
ýídọ ọ&c/ 0ĨO 

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

Số: 72 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015 

THÔNG Tư 
Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, 

kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu của doanh nghiệp 

Căn cứ Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23 thảng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thảng 01 năm 2015 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hài quan; 

Căn cứ Nghị định sỗ 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi 
một sổ điểu tại các Nghị định quy định vể thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Tổng cục frưởng Tỏng cục Hải quan, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu 

tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giảm sát hải quan đối với 
hàng hỏa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. . 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
doanh nghiệp, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên; thủ tục thẩm định, 
công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ, chế độ quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý 
và dự án được áp dụng chế độ ưu tiên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
2. Đại lý làm thủ tục hải quan. 



3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư ừọng 
điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang 
trong giai đoạn xây dựng cơ bản. 

4. Cơ quan hải quan, cơ quan thuế. 

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

lẵ "Doanh nghiệp ưu tiên" là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. 

2. "Đại lý ưu tiên" là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục 
hải quan được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. 

3 ề "Dự án ưu tiên" là dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ 
cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản và 
được cơ quan hải quan công nhận áp dụng chế độ ưu tiên. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chế độ ưu tiên 

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên hoặc dự án 
ưu tiên hoặc do đại lý ưu tiên đứng tên trên tờ khai được áp dụng chế độ ưu tiên 
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Thông tư này đối 
với tất cả các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, ở tất cả các đơn vị hải quan trong 
toàn quốc. 

2. Ngoài các ưu tiên được quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp ưu 
tiên còn được hưởng các ưu tiên khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên 
quan. 

Chương II 

CHÉ Độ ƯU TIÊN 

Điều 5. Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa 

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra 
thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm ữa ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ 
pháp luật. Tống cục trưởng Tống cục Hải quan quyết định việc kiểm tra ngẫu 
nhiên quy định tại Điều này. 

2Ẽ Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải được thực hiện bằng máy soi. 
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a. Đối với doanh nghiệp chế xuất, việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. 

b. Đối với doanh nghiệp khác, tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên không quá 0,5% 
trên tổng số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Điều 6. Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh 

1. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh trên 
hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan. Trong thời hạn 30 
(ba mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan cập nhật dữ liệu 
và các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điêu 24 
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của 
cơ quan hải quan. 

2. Trường hợp hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan gặp sự cố 
hoặc tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan bằng Tờ khai 
giấy (mẫu 01/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này), trong thời hạn 30 (ba 
mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp bộ hồ sơ hải 
quan hoàn chỉnh cho Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai. Chi cục 
Hải quan nơi doanh nghiệp ưu tiên mở tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp ưu tiên 
cập nhật dữ liệu tờ khai hải quan. 

Điều 7ẽ Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan 

1. Được cơ quan hải quan ưu tiên kiếm tra thực tế hàng hóa trước bằng 
máy soi đối với trường họp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo 
hải quan. 

2. Trường họp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi 
cục Hải quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 8 
(tám) giờ làm việc kế từ thời điểm phát sinh vướng mắc. 

3. Được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra trước, giám sát trước trong 
khâu giám sát hải quan. 

4. Trường họp doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước hoặc lấy mẫu 
thì được ưu tiên làm thủ tục xem hàng trước, lấy mẫu trước. 

5. Được cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên xếp dỡ, giao nhận hàng 
hóa trước. 

Điều 8. Kiểm tra chuyên ngành 

1. Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì cơ quan hải quan 
chấp nhận khai báo của doanh nghiệp về việc hàng hóa đã đáp ứng quy định 
chuyên ngành để thông quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm lứu trữ đầy đủ kết 
quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền, xuất 
trình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan. 

2. Doanh nghiệp được đưa hàng hóa nhập khấu về kho của doanh nghiệp 
đế bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. 
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3. Trường hợp cần lấy mẫu để kiểm tra thì được ưu tiên lấy mẫu hàng hóa 
trước. 

Điều 9. Thủ tuc thuế 

1. Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thủ tục 
hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Căn 
cứ trên kết quả tự tính toán của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra tính 
phù họp về hồ sơ. Thời gian ra quyết định hoàn thuế không quá 01 (một) ngày 
làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. 

2. Được nộp báo cáo quyết toán đổi với hàng hóa nhập gia công, nhập sản 
xuất xuất khấu trong thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính của doanh nghiệp. Căn cứ báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan 
hải quan nhập dữ liệu vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định 
và thực hiện kiếm tra sau. 

