nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bao 
gồm hàng hóa nhập khẩu đưa về bảo quản, hàng hóa nhập khấu vận chuyến về 
nơi làm thủ tục hải quan khác với cửa khẩu nhập thì khi vận chuyển từ cửa khấu 
nhập vào nội địa phải có tờ khai hàng hóa nhập khấu đã được cơ quan Hải quan 
chấp thuận theo quy định. Cơ sở_sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khấu phải_ 
thực hiện đúng theo những nội dung phê duyệt của cơ quan Hải quan; 

c) Trường họp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu hàng hoá đăng ký tờ 
khai hải quan một lần hoặc nhập khẩu hàng hóa phải vận chuyến nhiều lần, bằng 
nhiều phương tiện vận tải thì phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 
theo các trường họp nêu tại điểm a, b khoản này và Lệnh điều động của cơ sở 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khấu. Lệnh điều động phải ghi rõ số lượng, 
chủng loại hàng hóa vận chuyển của tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, 
tháng, năm, nơi đi, nơi đến, phương tiện vận tải, biến số phương tiện vận tải. 

2Ể Đối vói hàng hoá nhập khẩu là hành lý của người nhập cảnh vào Việt 
Nam vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải khai hải quan và thực hiện các 
quy định của pháp luật về thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khấu. Khi vận 
chuyển hàng hoá vào nội địa phải có bản chính tờ khai hải quan có xác nhận đã 
hoàn thành thủ tục hải quan và bản chính biên lai nộp thuế nhập khấu (nếu có). 

3. Trường họp cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thu mua gom 
hàng cư dân biên giói nhập khẩu (gọi là cơ sở thu mua gom) đế vận chuyển vào nội 
địa Việt Nam thì phải có hóa đơn, chứng từ theo từng trường hợp cụ thể sau: 
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a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thu mua gom trực tiếp 
vận chuyển hàng hóa vào nội địa để tiêu thụ phải có bản chính Bảng kê hàng 
hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới có xác nhận của cơ quan Hải quan 
hoặc Bộ đội Biên phòng (nơi không có các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch); bản 
chính Biên lai thu thuế hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vượt 
định mức miễn thuế hoặc hàng hóa nhập khẩu ngoài danh mục hàng trao đổi cư 
dân biên giới (nếu có) đế chứng minh nguồn gốc nhập khấu họp pháp của hàng 
hóa mua gom. Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới theo 
mẫu do Bộ Tài chính hướng dẫn; 

b) Trường hợp cơ sở thu mua gom bán hàng cho cơ sở sản xuất, kinh 
doanh khác để vận chuyển vào nội địa thì cơ sở thu mua gom xuất hóa đơn bán 
hàng theo quy định và chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Cơ sở thu mua 
gom phải lưu giữ bản chính Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đối của cư dân 
biên giới có xác nhận của cơ quan Hải quan hoặc Bộ đội Biên phòng (nơi không 
có các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch); bản chính Biên lai thu thuế hàng hóa 
nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu vượt định mức miễn thuế hoặc hàng hóa 
nhập khấu ngoài danh mục hàng trao đổi cư dân biên giới (nếu có) để chứng 
minh nguồn gốc nhập khẩu họp pháp của hàng hóa. 

4. Đối với hàng hoá nhập khẩu đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ 
trong khu kinh tế cửa khẩu thì phải có tờ khai hàng hoá nhập khẩu được cơ quan 
Hải quan xác nhận thông quan hàng hóa. 

5. Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa nhập khấu phải có chứng từ theo từng trường họp cụ thể như sau: 

a) Trường hợp hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất vận chuyển và lưu 
giữ tại các địa điểm theo quy định pháp luật trong nội địa phải có tờ khai tạm 
nhập đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan và biên bản bàn giao 
hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; 

b) Trường hợp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm 
nhập và thực hiện việc tái xuất qua cửa khấu khác cửa khấu tạm nhập thì việc 
vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất phải có tờ khai 
tái xuất đã thông quan; khi vận chuyến đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, đúng 
tuyến đường, đúng thời gian, cửa khẩu xuất đã đăng ký. Trường hợp thay đổi 
cửa khẩu xuất đã đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 61 Thông 
tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

6. Đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng nhà nước quy định phải dán 
tem hàng nhập khấu thì ngoài các hoá đơn, chứng từ áp dụng đối với từng 
trường hợp cụ the, các hàng hoá nhập khấu này phải có tem hàng nhập khấu dán vào 
hàng hoá theo quy định. 

7. Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều 
kiện ngoài các hoá đơn, chứng từ quy định đối với hàng nhập khẩu còn phải kèm 
theo các giấy tờ theo quy định của cơ quan có thấm quyền. Trường họp các giấy 
tờ theo quy định của cơ quan có thấm quyền đã nộp cho cơ quan Hải quan bản 

4 



chính thì phải có bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá nhập khẩu. 

