
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội

nhập và phát triển. Vì vậy, hoạt động thương mại quốc tế trong các doanh nghiệp
được đặc biệt quan tâm, nó góp phần không nhỏ giúp doanh nghiệp trong nước hội
nhập và khẳng định vị thế của mình trên thương trường quốc tế. Để làm được điều đó,
không thể không nhắc đến hoạt động hải quan, đây là một trong những hoạt động
then chốt trong hoạt động thương mại quốc tế của các doanh nghiệp. 

Học phần Hải quan nằm trong nội dung chương trình đào tạo về các ngành
kinh tế, kế toán. Đây là một môn cơ sở ngành, cung cấp cho Sinh viên những kiến
thức cơ bản về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra tính thuế và
thu thuế hải quan, thực hiện thông quan và kiểm tra sau thông quan,...

Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập và giảng dạy cho giảng viên, sinh
viên, chúng tôi biên soạn tập bài giảng: Hải quan.     

Tập bài giảng có cấu trúc gồm 6chương:

Chương 1. Tổng quan về hải quan
Chương 2. Thủ tục hải quan, khai hải quan và đăng ký hồ sơ hải quan

Chương 3. Kiểm tra hải quan
Chương 4. Kiểm tra tính thuế và thu thuế hải quan

Chương 5. Thông quan hải quan
Chương 6. Giám sát hải quan

Mặc dù các tác giả đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và các văn bản quy
hạm há luật về hải quan của Nhà nước nhưng không thể tránh khỏi những sai sót nhất
định trong tập bài giảng. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp và
sinh viên, để sửa chữa hoàn thiện cho lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn!
Tác giả
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HẢI QUAN

Mục tiêu của chương

+ Trình bày được  Lịch sử phát triển của Hải quan thế giới và  Hải quan Việt
Nam

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hải quan

1.1. Lịch sử phát triển của Hải quan thế giới và Hải quan Việt Nam

1.1.1. Lịch sử phát triển của Hải quan thế giới

Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng, từ khi các quốc gia trên thế giới xuất
hiện thì không một quốc gia nào có thể tồn tại hoàn toàn biệt lập, không hề có một
mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Trong các mối quan hệ đó thì mối quan hệ kinh
tế, đặc biệt là thương mại quốc tế là quan hệ phổ biến và phát triển nhất. Để quản lý
hoạt động xuất nhập khẩu và những hoạt động có liên quan, các quốc gia tổ chức một
lực lượng canh gác biên cương của tổ quốc về kinh tế, ở nước ta, lực lượng đó được
gọi là Hải quan. Và trong điều kiện hội nhập, để điều hòa hoạt động hải quan các
nước,  người  ta  đã  thành  lập  hội  đồng  Hợp  tác  Hải  quan  (Customs  Cooperation
Council – CCO) nay là tổ chức Hải quan thế giới (World Customs Organization –
WCO).

Lịch sử hình thành và phát triển Hải quan gắn liền với sự xuất hiện của Nhà
nước, sự phát triển của quan hệ hàng hóa – tiền tệ và quan hệ kinh tế quốc tế. Cùng
với sự ra đời của các khu vực mậu dịch trên thế giới và sự phát triển của ngoại thương,
Hải quan đã ra đời và ngày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển.

Sự ra đời của hoạt động hải quan trên thế giới có thể được nhìn nhận thông qua
một số mốc lịch sử đáng chú ý sau:

Tại  thành  Aten  –  khu  vực  mậu  dịch  đầu  tiên  trên  thế  giới  –  đã  có  thuế
IMFORLUM đánh vào các hoạt động buôn bán tại đây. Thời bấy giờ tất cả các hoạt
động xuất nhập khẩu hàng hóa vào Aten, cũng như tàu thuyền xuất cảnh, neo đậu tại
cảng đều phải nộp thuế. Mức thuế đánh vào hàng hóa bằng 1/50 giá trị hàng.

Tại  thành  La  Mã  Cổ  Đại  cũng  có  thuế  xuất  nhập  khẩu,  được  gọi  là
PORTORIUM, do một người có quyền lực đứng thầu.

Tại Ý, ngay từ thời đầu Trung cổ, đã có thuế DOGANA và ngoài ra còn cấm
xuất khẩu lương thực, giữ độc quyền sản xuất và buôn muối; Về sau, khi có sự phát
triển các ngành tơ tằm, thuộc da, làm nến, làm gương thì Ý cấm nhập khẩu các mặt
hàng trên nhưng lại miễn thuế cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu của các ngành này.

Ở Anh vào thế kỷ 11 đã thực hiện thu thuế COSTOMS đánh vào hàng hóa xuất
nhập khẩu.

Ở Trung Quốc đến đời nhà Đường thì bắt đầu thu thuế hàng xuất nhập khẩu, do
một cơ quan gọi là CHEPOSEN thực hiện để kiểm soát tàu thuyền xuất nhập cảnh.
Đến thế kỷ 17, nhà Thanh đặt ra danh từ Hải quan (hải quan ngoại thuế) thay cho cơ
quan CHEPOSEN. Lúc đầu thuế suất do Nhà vua đặt ra, cao hay thấp là phụ thuộc
vào Vua cần nhiều hay ít tiền, sau đó đến thời Khang Hy mới đặt ra biểu thuế cho
từng loại hàng hóa.
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Cho đến nay, ở tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị,
nước nào cũng có một đường lối kinh tế đối ngoại, một chính sách thuế quan, cũng
quy định thể lệ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đặt ra cơ quan phụ trách
việc thi hành các thủ tục, thể lệ này đồng thời thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu. Thủ
tục này được gọi chung là thủ tục hải quan. Còn cơ quan phụ trách thi hành thủ tục hải
quan thì được gọi với những tên gọi khác nhau tùy tứng quốc gia: Trung Quốc gọi là
Quan, Anh gọi là Customs, Pháp gọi là Donanes, Cu ba là Duana, Việt Nam gọi là Hải
quan,... Nhưng nội dung hoạt động của các tổ chức này là giống nhau.

Công ước Kyoto cho rằng,  Hải quan là cơ quan của Chính  phủ, chịu trách
nhiệm thi hành Luật hải quan, thu thuế hải quan và thu thuế khác. Đồng thời cũng
chịu trách nhiệm thi hành các luật lệ khác có liên quan đến việc xuất nhập khẩu, vận
chuyển hay lưu kho hàng hóa.

Theo luật Hải quan Việt Nam năm 2014,  Hải quan là cơ quan do Nhà nước
thiết lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu,
xuất nhập cảnh, quá cảnh và đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

1.1.2. Lịch sử phát triển của Hải quan Việt Nam

Năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công, Hồ Chủ  Tich đã đọc bản Tuyên
ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Tuy nhiên, sau đó Việt
Nam vẫn phải tiếp tục trải qua 30 năm chiến tranh ác liệt và 27 năm thử thách trong
thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh.

Với cái tên đầu tiên là “Sở Thuế quan và thuế gián thu” được thành lập với
mục đích đảm bảo việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và duy trì nguồn thu ngân
sách, Hải quan Việt Nam không ngừng chăm lo xây dựng, hoàn thiện và nâng cao cơ
sở pháp lý - quản lý Nhà nước để ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn của nước Việt
Nam. Từ chỗ Hải quan Việt Nam còn phải tạm thời sử dụng những quy định nghiệp
vụ về thuế quan của chính quyền thực dân đến nay đã xây dựng và ban hành được
“Điều lệ Hải quan”, Pháp lệnh Hải quan và tiếp đó là Luật Hải quan Việt Nam có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2002.