3. Việc kiểm tra đổi với các trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này. 

4. Được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 

Điều 10. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ 

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, 
phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực 
hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau. Thủ tục hải quan thực hiện 
như khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. 

Điều 11. Kiểm tra sau thông quan 

1. Được ưu tiên miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan 
trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

2. Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải 
quan không quá 1 lần trong 3 năm liên tục trên cơ sở quản lý rủi ro kế từ ngày 
được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trừ 
trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. 

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra sau thông 
quan tại trụ sở người khai hải quan. 

Chưong m 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHÉ Độ Ưu TIÊN 

Điều 12. Điều kiện tuân thủ pháp ỉuật về hải quan, pháp ỉuật về thuế 

Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh 
nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không 
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vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm 
về các hành vi sau: 

1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới; 

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, 
mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức 
danh tương đương; 

3. Đối với đại lý làm thủ tục hải quan, số tờ khai hải quan đại lý làm thủ 
tục đứng tên bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuê 
thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh 
tương đương không vượt quá tỷ lệ 0,5% tính trên tống số tờ khai đã làm thủ tục 
hải quan. 

4. Không nợ thuế quá hạn theo quy định. 

Điều 13. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khấu từ 100 triệu ƯSD/năm trở 
lên. 

2. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam 
từ 40 triệu USD/năm trở lên. 

3. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản 
sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên. 

4. Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan 
đứng tên đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên. 

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, 
khoản 4 Điều này là kim ngạch bình quân của 02 (hai) năm liên tục, gần nhât 
tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim 
ngạch xuất khấu, nhập khấu uỷ thác. 

5. Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với các 
doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh 
nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao. 

Điều 14. Điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử 

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình 
công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 
đảm bảo yêu cầu kiếm tra của cơ quan hải quan. 

Điều 15ề Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân 
hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Doanh nghiệp có trách nhiệm 
thông báo cho cơ quan hải quan số tài khoản, danh sách các ngân hàng giao 
dịch. 
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Điều 16. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ 

Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ nếu doanh 
nghiệp đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Doanh nghiệp thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm 
soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; 

2. Doanh nghiệp có các biện pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội 
bộ đảm bảo an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khấu, nhập 
khẩu như sau: 

a. Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp đến cảng và 
từ cảng về doanh nghiệp; 

b. Kiểm tra an toàn container trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải; 

c. Giám sát tại các vị trí quan trọng: Khu vực tường rào, cổng ra vào, kho 
bãi, khu vực sản xuất, khu vực hành chính; 

d. Phân quyền công nhân viên di chuyển, làm việc tại các khu vực phù 
họp với nhiệm vụ; 

đ. Kiểm soát an ninh hệ thống công nghệ thông tin; 

e. An ninh nhân sự. 

Điều 17. Điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán 

1. Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính; 

2. Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiếm toán 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiếm 
toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiếm toán 
phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuấn mực kiếm toán Việt Nam; 

CHƯƠNG IV 

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ 
DOANH NGHIỆP Ưu TIÊN 

Điều 18Ệ Hồ sơ đè nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên 

1. Doanh nghiệp có yêu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, tự đối chiếu với 
các điều kiện quy định tại Thông tư này, có hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, liên 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới đây gọi là Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên. 
Hồ sơ bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư này: 01 
bản chính; 
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b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên 
tục, gần nhất: 01 bản chụp; 

c. Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gàn nhất: 01 
bản chụp; 

d. Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có): 01 bản 
chụp; 

đ. Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả 
đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động 
của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính; 

e. Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 
bản chụp. 

2. Đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến 
trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chủ đầu tư có 
hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Hồ sơ bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kết triển khai dự án 
đúng tiến độ theo mẫu 02Ồ/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản 
chính; 

b. Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chụp. 

Điều 19. Kiểm tra điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên 

1. Kiểm tra hồ sơ 

Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, họp lệ hồ sơ 
doanh nghiệp nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này; đối chiếu 
thông tin doanh nghiệp cung cấp, thông tin thu thập về doanh nghiệp trên địa 
bàn quản lý với điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Chương III Thông 
tư này. 

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu 
tiên theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản trả lời doanh 
nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng. 

2. Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp 

a. Trường họp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp 
dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tố chức thực 
hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra thực tế gồm: 

a. 1. Kiểm tra thông tin khai báo của doanh nghiệp tại hồ sơ đề nghị công 
nhận doanh nghiệp ưu tiên; 

a.2. Đối chiếu kết quả kiểm tra thực tế với báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ; 

a.3. Kiếm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đế đánh giá 
việc tuân thủ pháp luật nếu trong thời gian 24 (hai mươi tư) tháng liên tục, gần 
nhất tính đến thời điếm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh 



nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chưa được kiểm tra sau thông quan để đánh giá 
việc tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuê. 

