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HẢI QUAN VỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN CHƯA HOÀN CHỈNH ĐỐI VÓI HÀNG 
cục HAI QUAN: HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP ưu TIÊN 

Chi cục Hải quan đãng ký tờ khai: Ngày đăng ký: 

Chi cục Hải quan cửa khẩu: Số tờ khai tham chiếu: Loại hình XNK: 

lễ Ngưòi xuất khẩu: MST 4.Sổ vận đơn: 

Địa chi 5 Số hợp đồng: 

2. Ngưòi nhập khẩu: MST 6. Số hóa đơn: 

Địa chỉ 7 Số giấy phép 

3. Đại  lý hải  quan MST 8 Đồng tiền thanh toàn: 

Địa chi 9, Tỷ giả: 

10. Thông tin chung về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu: 

11. Lượng hàng: 

12,Tri giá (đồng tiền thanh toán): 

13. Cửa khẩu xuẩt: 

14. Cửa khẩu nhập: 

15. Thời gian phưcmg tiện vận tải vận chuyển lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

Loại thuế Tiền thuế 

16,Thuê xuât khâu/nhập khâu 

17, Thuế TTĐB 
18. Thuê BVMT 

19 Thuê GTGT 

20. Tổng sổ tiền thuế (ô 16+17+18+19): 

Bầng chừ: 

Sô 
TT 

21. Sổ hiệu container 

1 

2 

3 

4 

Cộng: 

22. Ghi chép khác 23. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiêm 
tniớc pháp luật về nội dung khai báo 

trên tờ khai 

Ngày tháng nẫm 

(Người khai hài quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 

24. Xác nhận của hải quan 
giám sát 

25 Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng 
về bảo quản/chuyển cửa khẩu 

26, Xác nhận thông quan 

* Ghi chú 
o 22 Ghi chép khác: văn bàn thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành,... 
0 15 Thời gian phương tiện vận tài vận chuyển lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu: Thời gian vận chuyển từ kho doanh 
nghiệp đến của khẩu xuất (hàng xuất khẩu); thời gian vận chuyển từ cứa khấu nhập đen kho doanh nghiệp (hàng nhập 
khẩu) 
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TÊN CÔNG TY ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

V ngày ... tháng ... năm ... 
V/v đê nghị áp dụng chê độ ưu tiên 

Kính gửi: Cục Hải quan ... 

rpẠ . _ Ạ _ , Tên công ty:... 

Mã số thuế:... 

Địa chỉ trụ sở:... 

Số ĐT:...; số FAX:..ề 

Website:... 

Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đầu tư số:; cấp lần đầu ngày:...; cơ 
quan cấp:... 

(Nếu có thay đổi, đề nghị kê khai lần thay đổi cuối cùng như ví dụ sau: 

Thay đổi lần... ngày:...; cơ quan cấp:...; Nội dung thay đỗi:...) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...; cấp lần đầu ngày:.ử.; cơ quan 
cấp:... 

(Nếu cỏ thay đổi, kê khai tương tự như Giấy phép thành lập/ Giấy chứng 
nhận đầu tư) 

Loại hình doanh nghiệp:... 

Ngành, nghề kinh doanh:... 

Đầu mối đại diện của Công ty:; Chức vụ:; số điện thoại di động:...; E-
mail:... 

Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư sản xuất, gia công, chế biến tại các quốc 
gia:... 

Quy mô đầu tư (Tổng vốn đầu tư):... 

Lĩnh vực đầu tư:... 

Loại hình kinh doanh XK, NK:... 

Căn cứ điều kiện doanh nghiệp quy định tại Chương III Thông tư số 
72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính 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, Công ty ... đã tự đánh 
giá, đối chiếu với quy định trên đây, nhận thấy có đủ điều kiện để được công nhận 
là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC. Chi tiết: 

I. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Công tỵ 



Mầu 02a/DNUT 

lẽ Thực hiện khai hải quan: 

n Trực tiếp khai hải quan và làm các thủ tục khác liên quan đén pháp luật 
hải quan 

n Thực hiện khai hải quan và làm các thủ tục khác liên quan đến pháp luật 
hải quan qua đại lý hải quan 

Đại lý hải quan thực hiện khai hải quan cho Công ty (tên, mã số thuế, địa 
chỉ, Giấy chứng nhận đầu tư):..Ể (Trường hợp thực hiện khai hải quan qua đại ỉỷ 
làm thủ tục hải quan) 

n Ý kiến khác (ví dụ: vừa trực tiếp khai hải quan vừa sử dụng đại lỷ khai 
hải quan): ... 