Điều 5. Quy định về hoá đơn, chứng từ đối vói hàng hoá nhập khẩu 
lưu thông trong thị trường nội địa 

1. Đối với hàng hoá của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu 
khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyển nội bộ (đổi với trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn 
tỉnh, thành phố), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hoá đơn (đôi với 
trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở 
chính), Phiếu nhập kho (đối với trường họp hàng hoá lưu kho). 

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh không trực 
tiếp nhập khẩu vận chuyển, bày bán hoặc lưu kho phải có hoá đơn, chứng từ của 
cơ sở bán hàng theo quy định tại Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
(sau đây viết tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP). 

3. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh điều chuyển hàng hoá nhập 
khâu cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu 
ở ngoài tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương nơi cơ sở kinh doanh đó đóng trụ 
sở hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất trả hàng từ đơn 
vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia 
hội chợ, triên lãm thì phải có hoá đơn hoặc Phiêu xuất kho kiêm vận chuyển nội 
bộ kèm theo Lệnh điều động. 

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

a) Trường họp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuẩt khẩu vận chuyển, lưu 
kho và bày bán tại cửa hàng hạch toán phụ thuôc cùng địa bàn tỉnh, thành phô 
phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyến nội bộ; 

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

c) Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu bán cho các cơ sở 
sản xuât, kinh doanh khác thì phải có hoá đơn theo quy đinh. Đôi với nguyên 
liệu, vật liệu nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công bán vào 
nội địa theo chỉ định của đôi tác thuê gia công thì phải có tờ khai hải quan đã 
xác nhận thông quan theo quy định. 

5. Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán 
thành phâm, nguyên, nhiên, vật liệu đê gia công lại tại cơ sở gia công khác thì 
phải có Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyến nội bộ 
và Lệnh điều động. 
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6. Đối với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ quan có chức năng bán hàng 
tịch thu thì phải có hoá đơn do cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu lập trong 
đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hoá. 

7. Đối với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ quan Dự trữ quốc gia phải có 
hoá đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia. 

8ế Đối với hàng hoá là quà biếu, quà tặng miễn thuế; hàng hoá miễn thuế 
bán trong các khu kinh tế cửa khẩu, nếu thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển 
tiêu thụ nội địa thì hàng hoá khi lưu thông trên thị trường cơ sở sản xuất, kinh 
doanh phải có chứng từ chứng minh hàng hoá đã được kê khai, bản chính biên 
lai thu thuế nhập khẩu. 

Điều 6. Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính 

1. Hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập 
khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì hàng hóa nhập khấu bị coi là 
hàng hoá nhập lậu: 

a) Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại 
kho, bến, bãi, điểm tập kết mà cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khấu 
không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp trong 
thời hạn quy định tại Điều 3 Thông tư này; 

b) Hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường có hoá đơn, chứng từ 
nhưng qua điều tra, xác minh của cơ quan chức năng xác định là hoá đơn, chứng 
từ không hợp pháp hoặc sử dụng bất họp pháp hóa đơn. Hóa đơn không hợp 
pháp và sử dụng bất họp pháp hóa đơn được quy định tại các khoản 8, khoản 9 
Điều 3 Chương I Nghị định so 51/2010/NE>ặ-CP; 

c) Hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh thu mua gom hàng hóa 
trao đổi cư dân biên giới xuất hóa đơn bán hàng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh 
khác vận chuyển vào nội địa. Khi các cơ quan chức năng xác minh nsuồn gốc hàng 
hóa mà không có đủ chứng từ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khẩu mua, bán, vận chuyển 
hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường vi phạm các quy định về hoá đơn, 
chứng từ tại Chương II Thông tư này nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách 
nhiệm hình sự sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo các Nghị định quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyến, tàng trữ, giao nhận hàng hoá 
nhập lậu bị xử phạt theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng; 

b) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có 
hoặc có nhưng không đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Chương II Thông 
tư này do hoả hoạn, mất, hỏng, rách và cơ sở sản xuất, kinh doanh đã làm thủ 
tục khai báo theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; đồng thời, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khấu chứng minh được nguồn gốc hàng hoá 
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là hợp pháp (thông qua việc sao lại các chứng từ, hoá đơn từ các đơn vị phát 
hành) thì bị xử phạt theo quy định tai Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý giả, phí, lệ phí, hóa đơn; 

c) Trường hợp các hành vi vi phạm các quy định về hóa đơn, chửng từ đổi 
với hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường mà dẫn đến các hành vi khai 
sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuê được hoàn hoặc dân 
đên hành vi trôn thuê, gian lận thuê thì bị xử lý truy thu thuê và xử phạt theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế; 

d) Các hành vi vi phạm các quy định về hoá đơn, chứng từ không thuộc 
các trường hợp nêu tại điểm a, b, c khoản này thì xử phạt theo các Nghị định 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan. 