Với những mục tiêu nhằm tạo thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, thu hút
đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch và giao thương quốc tế, đảm bảo quản lý, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác Hải quan Việt Nam đã luôn luôn thực hiện theo
khẩu hiệu mà mình đã đặt ra: công bằng, minh bạch, hiệu quả

Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thừa ủy
quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt nam dân chủ cộng hòa ký Sắc lệnh số 27
-  SL thành  lập  "Sở thuế  quan  và  thuế  gián  thu"  khai  sinh  Hải  quan  Việt  Nam. 
Quá trình trưởng thành và phát triển theo các giai đoạn như sau:

GIAI ĐOẠN 1945-1954:

Đây là giai đoạn thành lập, Hải quan Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ của
Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới khai sinh, tham gia cuộc kháng chiến
chống Pháp. Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được ủy quyền
của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt nam Dân chủ  Cộng hòa ký Sắc lệnh số 27 - SL
thành lập "Sở thuế quan và thuế gián thu" khai sinh ngành Hải quan Việt Nam. Với
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nhiệm vụ thu các quan thuế nhập cảnh và xuất cảnh, thu thuế gián thu. Sau đó, Ngành
được giao thêm nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc phiện và có quyền định đoạt, hòa giải
đối với các vụ vi phạm về thuế quan và thuế gián thu.

Hệ thống tổ chức:
- Trung ương: Sở thuế quan và thuế gián thu (sau đổi thành Nha thuế quan và 
thuế gián thu) thuộc Bộ tài chính.
- Địa phương: Bắc, Trung, Nam bộ, mỗi miền đều có:
+ Tổng thu Sở thuế quan.
+ Khu vực thuế quan.
+ Chính thu Sở thuế quan.
+ Phụ thu Sở thuế quan.

Giai đoạn này cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược; Hải quan Việt Nam phối hợp cùng các lực lượng thực hiện chủ trương bao vây
kinh tế và đấu tranh kinh tế với địch. Nhiệm vụ chính trị của Hải quan Việt nam thời
kỳ này là bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ của Cách mạng, tạo nguồn thu cho
Ngân sách quốc gia, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu
giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm.

GIAI ĐOẠN 1954-1975:

Đây là giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ xâm lược,
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Chính phủ giao cho Bộ Công thương quản
lý hoạt động ngoại thương và thành lập Sở Hải quan (thay ngành thuế xuất, nhập
khẩu) thuộc Bộ Công thương.

Hệ thống tổ chức:
- Trung ương: Sở Hải quan.
- Địa phương: Sở Hải quan liên khu, thành phố, Chi sở Hải quan tỉnh, Phòng 
Hải quan cửa khẩu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của Ngành Hải quan, ngày 27/2/1960 Chính phủ
đã đã có Nghị định 03/CP (do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ) ban hành Điều lệ Hải
quan đánh dấu bước phát triển mới của Hải quan Việt nam.

Ngày 17/6/1962 Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 490/TNgT/QĐ - TCCB
đổi tên Sở Hải quan trung ương thành Cục Hải quan thuộc Bộ ngoại thương.

Giai đoạn này Hải quan Việt nam được xác định là công cụ bảo đảm thực hiện
đúng đắn chế độ Nhà nước độc quyền ngoại thương, ngoại hối, thi hành chính sách
thuế quan (thu thuế hàng hóa phi mậu dịch) tiếp nhận hàng hóa viện trợ và chống
buôn lậu qua biên giới.

Năm 1973 Hiệp định Pari được ký kết chấm dứt chiến tranh phá hoại của Mỹ ở
miền Bắc. Hải quan Việt Nam huấn luyện, chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác
khi miền Nam được giải phóng. Thời kỳ này toàn ngành Hải quan được tặng thưởng 2
Huân chương Lao động Hạng hai và Hạng Ba, 11 đơn vị và cá nhân được tặng thưởng
Huân chương Lao động và Huân chương chiến công các hạng.

GIAI ĐOẠN 1975-1986:
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Hải quan thống nhất lực lượng và triển khai hoạt động trên phạm vi cả nước.
Sau khi thống nhất đất nước Hải quan triển khai hoạt động trên địa bàn cả nước từ
tuyến biên giới phía Bắc đến tuyến biên giới phía Tây Nam, các cảng biển, Sân bay
quốc tế, Bưu cục ngoại dịch, Trạm chở hàng. Do yêu cầu quản lý tập trung thống nhất,
Chính phủ đã có Quyết định số 80/CT ngày 5/3/1979 quyết định chuyển tổ chức Hải
quan địa phương thuộc UBND tỉnh,  thành phố về thuộc Cục Hải quan Bộ Ngoại
thương.

Thời kỳ này tính chất các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới có biểu hiện phức tạp và phổ biến. Ngày 30/8/1984 Hội đồng Nhà nước
phê chuẩn Nghị quyết số 547/NQ/HĐNN7 thành lập Tổng cục Hải quan trực thuộc
Hội đồng Bộ trưởng; và ngay sau đó Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết số
139/HĐBT ngày 20/10/1984 ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức bộ máy của Tổng cục Hải quan. Hải quan Việt Nam được xác định là "Công cụ
chuyên chính nửa vũ trang của Đảng và Nhà nước có chức năng kiểm tra và quản lý
hàng hoá, hành lý, ngoại hối và các công cụ vận tải xuất nhập qua biên giới nước
CHXHCN Việt Nam, thi hành chính sách thuế xuất nhập khẩu, ngăn ngừa chống các
hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, nhằm bảo
đảm thực hiện đúng đắn chính sách của nhà nước độc quyền về ngoại thương, ngoại
hối góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục
vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước".

Hệ thống tổ chức: 
- Tổng cục Hải quan.
- Hải quan tỉnh, thành phố. 
- Hải quan Cửa khẩu và Đội kiểm soát Hải quan.

GIAI ĐOẠN 1986 đến nay:

Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới đất nước,
chủ trương mở cửa, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có
sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.

Yêu cầu đối với Hải quan Việt Nam lúc này là thực hiện quản lý Nhà nước về
Hải quan trước tình hình: Hoạt động giao lưu hợp tác với nước ngoài phát triển mạnh
mẽ chưa từng thấy, kinh tế thị trường bộc lộ những khuyết tật, hạn chế, khối lượng
hàng hóa XNK khá lớn tạo nguồn thu thuế XNK hàng năm chiếm tỷ lệ từ 20 - 25%
GDP, tình trạng buôn lậu gia tăng, nhập lậu tài liệu phản động, ấn phẩm đồi truỵ, chất
nổ, ma tuý khá nhiều.

Ngày 24/2/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố Pháp lệnh Hải
quan.  Pháp lệnh gồm 51 điều,  chia  làm 8 chương,  có hiệu lực thi  hành từ  ngày
1/5/1990.

Pháp lệnh Hải quan xác định chức năng của Hải quan Việt nam là "Quản lý
Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh
Việt Nam, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối
hoặc tiền Việt nam qua biên giới". Bộ máy tổ chức của Hải quan Việt nam được xác
định rõ tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội
đồng Bộ Trưởng".
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Hệ thống tổ chức:
- Tổng cục Hải quan; 
- Cục Hải quan liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương.
- Hải quan Cửa khẩu, Đội kiểm soát Hải quan.

Cơ sở vật chất của Hải quan Việt Nam được nâng cấp một bước: đã trang bị
máy soi nghiệp vụ, máy và chó nghiệp vụ phát hiện ma tuý, tàu cao tốc chống buôn
lậu trên biển.