Loại hình xuất khẩu: ... 

Loại hình nhập khẩu:... 

Mặt hàng xuất khẩu chính: . ể. 

Mặt hàng nhập khẩu chính: .. ỗ 

Thị trường xuất khẩu chính: ... 

Thị trường nhập khẩu chính: ... 

2. Hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 
Công ty thực hiện thanh toán, giao dịch qua các ngân hàng, tên, số hiệu tài 

khoản tại ngân hàng:... 

II. Thống kê sé liệu xuất khẩu, nhập khẩu 

Căn cứ thống kê là Khoản ... Điều ... Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 
12 tháng 5 năm 2015. 

Thời gian thống kê từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm 

(vỉ dụ: thời điểm thông kê là ngày dd/mm/yyyy thì thời gian thống kê là từ 
ngày 01/01/(yyyy-2) đến ngày dd/mm/yyyv) 

Kim ngạch xuất khẩu (USD) 

Năm báo cáo 
Kim ngạch 
xuất khẩu 
hàng hóa 

cỏ xuất xứ 
Việt Nam 

(ÙSD) 

Kim ngạch 
xuất khẩu 
hàng hóa 
là nông 

sản,thủy 
sản sản 

xuất hoăc 

Kim 
ngạch 
xuất 
khẩu 

hàng hóa 
khác 

(USD) 

Tổng 
kim 

ngạch 
xuất 
khẩu 

(USD) 

Tổng kim 
ngạch 
nhập 
khẳu 

(USD) 

Tổng kim 
ngạch xuất 
nhập khẩu 

(TJSD) 
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•uôi, 
trồng tại 
Việt Nain 

(USD) 

20.. 

20.. 

20.. 

(từ 
01/01/20.. 
đến ngày 
.../ệ.Ế/2Ớ.J 

III. về thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử 

1. Công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử từ tháng ... năm .. 

2. Công ty thực hiện thủ tục thuế điện tử từ tháng ... năm Ế.. 

IV. về hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin 
1. Phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng: 

2. Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin của Công ty đáp ứng các 
yêu cầu sau: 

n Khai báo hải quan điện tử 24/7 

n Có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu 

n Đáp ứng yêu cầu báo cáo điện tử của Gơ quan hải quan 

n Đáp ứng yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan 

n Các yêu cầu khác: ... 

vẻ về tuân thủ pháp luật hải quan 

Trong 24 tháng ừở về trước (tính từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... 
tháng ... năm ...), Công ty ... tự đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật hải quan. Căn 
cứ đánh giá của Công ty là Thông tư . .Nghị  định . .Luật . . .  

Số lần Công ty ... bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm (nếu có): 
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(Kê theo từng quyết định xử phạt) 

Quyêt định xử phạt sô: Ngày: 

Cơ quan xử phạt: 

Hành vi vi phạm: 

Số tiền bị xử phạt: 

Hình thức phạt bổ sung (nếu có): 

VI. về tuân thủ pháp luật thuế 

Trong 24 tháng trở về trước (tính tò ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... 
tháng ... năm ...), Công tỵ ... lự đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật thuế. Căn cứ 
đánh giá của Công ty là Thông tư . .Nghị  định . .Luật . . .  

Số lần Công ty ... bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm (nếu có): 

(Kê theo từng quyết định xử phạt) 

Quyêt định xử phạt sô: Ngày: 

Cơ quan xử phạt: 

Hành vi vi phạm: 

Số tiền bị xử phạt: 

Hình thức phạt bổ sung (nếu có): 

VII. về chấp hành pháp ỉuật kế toán, pháp luật kiểm toán: 
1. Công ty ... áp dụng chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính chấp nhận. 

Mọi hoạt động kinh tế được phản ánh đầy đủ trong sổ kế toán. 
2. Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán ... 
Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty kiểm toán: 

số ... cơ quan cấp: ... ngày cấp: ... (nếu giấy chứng nhận đầu tư có điều chỉnh, 
kê khai đầy đủ số, cơ quan cấp, ngày cấp, nội dung điểu chỉnh theo từng văn bản 
điểu chỉnh) 

3. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính được nêu tại Báo cáo kiểm toán: ... 
VIIL về tình hình nơ thuế: 
(Kê từng khoản nợ thuế trong hạn, nợ thuế quá hạn đối với tất cả các sắc 

thuế) 
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IX. về kết quả hoạt động kinh doanh 
Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm 

xem xét: .ểế 

Công ty... xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật là những thông 
tin, tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của Thông tư số 72/2015/TT-BTC. 