Thời gian kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, dự án tối đa 10 (mười) ngày 
làm việc, không bao gồm thời gian xử lý kết luận kiểm tra sau thông quan đối 
với trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan. 

b. Kết thúc kiểm tra thực tế, bao gồm cả thời gian kiểm tra sau thông quan 
(nếu có), trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, đơn vị hải quan thực hiện kiếm 
tra lập Báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế gửi Tổng cục Hải quan. 

Điều 20. Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên 

1. Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, dữ liệu ngành hải 
quan, các thông tin thu thập khác và kết quả xác minh thông tin bố sung (nêu 
có), trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện áp dụng chê độ ưu 
tiên, Tổng cục Hải quan trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do không đáp ứng. 

2. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu 
tiên, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan ký Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (mẫu 03/DNUT ban hành 
kèm theo Thông tư này). 

Điều 21. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

1. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại 
Điều 45 Luật Hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo thì cơ quan hải 
quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày 
(Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 04/DNƯT ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Trong thời hạn tạm đình chỉ, doanh nghiệp ưu tiên thực hiện trách 
nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan, khắc phục sai sót (nếu có), cơ 
quan hải quan hủy Quyết định tạm đinh chỉ áp dụng chế độ ưu tiên (Quyết định 
hủy Quyết định tạm đình chỉ theo mẫu 05/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 
này). 

Điều 22. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

1. Doanh nghiệp bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong các trường họp 
sau: 

a. Doanh nghiệp không còn đáp ứng một trong các điều kiện để áp dụng 
chế độ ưu tiên theo quy định tại Chương III Thông tư này; 

b. Hết thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên mà doanh nghiệp 
không thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Hải quan; 

c. Doanh nghiệp đề nghị dừng áp dụng chế độ ưu tiên. 

2. Trường hợp doanh nghiệp đã bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên thì 
trong 02 (hai) năm tiếp theo, doanh nghiệp không được Tổng cục Hải quan xem 
xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên. 
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này. 
3. Quyết định đình chỉ theo mẫu 06/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 

Chương V 

THẢM QUYÈN CÔNG NHẬN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG 

CHÉ Độ ƯU HỂN, TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN LIÊN QUAN 

Điều 23. Thẩm quyền công nhận, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế 
độ ưu tiên 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận, tạm đình 
chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên. 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan liên quan 

1. Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký có trách nhiệm phối hợp với cơ 
quan hải quan đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế nội địa, việc thực hiện 
thủ tục thuế điện tử, thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế nội địa của doanh 
nghiệp. 

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị của cơ quan hải quan, cơ quan thuế có ưách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

Chưong VI 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ưu TIÊN 

Điều 25. Trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan 

Định kỳ 03 (ba) năm Tổng cục Hải quan đánh giá các điều kiện áp dụng 
chế độ ưu tiên, đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế để tự động 
gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp ưu tiên; kiểm tra việc hoàn 
thuế, kiểm tra báo cáo quyết toán (nếu có) trên cơ sở quản lý rủi ro theo khoản 3 
Điều 9 Thông tư này. 

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên 

lễ Tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, 
kiểm toán. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm 
theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan. 

3. Trong thời gian 90 (chín mươi) ngày sau khi kết thúc năm tài chính của 
doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm 
toán của năm trước. 

4. Thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót, báo cáo cơ 
quan hải quan; duy trì các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên. 
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5. Khi được cơ quan hải quan thông báo những sai sót hoặc những vấn đề 
chưa rõ trong hồ sơ hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo đầy 
đủ, kịp thời những vấn đề cơ quan hải quan thông báo. 

6. Thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách Đại lý làm thủ tục hải 
quan cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Thông tư này 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện. 

2. Tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm 
thi hành, thực hiện Thông tư này. 

Điều 28. Hiệu lực thi hành 
1 ắ Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 
và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính. 

3Ể Doanh nghiệp đã được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy 
định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 
133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục áp dụng chế 
độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư nầy^ỵ 
Noi nhậnẳ. 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP; 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc Hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND tỉnh, thành pho trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm ứa vàn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Tổng cục Hải quan; 
- Lưu: VT, TCHQ ựífị 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨTRUỞNG 

Đồ Hoàng Anh Tuấn 
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