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức được lưu ý hơn: Trường Nghiệp vụ Hải
quan thành lập năm 1986, Trường Nghiệp vụ Hải quan 1 ( Hà Nội) thành lập năm
1988; sau hợp nhất 2 trưởng thành Trường Hải quan Việt Nam và năm 1996 Thủ
tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Hải quan. Từ năm 1986
đến năm 1999 đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho 4.626 cán bộ, gửi đào tạo đại học tại chức
1.750 cán bộ.

Hải quan Việt Nam đã tham gia và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức
Hải quan thế giới (WCO) từ ngày 01/7/1993 và từ đó đã mở rộng quan hệ với tổ chức
Hải quan thế giới và Hải quan khối ASEAN. Ghi nhận bước trưởng thành của Hải
quan Việt Nam, Hội đồng Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì
cho Ngành, Huân chương các hạng cho một số Hải quan cấp tỉnh Hải quan Việt nam
nhân dịp 45 năm kỷ niệm ngày thành lập ngành Hải quan.

Từ 1990 đến 2000 toàn ngành Hải quan tích cực triển khai thực hiện cải cách
thủ tục hành chính, tập trung đột phá vào khâu cải cách thủ tục hải quan tại cửa khẩu,
thực hiện tốt các nội dung: Sắp xếp lại và thành lập thêm các địa điểm thông quan,
công khai hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan, phân
luồng hàng hóa "Xanh, Vàng, Đỏ", thiết lập đường dây điện thoại nóng, sửa đổi, bổ
sung và ban hành nhiều văn bản, quy chế, quy trình thủ tục hải quan nhằm thực hiện
các nội dung của đề án cải cách.

Trong 2 năm 1999 – 2000, Hải quan Việt Nam đã ký kết và thực hiện 2 Dự án
với nước ngoài: Dự án VIE - 97/059 do UNDP tài trợ về "tăng cường năng lực cho
Hải quan Việt Nam thực hiện công tác quản lý XNK và hội nhập quốc tế" và Dự án
nghiên cứu khả thi do cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (TDA) và Công ty
UNISYS tài trợ về công nghệ thông tin tiến tới áp dụng công nghệ trao đổi dữ liệu
điện tử EDI.

Từ năm 1993 đến 2001 toàn ngành tập trung xây dựng và hoàn thiện Dự thảo
Luật Hải quan, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung đến tháng 5/2001 Dự thảo Luật Hải
quan lần thứ 18 đã được hoàn chỉnh và trình kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khóa 10 để thông
qua thay thế cho Pháp lệnh Hải quan 1990. Ngày 29-06-2001, thay mặt Quốc hội nước
CNXHCN  Việt  nam,  Chủ  tịch  Quốc  hội  Nông  Đức  Mạnh  ký  quyết  định  số
29/2001/QH10 ban hành Luật Hải quan. Luật Hải quan được công bố chính thức theo
Lệnh số 10/2001/L-CTN do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 12-7-2001 và có
hiệu lực từ 01-01-2002. Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương
Hồ Chí Minh cho ngành Hải quan nhân dịp 50 năm ngày thành lập Hải quan Việt nam
( 10/9/1945 - 10/9/1995).
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Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg
ngày 4 tháng 9 năm 2002 chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính.

Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã ký quyết
định số 42/2005/QH11 ban hành "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải
quan". Luật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2006.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hải quan

1.2.1. Chức năng của Hải quan

Hải quan Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt
động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận
chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên giới.

Trong hoạt động của mình, Hải quan Việt Nam tuân theo pháp luật Việt Nam
và điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hải quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã ký kết, công nhận.

Chức năng quản lý Nhà nước về hải quan được quy định trong Luật hải quan
Việt Nam bao gồm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển Hải quan Việt
Nam

- Ban hành tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan.
- Hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền pháp luật về hải quan.
- Quy định về tổ chức hoạt động của hải quan.
- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức hải quan.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào phương pháp quản lý

hải quan hiện đại.
- Thống kê nhà nước về hải quan.
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về

hải quan.
- Hợp tác quốc tế về hải quan.
1.2.2. Nhiệm vụ của hải quan
Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương

tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ
chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp
luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối
với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1.2.3. Hoạt động cơ bản của hải quan
Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hải quan ở hầu hết các quốc gia

phải tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng nước,
từng giai đoạn. Những hoạt động cơ bản của hải quan là tác nghiệp trực tiếp và các
hoạt động gián tiếp nhằm giúp cho các đối tượng chịu sự quản lý của hải quan thực thi
đúng và đầy đủ pháp luật về hải quan.

Trong thực tế ở Việt Nam, hoạt động ngành hải quan rất phong phú và đa dạng,
nhưng những hoạt động chủ yếu là:

- Thực hiện thủ tục hải quan
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- Kiểm tra hải quan
- Giám sát hải quan
- Tổ chức thực hiện thu thuế hải quan
- Thông quan hải quan
- Kiểm tra sau thông quan hải quan
1.2.4. Vai trò của hải quan
Cùng với  sự phát  triển của nhân loại,  lực  lượng hải  quan cũng ngày càng

trưởng thành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp ổn định và phát triển kinh tế, đặc
biệt là kinh tế đối ngoại trong điều kiện hội nhập. Kinh tế đối ngoại càng phát triển
bao nhiêu thì vai trò trách nhiệm của lực lượng hải quan càng to lớn, nặng nề bấy
nhiêu. Một mặt, hải quan phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế và
các mối quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế phát triển; Mặt khác, lực lượng hải quan
phải kiên quyết ngăn chặn hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần phát
triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ lợi ích và chủ quyền kinh tế cũng như an ninh quốc gia.

Là người gác cửa nền kinh tế đất nước, là lực lượng biên phòng trên mặt trận
kinh tế, vai trò của hải quan không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế mà còn mở rộng
trong lĩnh vực có liên quan. Với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, lực lượng hải quan
cũng là một trong những công cụ của nhà nước để bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh
quốc gia, bảo hộ và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo vệ lợi ích người tiêu
dùng và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ chính trị của ngành hải
quan vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính an ninh quốc gia, chúng có mối quan
hệ mật thiết, gắn bó và đan xen nhau. Tùy theo đặc điểm lịch sử, kinh tế xã hội của
mỗi nước, mỗi khu vực, trong từng giai đoạn phát triển mà chức năng nhiệm vụ của
hải quan có thể có những điểm khác nhau nhưng hầu hết các nước đều giống nhau về
những nhiệm vụ cơ bản.

Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của kinh tế nhà nước, vai trò, chức năng,
nhiệm vụ của ngành hải quan ngày càng được nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc,
phù hợp với quy luật vận động và phát triển của nền kinh tế. Hải quan Việt Nam, từ
chỗ là công cụ của nhà nước nhằm thực hiện chính sách nhà nước độc quyền ngoại
thương , đến chỗ đảm bảo thực hiện chính sách nhà nước về phát triển quan hệ kinh
tế, văn hóa với nước ngoài, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động
xuất nhập khẩu trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực.

Ngoài ra, hải quan còn thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương
mại, nhiệm vụ tổ chức và thu thuế xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của hải quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế và an ninh quốc
gia. Hải quan không chỉ hoạt động ở cửa khẩu biên giới mà hoạt động dọc biên giới,
cả trong nội địa, ở tất cả các nơi có nhu cầu làm thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát
hàng hóa xuất nhập khẩu, không chỉ phối hợp với lực lượng trong nước mà còn phải
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hải quan quốc tế và khu vực.