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công tyỂ.. là 
doanh nghiệp ưu tiên./. 

(Hồ sơ gửi kèm:...) 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; ậỷ tên, đóng dấu) 
- Lưu:... 
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TÊN Dự ÁN... CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

^ o : ,  ; • • •  ngày  . . .  t háng  . . .  năm . . .  
V/v đê nghị áp dụng chê độ ưu tiên 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan. 

Tên dự án:... 

Chủ đầu tư:... 

Mã số thuế:tị. 

Địa chỉ:... 

Số ĐT:...;số FAX:...  

Email:... 

Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đầu tư số:..cấp lần đầu ngày:...; cơ 
quan cấp:..ử 

(Nếu có thay đỏi, đề nghị kê khai đầy đủ từng lần thay đỏi như ví dụ sau: 

Thay đỗi lần... ngày:...; cơ quan cấp:...; Nội dung thay đổi:...) 

Danh sách nhà thầu và mã số thuế:... 

Đầu mối đại diện của dự án:ễ..; Chức vụ:...; số điện thoại di động:...; E-
mail:... 

Quy mô đầu tư (Tổng vốn đầu tư):... ỉ 

Lĩnh vực đầu tư:... 

Loại hình tờ khai XK, NK:... 

Thời điểm bắt đầu dự án:... 

Tiến độ hiện tại của dự án:... 

Thời điểm dự án chính thức đi vào hoạt động:... 

Văn bản chấp thuận/ có ý kiến của Thủ tướng chính phủ (số, ngày):.. ẵ 

Căn cứ điều kiện quy định tại Chương III Thông tư số 72/2015/TT-BTC 
ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính 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, dự án... đã tự đối chiếu với quy định 
trên đây, nhận thấy có đủ điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định 
tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC. 
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Dự án...  xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật  là những thông 
tin, tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của Thông tư số 72/2015/TT-BTC. 

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định áp dụng chế độ ưu tiên đối 
với dự án... ./ể 

(Hồ sơ gửi kèm:...) 
Noi nhận: ĐẠI DIỆN Dự ÁN 
- Như trên; Ợý tên, đóng dấu, ghi rõ chức danh) 
- Lưu:... 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỒNG CỤC HẢI QUAN ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... /QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi 
một số điều tại các Nghị định quy định về 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 cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
Tài chính 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; 

Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên kèm theo văn bản số... 
ngày... tháng ... năm ... của Công ty .ế.; 

Xét đề nghị của Cục Kiểm tra sau thông quan tại Tờ trình số ... về việc 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên theo quy 
định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài 
chính đối với Công ty ... (Doanh nghiệp chế xuất); Mã số thuế: Địa chỉ: ... 

Điều 2. Công ty ... có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều ... 
Thông tư sổ 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và 
các quy định liên quan của pháp luật. 

Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 03 năm (ba mươi sáu tháng) 
kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều 
kiện quy định thì tiếp tục được áp dụng chế độ ưu tiên. 
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Điều 4ẽ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Công ty Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TỔNG cục TRƯỞNG 
- Như Điều 5 (để t/hiện); 
- Các Phó Tổng cục trường (để chi đạo); 
- Các đơn vị thuộc Tồng cục (để t/hiện); 
- Cục Thuế tỉnh ... (để phối hợp); 
- Lưu: VT, KTSTQ (3b). 
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_ Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... /QĐ-TCHQ HàNội, ngày ... tháng ... năm ... 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số 
điều tại các Nghị định quy định về 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 cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính 
quy đinh áp dụng chế độ ưu tiên ừong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát 
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; 

Xét Tờ trình số ... ngày ./... của Cục Kiểm ừa sau thông quan về việc tạm đĩnh 
chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty .../ Dự án .. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với Công ty .../ Dự án Mã số thuế:Địa chỉ: ... 