Điều 7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy 
định vê hoá đơn, chứng từ đôi với hàng hoá nhập khâu lưu thông trên thị trường 
thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, lĩnh vực 
thuế hoặc lĩnh vực hải quan. 

Trường họp vượt thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền xử phạt thì 
phải chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền đê xử lýễ 
Khi chuyển hồ sơ phải thực hiện đúng thủ tục và chuyên đây đủ tang vật, 
phương tiện bị tạm giữ hoặc bị tịch thu (nêu có); đông thời, thông báo cho tô 
chức, cá nhân vi phạm biết. Cơ quan có thẩm quyên xử lý sau khi ra quyêt định 
xử lý vi phạm phải thông báo kết quả xử lý cho cơ quan chuyến hồ sơ. 
.. _ 2ể Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính đối với 
hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra giám sát của Cơ quan Hải quan thì 
xem xét, quyêt định xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyên cho cơ quan có 
thẩm quyền để xử lý theo quy định'của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN • « 

Điều 8. Trách nhiệm của CO' quạn kiểm tra, xử lý vi phạm 

1. Cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan 
Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biên và các đơn vị có thâm quyên khi 
kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khâu 
lun thông trên thị trường phải thực hiện theo đúng theo quy định của Thông tư 
này và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Khi kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường, cơ quan nhà nước, 
người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản, biên bản ghi rõ 
nội dung kiểm tra, dấu hiệu vi phạm pháp luật cần xác minh, làm rõ, các sai 
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phạm phát hiện qua kiếm tra (nếu có); lập Biên bản vi phạm hành chính đổi với 
các trường họp phát hiện sai phạm. 

3. Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu tờ khai hàng hóa nhập khẩu điện 
tử; cơ sở dữ liệu vê hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Các cơ quan 
trong quá trình kiếm tra thực hiện việc kết nổi điện tử đế xác thực chứng từ (tờ 
khai hải quan hàng hóa nhập khâu, hóa đơn). 

4. Các lực lượng kiểm tra phải tuân thủ các quy định về công tác kiểm tra, 
kiếm soát hàng hoá lưu thông trên thị trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về hoạt động của mình. 

Điều 9. Trách nhiệm, quyền của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá 
nhập khẩu 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khấu có trách nhiệm thực 
hiện đúng, đầy đủ chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lun thông trên thị 
trường quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật liên quan. 

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khẩu có quyền khiếu nại, tố 
cáo hoặc khởi kiện hành chính về quyết định xử lý vi phạm hành chính. Cá 
nhân, tô chức có quyền tố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử 
lý. Trình tự, thủ tục, tham quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện 
hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và khởi 
kiện vụ án hành chính. 

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc chờ quyết định của Toà án, 
cơ sở sản xuât, kinh doanh hàng hóa nhập khấu vẫn phải thực hiện theo đúng 
quyêt định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 10. Nghĩa vụ phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Các cơ quan, to chức, cá nhân có nghĩa vụ: 
1. Cung câp thông tin, hồ sơ tài liệu có liên quan đến hàng hoá nhập khẩu 

cho cơ quan có thâm quyên kiêm tra và xử lý các hành vi vi phạm về nhập khẩu, 
kinh doanh hàng hoá nhập khẩu. 

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

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngàycMtháng 1-năm 
2015. 

2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT -
BTC - BCT - BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công 
Thương và Bộ Công an hướng dẫn chê độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa 
nhập khẩu lưu thông trên thị trường. 
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3ễ Trường hợp các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa 
đoi, bố sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới kể từ ngày văn bản 
mới có hiệu lực thi hành. 

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

Bộ TRƯỞNG Bộ QUÓC PHÒNG 
X THỨ TRƯỞNG 

KT. Bộ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG KT. BỘ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 

Anh Tuấn 

\Wmì 
it 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung 

KT. Bộ CÔNG AN 
. ĨTOỦ TRƯỞNG 

Thượng tướng Lê Quý Vương 

Noi nhận: 
- VP. TW Đảng, VP. Quốc hội, VP. Chủ tịch nước, VP. Chính phủ; 
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; 
- Các Bộ; Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc CP; 
- ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- VP. Ban chi đạo TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phù; cổng thông tin điện 
tử Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 
- Sở Tài chính, Sờ Công Thương, Sở Công an, 
Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu VT: BTC, BCT, BCA, BQP.f40 

9 