Là tấm màng ngăn đặc biệt, lực lượng hải quan có vai trò rất to lớn trong điều
kiện hội nhập. Hải quan, một mặt tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho thương
mại, giao lưu quốc tế phát triển, kịp thời đón nhận những cơ hội giúp đất nước phát
triển hùng cường; mặt khác, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực giúp nền kinh tế
phát triển lành mạnh, hiệu quả.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Trình bày quá trình ra đời và phát triển của Hải quan thế giới và Hải quan
Việt Nam?

2. Cho biết chức năng và nhiệm vụ của cơ bản của Hải quan Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay? Liên hệ với thực tế tại địa phương em?

3. Trình bày mô hình tổ chức của Hải quan Việt Nam hiện nay? Tìm hiểu mô
hình tổ chức của cơ quan Hải quan Lào Cai hiện nay?

4. Liệt kê các hoạt động cơ bản của Hải quan. Hoạt động nào là quan trọng nhất
đối với doanh nghiệp, tại sao?
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CHƯƠNG 2. THỦ TỤC HẢI QUAN, KHAI HẢI QUAN

VÀ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ HẢI QUAN

Mục tiêu của chương

+ Liệt kê được các nội dung và tính chất của thủ tục hải quan, nguyên tắc làm
thủ tục hải quan

+ Trình bày được khái niệm khai hải quan, phân biệt được các hình thức khai
hải quan

+ Thực hành khai hải quan cơ bản

+ Liệt kê và nhận biết được các chứng từ trong hồ sơ hải quan

+ Trình bày được trình tự thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan

2.1. Thủ tục hải quan

2.1.1. Khái niệm, nội dung thủ tục hải quan

Theo công ước Kyoto về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan (Công ước
Kyoto sửa đổi) Thủ tục hải quan là tất cả các hoạt động tác nghiệp mà bên liên quan
và Hải quan phải thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Hải quan.

Theo Luật Hải quan Việt Nam, Thủ tục hải quan là các công việc mà người
khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối
với hàng hóa, phương tiện vận tải.

Căn cứ vào đối tượng làm thủ tục hải quan, thủ tục hải quan gồm:
- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa
- Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải
Căn cứ vào phương thức thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục hải quan được chia

thành:
- Thủ tục hải quan truyền thống (thủ tục hải quan thủ công)
- Thủ tục hải quan hiện đại (thủ tục hải quan điện tử) là thủ tục hải quan được

thực hiện bằng các thông điệp dữ liệu điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật

Thủ tục hải quan là thủ tục hành chính, được thực hiện bởi người khai hải quan
và công chức hải quan. Cụ thể đối với người khai hải quan phải thực hiện các công
việc sau:

- Khai và nộp tờ khai hải quan, nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.
- Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định cho việc kiểm

tra thưc tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp

luật;
- Thực hiện thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải.
Đối với công chức hải quan, phải thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan. Trong trường hợp thực hiện thủ tục hải

quan điện tử, việc tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan được thực hiện 
thông qua hệ thống sử lý dữ liệu điện tử của hải quan;

- Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
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- Thu thuế và khoản thu khác theo quy định của pháp luật;
- Quyết định việc thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải.

2.1.2. Các tính chất cơ bản của thủ tục hải quan
Tính hành chính bắt buộc
Thủ tục hải quan là thủ tục hành chính vì thực hiện thủ tục hải quan chính là

thực hiện quyền hành pháp trong lĩnh vực hải quan và do cơ quan quản lý hành chính
nhà nước thực hiện, mà cụ thể là cơ quan hải quan. Xét về mặt nguyên tắc, tất cả các
hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
đều phải làm thủ tuc hải quan; Nếu không làm thủ tuc hải quan hoặc làm thủ tục hải
quan không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật đều không được chấp
nhận thông quan, và như vậy, hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa không thể thực hiện
được. Tất cả các nội dung công việc của thủ tục hải quan đều được quy định cụ thể
trong Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan. Người khai
hải quan và công chức hải quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác của
Nhà nước để thực hiện các nội dung công việc đó.

Tính trình tự và liên tục
Nói đến thủ tục là phải nói đến trình tự của nó, tức là nói đến việc nào, bước

nào thực hiện trước, việc nào, bước nào thực hiện sau. Kết quả của bước trước là tiền
đề, là căn cứ, là cơ sở để thực hiện bước tiếp theo. Bước sau phải là kết quả của bước
trước và phải được thực hiện trên cơ sở kết quả của bước trước. Bước sau phải kiểm
tra lại kết quả của bước trước và là sự kế tiếp của bước trước để hạn chế những sai sót
trong dây chuyền làm thủ tục hải quan. Thủ tục hải quan phải được thực hiện liên tục,
không đươc ngắt quãng để đảm bảo thông quan nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính thống nhất
Tính thống nhất thể hiện ở chỗ thủ tục hải quan phải thống nhất từ hệ thống văn bản,
phải thống nhất từ  quy định bộ hồ sơ phải nộp, phải xuất trình, phải thống nhất trong
cách xử lý, thống nhất trong các chi cục, các Cục, trong toàn quốc, thống nhất về các
nghiệp vụ trong suốt dây chuyền làm thủ tục hải quan; Thống nhất ở tất cả các địa
điểm làm thủ tục hải quan, trong phạm vi cả nước. Không cho phép thủ tục hải quan ở
địa điểm này khác thủ tục hải quan làm ở địa điểm khác.

Tính công khai, minh bạch và quốc tế hóa
Để đảm bảo tính thống nhất của thủ tục hải quan, tất yếu thủ tục hải quan phải được
công khai hóa và minh bạch hóa, bởi đây là thủ tục hành chính bắt buộc.  Tính chất
này được thể hiện ở chỗ thủ tục hải quan được quy định cụ thể trong các văn bản pháp
luật và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cụ thể phải được đăng
tải tại Công báo của Chính phủ, được niêm yết tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải
quan phải thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập
cảnh, quá cảnh. Do vậy, việc thực hiện thủ tục hải quan ảnh hưởng rất lớn đến giao
lưu thương mại quốc tế. Theo đó, muốn phát triển kinh tế, muốn hội nhập quốc tế phải
hài hòa hóa thủ tục hải quan và phải mang tính quốc tế hóa.
2.1.3. Cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan

Việc thực hiện thủ tục hải quan được dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định.
Cơ sở pháp lý đó gồm cơ sở pháp lý quốc gia và cơ sở pháp lý quốc tế.
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Cơ sở pháp lý quốc gia hay còn gọi là Luật pháp quốc gia là những văn bản
quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự
thủ tục do luật định. Bao gồm:

Các văn bản pháp luật về Hải quan như: 
Cơ sở pháp lý quốc tế là các văn bản do các quốc gia thỏa thuận xây dựng và

thường gọi là các điều ước quốc tế, gồm các điều ước quốc tế về hải quan và các điều
ước quốc tế liên quan đến hải quan, như: 

Công  ước  về  thành  lập  Hội  đồng  hợp tác  hải  quan (Customs  Cooperation
Council – CCO); Công ước Kyoto 1973 và công ước Kyoto sửa đổi năm 1999 về đơn
giản hóa, hài hòa hóa thủ tục hải quan; Hiệp định về Hải quan Asean 1997; Công ước
HS về phân loại hàng hóa 1988; Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định ưu đãi thuế
quan và thương mại (Hiệp định GATT); Hiệp định thỏa thuận về thực thi quyền sở
hữu trí tuệ tại biên giới (Hiệp định TRIPS).