Thời gian tạm đình chỉ là ... tháng kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 2ẽ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công ty ..ỗ, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải 
quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 
Nơi nhận: TỎNG cục TRƯỞNG 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo); 
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); 
- Cục Thuế tình ... (để phối hợp); 
- Lưu: VT, KTSTQ (3b). 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... /QĐ-TCHQ Hé Nội> nsày - thểns ••• nềnỉ -

QUYẾT ĐỊNH 
về việc hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TÒNG cục HẢI QUAN 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số điều 
tại các Nghị định quy định về 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 cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính 
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; 

Xét Tờ trình số .. ể ngày ... của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc hủy Quyết đinh 
tạm đình chỉ áp dụng ché độ ưu tiên đối với Công ty .../ Dự án , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy Quyết định số .../QĐ-TCHQ ngày... tháng... năm.Ệ. của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan về việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên ứong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về hải quan đối với Công ty .../ Dự án Mã số thuế: Địa chỉ: ... 

Điều 2Ế Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công ty .../ Dự án Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
Noi nhận: TỎNG cục TRƯỞNG 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 
- Các Phó Tổng cục trường (để chi đạo); 
- Các đom vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); 
- Cục Thuế tình ... (để phối hợp); 
- Lưu: VT, KTSTQ (3b). 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: ề../QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 
quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi 
một số điều tại các Nghị định quy định về 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 cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
Tài chính 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; 

Xét Tờ trình số ... ngày của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc 
đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty .../ Dự án .. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
về hải quan đối với Công ty .../ Dự án Mã số thuế: Địa chỉ: ... 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công ty ... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TỎNG cục TRƯỞNG 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chi đạo); 
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện); 
- Cục Thuế tinh ... (để phối hợp); 
- Lưu: VT, KTSTQ (3b). 
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CÔNG TY .../ Dự ÁN ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
~~ - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ngày ... tháng... năm ... 
V/v báo cáo quý ... năm ... của doanh 

nghiệp ưu tiên 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan. 

Công ty .../ Dự án ... báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình hoạt động xuất 
nhập khẩu, tuân thủ pháp luật  về hải  quan, thuế ,  kế toán trong quý . . .  năm ...  ,  cụ 
thể như sau: 

2 r -> t 
a. Vẽ kim ngạch hàng hỏa xưât khâu, nhập khâu 

Kim ngạch xuất khẩu (USD) 

Năm báo cáo 
Kim ngạch 
xuất khẩu 
hàng hóa 

có xuất xứ 
Việt Nam 

(ỦSD) 

Kim ngạch 
xuất khẩu 

hàng hóa là 
nông sản, 
thủy sản 
sản xuất 

hoặc nuôi, 
trồng tại 

Việt Nam 
CŨSD) 

Kim 
ngạch 

xuất khẩu 
hàng hóa 

khác 
(USD) 

Tổng 
kim 

ngạch 
xuất 
khẩu 

(USD) 

Tổng kim 
ngạch 

nhập khẩu 
(USD) 

Tổng kim 
ngạch xuất 
nhập khẩu 

(USD) 

Quý ... năm 
20.. 

b. Các vi phạm, các vướng mắc 
(Chi tiết theo từng vi phạm: gồm vỉ phạm pháp luật hải quan, pháp luật 

thuê, pháp luật kế toán; Chi tiết theo từng vướng mắc) 
Các vi phạm: ... 
Quyết định xử phạt số: ... ngày ... cơ quan ban hành quyết định xử phạt... 
Số tiền xử phạt: ... 
Hình phạt bổ sung: ... 
Tình hình chấp hành Quyết định xử phạt: .. I 
Các vướng mắc: ... 
Các biện pháp xử lý vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố: ... 

1 
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I Các đề xuất của Công ty: ... 

cẻ Các thay đổi của doanh nghiệp (nếu có) 
(Bao gồm: thay đổi chủ đầu tư, giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư, đổi tên, 

đối mã sổ thuế, thay đôi địa chỉ trụ sở chính, nhà máy, thêm chi nhánh phụ thuộc, 
công ty con, tăng quy mô, thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, ...) 

d. Tình hình phối hợp của các Chi cuc Hái quan nơi làm thủ tục 

- Tinh hình phối hợp của Công ty với cơ quan hải quan; ... 

- Tinh hình phối hợp của cơ quan hải quan với Công tỵ: ... 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CÔNG TY ... 
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu) 
- Lưu:... 
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