Các điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động hải quan mà Việt Nam đã gia
nhập và công nhận: Công ước Luật biển 1982; Công ước Chi – ca – gô năm 1944 về
hàng không quốc tế; Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự; Công ước Viên
năm 1960 về Luật Điều ước quốc tế; Công ước về các quyền ưu đãi và miễn trừ của
Liên hợp quốc 1946,…

Trong hệ thống các Điều ước quốc tế về hải quan thì Công ước Kyoto có tên
gọi đầy đủ là Công ước quốc tế về hài hòa và đơn giản hóa thủ tục hải quan là công
ước “xương sống” về thủ tục hải quan. Công ước được soạn thảo, thông qua tại Kyoto
ngày 18/5/1973, có hiệu lực từ 25/9/1974 dưới sự bảo trợ của hợp đồng hợp tác Hải
quan. Công ước đã được sửa đổi, bổ sung tại Brussells (Bỉ) vào ngày 26/6/1999.
2.1.4. Quy trình thủ tục hải quan
2.1.4.1. Khái niệm, nội dung, quy trình thủ tục hải quan

Theo từ điển tiếng Việt, “quy trình” là một danh từ diễn tả chương trình đã
được quy định, nếu làm trái quy trình là phạm kỷ luật.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, quy trình là tập hợp các hoạt động có
liên quan đến nhau hoặc tương tác để chuyển hóa đầu vào thành đầu ra.

Việc xây dựng các quy trình trong quản lý đối với các tổ chức là hết sức cần
thiết, bởi vì cách tiếp cận “theo quy trình” giúp tổ chức đạt được các lợi ích nhất định.
Đối với các tổ chức khác nhau có các đặc thù khác nhau, để hoạt động trong tổ chức
đạt được hiệu quả, tổ chức đó cần ban hành các quy trình quản lý phù hợp với đặc
điểm và mục đích hoạt động của mình. Hải quan là tổ chức công quyền của nhà nước
có chức năng quản lý nhà nước về hải quan. Vì vậy, tất yếu hải quan phải xây dựng,
ban hành các quy trình để thực hiện việc quản lý đó. Cụ thể, Hải quan Việt Nam đã
ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương
mại, quy trình thủ tục hải quan điện tử, quy trình quản lý nghiệp vụ hải quan đối với
hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, quy trình quản lý đối với nguyên liệu,
vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, quy trình kiểm tra sau thông quan,…

Quy trình thủ tục hải quan là trình tự các bước công việc mà công chức hải
quan phải thực hiện để thông quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

Hay nói cách khác, quy trình thủ tục hải quan là trình tự các thao tác nghiệp vụ
mà công chức hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải
theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung của quy trình thủ tục hải quan bao gồm:
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- Xác định trình tự các bước công việc mà công chức hải quan phải thực hiện
khi tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải.

-  Xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức hải quan ở từng
bước, từng khâu khi thực hiện thông quan hàng hóa và phương tiện vận tải.

- Hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ cho công chức hải quan ở từng bước, từng
khâu cụ thể trong việc thông quan hàng hóa và phương tiện vận tải.

Thông thường một quy trình thủ tục hải quan gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan
2. Kiểm tra hồ sơ hải quan
3. Kiểm tra thực tế hàng hóa
4. Thu thuế, lệ phí hải quan
5. Quyết định thông quan
6. Phúc tập hồ sơ hải quan

2.1.4.2. Yêu cầu, ý nghĩa, vai trò của quy trình thủ tục hải quan
Quy trình thủ tục hải quan là trình tự các thao tác nghiệp vụ mà công chức hải

quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy định của
pháp luật. Vì vậy, việc thiết kế một quy trình thủ tục hải quan phải đảm bảo đáp ứng
các yêu cầu cơ bản sau:

- Đảm bảo tính đơn giản và dễ thực hiện
- Đảm bảo tính minh bạch, công khai, khách quan, trung thực và chính xác
- Phù hợp với phương thức quản lý rủi ro mà hải quan đang áp dụng
- Đáp ứng được yêu cầu của hiện đại hóa hải quan
- Đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện các nghiệp vụ hải quan có liên quan

như nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, nghiệp vụ điều tra chống buôn lậu, nghiệp vụ
giám sát hải quan,…

- Phải phù hợp với quy định của pháp luật hải quan và phù hợp với thông lệ
quốc tế.

Ý nghĩa và vai trò cơ bản của thủ tục hải quan là:
- Quy trình thủ tục hải quan đảm bảo tính thống nhất về thủ tục hải quan trong

toàn ngành.
- Quy trình thủ tục hải quan là công cụ hữu ích để thực hiện quản lý nhà nước

về hải quan có hiệu quả.
- Quy trình thủ tục hải quan là cơ sở ràng buộc trách nhiệm pháp lý của chủ thể

thực hiện quy trình.
- Quy trình thủ tục hải quan giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả

hoạt động của hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
- Quy trình thủ tục hải quan là khung pháp lý chuẩn về hành vi ứng xử của

công chức hải quan khi thực hiện các nghiệp vụ hải quan để thông quan hàng hóa,
phương tiện vận tải.
2.2. Khai hải quan
2.2.1. Khái niệm và hình thức khai hải quan

Khai hải quan là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các
thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng các hình thức đã được pháp
luật quy định.
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Khai hải quan là hành vi pháp lý đầu tiên do người khai hải quan thực hiện để
thực hiện thông quan hàng hóa, đồng thời là cơ sở pháp lý ban đầu để công chức hải
quan thực hiện quá trình kiểm tra, giám sát hải quan.

Khi thực hiện khai hải quan, người khai hải quan phải:
- Khai đúng nội dung ấn chỉ hải quan hoăc chứng từ có sẵn, hợp lệ;
- Đảm bảo đầy đủ chủng loại chứng từ khai báo hải quan với nội dung chứng từ

đó đúng với thực tế đối tượng được khai báo hải quan.
- Thực hiện khai hải quan đúng với thời gian và địa điểm quy định
- Tờ khai hải quan hoặc hồ sơ hải quan phải do chính đối tượng hoặc người đại

diện hợp pháp chịu trách nhiệm về khai hải quan và cả thủ tục hải quan tiếp theo với
đối tượng khai báo đó

Khai hải quan được thực hiện chủ yếu theo 3 hình thức sau:
Khai miệng là hình thức khai không được ghi nhận bằng chứng từ, không được

xác lập và lưu trữ thành hồ sơ. Hình thức khai này chủ yếu áp dụng với đối tượng là
hành lý xách tay của hành khách xuất nhập cảnh, ngoại trừ hành lý được hưởng chế độ
ưu đãi hải quan.

Khai viết là hình thức khai bằng chữ viết trên các tài liệu do cơ quan hải quan
quy định, có 2 hình thức khai viết:

- Khai bằng tờ khai hải quan: Là việc người khai hải quan kê khai những thông
tin về đối tượng làm thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan theo mẫu do cơ quan hải
quan phát hành. Áp dụng chủ yếu cho loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Khai bằng chứng từ có sẵn: Là việc người khai hải quan kê khai những thông
tin về đối tượng làm thủ tục hải quan bằng những chứng từ có sẵn. Áp dụng chủ yếu
cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Khai điện tử là hình thức khai hải quan bằng việc sử dụng công nghệ thông tin,
bao gồm các hình thức sau:

- Khai trên hệ thống mạng máy tính của cơ quan hải quan
- Khai trên mạng máy tính của doanh nghiệp có kết nối với mạng máy tính của

cơ quan hải quan
- Đơn vị gửi file có chứa thông tin khai báo về đối tượng cho cơ quan hải quan.

2.2.2. Thời hạn, địa điểm khai và nộp tờ khai hải quan
Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan Là khoảng thời gian quy định mà người

khai hải quan phải hoàn thành công việc khai và nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải
quan.

Luật hải quan Việt Nam quy định thời hạn nộp tờ khai hải quan như sau:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau

khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất
04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng
dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất
cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước
ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa
khẩu.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng
hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng
vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
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Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương
thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên
bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng 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 qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường
bộ)”.

Công chức hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi
người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan thì phải thông báo lý do cho người
khai hải quan biết. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hồ sơ hải quan thì phải
thông báo lý do cho người khai hải quan biết.

Địa điểm khai hải quan
Địa điểm khai hải quan được hiểu là nơi người khai hải quan nộp tờ khai cho

cơ quan hải quan và ở đó, cơ quan hải quan tiếp nhận và đăng ký tờ khai hải quan.
Với cách tiếp cận đó, địa điểm khai hải quan chính là địa điểm làm thủ tục hải

quan, cụ thể là trụ sở Hải quan cửa khẩu và trụ sở hải quan ngoài cửa khẩu.
Trong đó, trụ sở Hải quan cửa khẩu bao gồm: Cảng biển quốc tế, cảng sông

quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện
quốc tế, cửa khẩu biên giới đường bộ.

Trụ sở chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu bao gồm: Địa điểm làm thủ tục hải
quan cảng nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu có
thể được thực hiện tại địa điểm khác do Tổng cục hải quan quy định.
2.2.3. Nguyên tắc khai hải quan

Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng. Trường hợp một lô hàng 
có trên 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai báo trên nhiều tờ khai;

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ 
khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;

Một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn;

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, 
giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã 
miễn, giảm thuế, không chịu thuế và số tiền thuế được giảm;

Người khai hải quan khai tờ khai trị giá và nộp cho cơ quan Hải quan theo quy 
định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 và Thông tư 
182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012. Riêng trường hợp người khai hải 
quan xác định hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đồng thời
đã khai thông tin trị giá trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu và Hệ thống tự động tính trị 
giá tính thuế thì người khai hải quan không phải khai và nộp tờ khai trị giá.

2.2.4. Hướng dẫn khai hải quan
2.2.4.1. Hướng dẫn khai hải quan trên giấy (khai viết)

Khai hải quan trên giấy  là việc người khai hải quan điền thông tin hải quan 

bằng tay vào tờ khai có sẵn, sau đó đem bộ tờ khai cùng một số chứng từ như : 
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contract, packing list, invoice, C/O, B/L,…) lên cơ quan hải quan để làm thủ tục thông

quan hàng hóa.
a. Các biểu mẫu được sử dụng

* Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu(mẫu HQ/2015/XK);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu(mẫu HQ/2015/NK);

* Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

- Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ/2015-PLXK);

- Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu (mẫu HQ/2015-PLNK);

Các mẫu biểu nêu trên được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng
có thể tự in trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Hải quan.

b. Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hải quan

b1. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HÀNG HOÁ 
NHẬP KHẨU

Tiêu thức Nội dung hướng dẫn cụ thể

Góc trên
bên trái tờ

khai

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục
Hải quan cửa khẩu nhập khẩu. 

Phần giữa tờ
khai

* Số tờ khai, ngày giờ đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng
ngày theo từng loại hình nhập khẩu tại từng Chi cục Hải quan theo trật
tự: Số tờ khai/NK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai và số lượng phụ lục
tờ khai. 

* Số lượng phụ lục tờ khai: là số các phụ lục tờ khai (trong trường hợp
lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên)

Góc trên
bên phải tờ

khai

Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu ký
tên, đóng dấu công chức.

A- Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế

Ô số 1 Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số Fax và mã số (nếu có) của người bán hàng ở nước ngoài bán
hàng cho thương nhân Việt Nam (thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng
hoá)

Ô số 2 Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số Fax và mã số thuế của thương nhân nhập khẩu; chứng minh
thư hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân).
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Ô số 3 Người uỷ thác/người được uỷ quyền: Người khai hải quan ghi tên đầy
đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân uỷ thác
cho người nhập khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax và
mã số thuế của người được uỷ quyền khai hải quan; chứng minh thư
hoặc hộ chiếu (nếu người được ủy quyền là cá nhân).

Ô số 4 Đại lý Hải quan: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số Fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; số, ngày hợp đồng đại
lý hải quan. Trường hợp gửi kho ngoại quan thì khai tên kho ngoại
quan.

Ô số 5 Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình nhập khẩu tương ứng.

Ô số 6 Hoá đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của
hoá đơn thương mại (nếu có).

Ô số 7 Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng,
năm giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa
nhập khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có).

Ô số 8 Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng,
năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng
hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có). 

Ô số 9 Vận đơn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của vận đơn
hoặc chứng từ vận tải có giá trị do người vận tải cấp thay thế vận đơn
(nếu có). 

Ô số 10 Cảng xếp hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng, địa điểm (được thoả
thuận trong hợp đồng thương mại hoặc ghi trên vận đơn) nơi từ đó hàng
hoá được xếp lên phương tiện vận tải để chuyển đến Việt Nam.

Ô số 11 Cảng dỡ hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng/cửa khẩu nơi hàng hóa
được dỡ từ phương tiện vận tải xuống (được ghi trên vận đơn hoặc các
chứng từ vận tải khác). Trường hợp cảng/cửa khẩu dỡ hàng khác với
địa điểm hàng hóa được giao cho người khai hải quan thì ghi cảng dỡ
hàng/ địa điểm giao hàng.

Ví dụ: Hàng nhập khẩu được dỡ tại cảng Hải Phòng và giao hàng cho
người  nhận hàng tại  ICD Gia Thụy,  người  khai  ghi  Hải  Phòng/Gia
Thụy

Ô số 12 Phương tiện vận tải: Người khai hải quan ghi tên tàu biển, số chuyến
bay, số chuyến tàu hoả, số hiệu và ngày đến của phương tiện vận tải
chở hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo các loại hình
vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ.

Ô số 13 Nước xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi
mà từ đó hàng hoá được chuyển đến Việt Nam (nơi hàng hoá được xuất
bán cuối cùng đến Việt Nam). Áp dụng mã nước cấp ISO 3166. (không
ghi tên nước, vùng lãnh thổ mà hàng hoá trung chuyển qua đó). 

Ô số 14 Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng
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mà hai bên mua và bán thoả thuận trong hợp đồng thương mại.

Ô số 15 Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh
toán đã thoả thuận trong hợp đồng thương mại (ví dụ: L/C, DA, DP,
TTR hoặc hàng đổi hàng …). (nếu có).

Ô số 16 Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng
để thanh toán (nguyên tệ) được thoả thuận trong hợp đồng thương mại.
Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217 (ví dụ: đồng dollar Mỹ là
USD). (nếu có).

Ô số 17 Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ
với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại
thời điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. (nếu có).

Ô số 18 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm
chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại hoặc các chứng từ khác liên
quan đến lô hàng.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào
tiêu thức này như sau:

- Trên tờ khai hải quan ghi: “theo phụ lục tờ khai”.

- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ tên, quy cách phẩm chất từng mặt hàng.

* Đối với lô hàng được áp vào 1 mã số nhưng trong lô hàng có nhiều
chi tiết, nhiều mặt hàng (ví dụ: thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ) thì
doanh nghiệp ghi tên gọi chung của lô hàng trên tờ khai, được phép lập
bản kê chi tiết (không phải khai vào phụ lục).

Ô số 19 Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào
tiêu thức này như sau:

- Trên tờ khai hải quan: không ghi gì.

- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ mã số từng mặt hàng.

Ô số 20 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hoá
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào giấy chứng nhận xuất xứ hoặc
các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định
trong ISO 3166. 

* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự tại
ô số 19.

Ô số 21 Chế độ ưu đãi: Ghi tên mẫu C/O được cấp cho lô hàng thuộc các Hiệp
định Thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Ô số 22 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai
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báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 23.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 19.

Ô số 23 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng
(ví dụ: mét, kg…) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc thực tế giao dịch.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 19.

Ô số 24 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng
hoá (theo đơn vị ở ô số 23) bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 16, căn cứ
vào thoả thuận trong hợp đồng thương mại, hoá đơn, L/C hoặc tài liệu
khác liên quan đến lô hàng. 

 Hợp đồng thương mại theo phương thức trả tiền chậm và giá mua, giá
bán ghi trên hợp đồng gồm cả lãi suất phải trả thì đơn giá được xác
định bằng giá  mua,  giá  bán trừ  (-)  lãi  suất  phải  trả  theo  hợp đồng
thương mại. 

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 20.

Ô số 25 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng
mặt hàng nhập khẩu, là kết quả của phép nhân (x) giữa “Lượng hàng (ô
số 22) và “Đơn giá nguyên tệ (ô số 24)”.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô
này như sau:

- Trên tờ khai hải quan: ghi tổng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng
khai báo trên phụ lục tờ khai.

- Trên phụ lục tờ khai: Ghi trị giá nguyên tệ cho từng mặt hàng.

Ô số 26 Thuế nhập khẩu, người khai hải quan ghi:

a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đồng
Việt Nam.

b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định
tại ô số 19 theo Biểu thuế áp dụng (Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi
đặc biệt…) có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai

c. Ghi số thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng.

* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô này
như sau:

- Trên tờ khai hải quan ghi tổng số thuế nhập khẩu phải nộp tại ô “tiền
thuế” tương ứng.

- Trên phụ lục tờ khai ghi rõ trị giá tính thuế, thuế suất, số thuế nhập
khẩu phải nộp cho từng mặt hàng2
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Ô số 27 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), người khai hải quan ghi: 

a. Trị giá tính thuế của thuế TTĐB là tổng của trị giá tính thuế nhập
khẩu và thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng 

b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế TTĐB tương ứng với mã số
hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế
TTĐB.

c. Tiền thuế: Ghi số thuế TTĐB phải nộp của từng mặt hàng

* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô
số 26.

Ô số 28 Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), người khai hải quan ghi:

a. Số lượng chịu thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu là số lượng hàng
hóa theo đơn vị quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường.

b. Mức thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại biểu
mức thuế Bảo vệ môi trường.

c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế BVMT phải nộp của từng mặt hàng.

* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô
số 26.

Ô số 29 Thuế giá trị gia tăng (GTGT), người khai hải quan ghi: 

a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá thuế nhập khẩu tại cửa khẩu
cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng
thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy
định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế GTGT tương ứng với mã số
hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế
GTGT.

c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng

* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô
26.

Ô số 30 Tổng số tiền thuế (ô 26 + 27 + 28 + 29), người khai hải quan ghi: tổng
số tiền thuế nhập khẩu, TTĐB, BVMT và GTGT; bằng chữ.

Ô số 31 Lượng  hàng,  số  hiệu  container:  Người  khai  hải  quan  khai  khi  vận
chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng container ghi như sau:

- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container;

-  Số  lượng  kiện  trong  container:  Ghi  số  lượng  kiện  có  trong  từng
container;

- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong
từng container tương ứng và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô
hàng;
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* Trường hợp có từ 4 container trở lên thì người ghi cụ thể thông tin
trên phụ lục tờ khai hải quan không ghi trên tờ khai.

Ô số 32 Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của
tờ khai hàng hoá nhập khẩu.

Ô số 33 Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ
họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai.

B. Phần dành cho cơ quan hải quan

Ô số 34 Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng 
lên tờ khai hàng hoá nhập khẩu. 

Ô số 35 Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi 
chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số 
biên bản, số quyết định xử phạt, xử lý ….

Ô số 36 Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan
giám sát hàng hoá nhập khẩu.

Ô số 37 Xác nhận giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu: 
Công chức Hải quan ghi tóm tắt nội dung quyết định của cơ quan Hải 
quan về việc giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản hay hàng chuyển 
cửa khẩu.

Ô số 38 Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ 
thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in.

C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai

Các ô số: 6,
8, 13, 14, 15

1. Hàng hóa là tài sản di chuyển

2. Hành lý ký gửi của người xuất nhập cảnh.

3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng
tạm nhập, tái xuất 

4. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công
việc trong thời hạn nhất định.

5. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành sửa
chữa 

6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài biếu, tặng
tổ chức, cá nhân Việt Nam.

7. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt
Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.

8. Hàng mẫu không thanh toán.   

Ô số 9, số
10, số 11

1. Hành lý vượt quá định mức miễn thuế quy định tại Điều 61 Nghị
định số 08/2015/NĐ-CP mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công
việc  trong  thời  hạn  nhất  định  quy  định  tại  Điều  55  Nghị  định  số
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08/2015/NĐ-CP mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh.

3. Hàng hóa khác mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh.

Ô số 15, 16,
17, 21, 26,
27, 28, 29,

30

Hàng hóa gửi kho ngoại quan

B2. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN TỜ 
KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Chỉ tiêu
thông tin

Nội dung hướng dẫn cụ thể

Góc trên
bên trái TK

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, Chi
cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu;

Phần giữa tờ
khai

* Số tờ khai, ngày giờ đăng đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai
hàng ngày theo từng loại hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan theo
trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai và số lượng phụ
lục tờ khai. 

* Số lượng phụ lục tờ khai: là số các phụ lục tờ khai (trong trường hợp
lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên)

Góc trên
bên phải tờ

khai

Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký
tên, đóng dấu công chức.

A- Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế

Ô số 1 Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số Fax và mã số thuế của thương nhân Việt Nam bán hàng cho
người mua hàng ở nước ngoài (thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng
hoá); chứng minh thư hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân).

Ô số 2 Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số Fax và mã số (nếu có) của thương nhân nhập khẩu.

Ô số 3 Người uỷ thác/ người được uỷ quyền: Người khai hải quan ghi tên đầy
đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân uỷ thác
cho người xuất khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và
mã số thuế của người được uỷ quyền khai hải quan; chứng minh thư
hoặc hộ chiếu (nếu người được ủy quyền là cá nhân).

Ô số 4 Đại lý hải quan: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện
thoại, số fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; Số, ngày hợp đồng đại
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lý hải quan.

Ô số 5 Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình xuất khẩu tương ứng.

Ô số 6 Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng,
năm của giấy phép của các cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng
hóa xuất khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có).

Ô số 7 Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng,
năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng
hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có).

Ô số 8 Hoá đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của
hoá đơn thương mại (nếu có).

Ô số 9 Cửa khẩu xuất hàng: Ghi tên cảng, địa điểm (được thoả thuận trong hợp
đồng thương mại) nơi từ đó hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải
để xuất khẩu.

Ô số 10 Nước nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ đến
cuối cùng được xác định tại thời điểm hàng hóa xuất khẩu, không tính
nước, vùng lãnh thổ mà hàng hóa đó quá cảnh. Áp dụng mã nước, vùng
lãnh thổ cấp ISO 3166. 

Ô số 11 Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng
mà hai bên mua và bán thoả thuận trong hợp đồng thương mại

Ô số 12 Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh
toán đã thoả thuận trong hợp đồng thương mại (ví dụ: L/C, DA, DP,
TTR hoặc hàng đổi hàng …) (nếu có).

Ô số 13 Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng
để thanh toán (nguyên tệ) được thoả thuận trong hợp đồng thương mại.
Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217 (ví dụ: đồng dollar Mỹ là
USD). (nếu có). 

Ô số 14 Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ
với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại
thời điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. (nếu có).

Ô số 15 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm
chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến
lô hàng.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào
tiêu thức này như sau:

- Trên tờ khai hải quan ghi: “theo phụ lục tờ khai”.

- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ tên, quy cách phẩm chất từng mặt hàng.

* Đối với lô hàng được áp vào một mã số nhưng trong lô hàng có nhiều
chi tiết, nhiều mặt hàng (ví dụ: thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ) thì
doanh nghiệp ghi tên gọi chung của lô hàng trên tờ khai, được phép lập
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bản kê chi tiết (không phải khai vào phụ lục).

Ô số 16 Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành. 

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô
này như sau:

- Trên tờ khai hải quan: không ghi gì.

- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ mã số từng mặt hàng.

Ô số 17 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hoá
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ
hoặc các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy
định trong ISO. 

* Trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự tại
ô số 16.

Ô số 18 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai
báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 19.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 16.

Ô số 19 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng
(ví dụ: mét, kg…) theo quy định của Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 16.

Ô số 20 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng
hoá bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 13, căn cứ vào thoả thuận trong hợp
đồng thương mại,  hoá đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô
hàng.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 16.

Ô số 21 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng
mặt hàng xuất khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa “Lượng hàng (ô
số 18) và “Đơn giá (ô số 20)”.

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô
này như sau:

- Trên tờ khai hải quan: ghi tổng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng
khai báo trên phụ lục tờ khai.

- Trên phụ lục tờ khai: Ghi trị giá nguyên tệ cho từng mặt hàng.

Ô số 22 Thuế xuất khẩu, người khai hải quan ghi: 
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a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị
tiền Việt Nam.

b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định
tại ô số 16 theo Biểu thuế xuất khẩu.

c. Ghi số thuế xuất khẩu phải nộp của từng mặt hàng.

* Trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào tiêu
thức này như sau:

- Trên tờ khai hải quan ghi tổng số thuế xuất khẩu phải nộp tại ô “cộng”

- Trên phụ lục tờ khai ghi rõ trị giá tính thuế, thuế suất, số thuế xuất
khẩu phải nộp cho từng mặt hàng.

Ô số 23 Thu khác, người khai hải quan ghi : 

- Trị giá tính thu khác: Ghi số tiền phải tính thu khác.

- Tỷ lệ % : Ghi tỷ lệ các khoản thu khác theo quy định

- Số tiền: Ghi số tiền phải nộp

* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương
tự tại ô số 22.

Ô số 24 Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22 + 23), người khai hải quan ghi:
tổng số tiền thuế xuất khẩu, thu khác, bằng số và bằng chữ.

Ô số 25 Lượng  hàng,  số  hiệu  container:  Người  khai  hải  quan  khai  khi  vận
chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng container ghi như sau:

- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container;

-  Số  lượng  kiện  trong  container:  Ghi  số  lượng  kiện  có  trong  từng
container;

- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong
từng container và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng;

- Địa điểm đóng hàng: Ghi nơi đóng hàng hóa xuất khẩu vào container;

* Trường hợp có từ 4 container trở lên thì người ghi cụ thể thông tin
trên phụ lục tờ khai hải quan không ghi trên tờ khai.

Ô số 26 Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của
tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

Ô số 27 Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ
họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai.

B. Phần dành cho cơ quan Hải quan

Ô số 28 Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng 
lên tờ khai hàng hoá xuất khẩu. 

Ô số 29 Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi
chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số
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biên bản, số quyết định xử phạt, xử lý ….

Ô số 30 Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ
thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in.

Ô số 31 Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan
giám sát hàng hoá xuất khẩu.

C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai

Các ô số: 7,
8, 9 , 10, 11,

12 

1. Hàng hóa là tài sản di chuyển.

2. Hành lý ký gửi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng
tạm nhập, tái xuất.

4. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công
việc trong thời hạn nhất định.

5. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành sửa
chữa.

6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam biếu, tặng
cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.        

B3. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HOÁ 
NHẬP KHẨU

Chỉ tiêu
thông tin

Nội dung hướng dẫn cụ thể

Góc trên
bên trái TK

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục
Hải quan cửa khẩu nhập khẩu.

Phần giữa tờ
khai

Phụ lục số: là số thứ tự của phụ lục tờ khai đăng ký do người khai hải
quan ghi.

Góc trên
bên phải tờ

khai

* Số tờ khai: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng
loại hình nhập khẩu tại từng Chi cục Hải quan do công chức Hải quan
ghi bao gồm: số tờ khai, ký hiệu loại hình nhập khẩu, ký hiệu Chi cục
Hải quan đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/NK/loại hình/đơn vị đăng ký
tờ khai. 

* Loại hình: Người khai hải quan khai loại hình như trên tờ khai nhập
khẩu.

Ô số 18 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm
chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại hoặc các chứng từ khác liên
quan đến lô hàng.

Trường hợp phân loại theo thông báo kết quả phân tích, phân loại thì
ghi số văn bản thông báo.

Ô số 19 Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh
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mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Ô số 20 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước nơi hàng hoá được chế tạo
(sản xuất) ra (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc các tài liệu
khác có liên quan đến lô hàng). 

Ô số 21 Chế độ ưu đãi: Ghi tên mẫu C/O hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
được cấp cho lô hàng thuộc các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt
Nam là thành viên.

* Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ thì cách ghi như sau: TCN+Tên
viết tắt của Hiệp định (ví dụ: chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp
định  thương  mại  tự  do  giữa  các  nước  thành  viên  ASEAN  thì  ghi
“TCNATIGA”.

Ô số 22 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai
báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 23.

Ô số 23 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng
(ví dụ: mét, kg…) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch.

Ô số 24 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng
hoá (theo đơn vị ở ô số 23) bằng loại tiền tệ đã ghi ở mục 16, căn cứ
vào thoả thuận trong hợp đồng thương mại, hoá đơn, L/C hoặc tài liệu
khác liên quan đến lô hàng. 

Ô số 25 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng
mặt hàng nhập khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa “Lượng hàng (ô
số 22) và “Đơn giá (ô số 24)”.

Ô số 26 Thuế nhập khẩu, người khai hải quan ghi:

a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị
tiền Việt Nam.

b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định
tại ô số 19 theo Biểu thuế áp dụng (Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi
đặc biệt…) có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai

c. Ghi số thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng.

Ô số 27 Thuế TTĐB, người khai hải quan ghi: 

a. Trị giá tính thuế của thuế TTĐB là tổng của trị giá tính thuế nhập
khẩu và thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng 

b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế TTĐB tương ứng với mã số
hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế
TTĐB.

c. Tiền thuế: Ghi số thuế TTĐB phải nộp của từng mặt hàng

Ô số 28 Thuế BVMT, người khai hải quan ghi:
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a. Số lượng chịu thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu là số lượng hàng
hóa theo đơn vị quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường.

b. Mức thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại biểu
mức thuế Bảo vệ môi trường.

c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế BVMT phải nộp của từng mặt hàng

Ô số 29 Thuế GTGT, người khai hải quan ghi: 

a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng
với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng thuế
BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về
giá tính thuế hàng nhập khẩu.

b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế GTGT tương ứng với mã số
hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế
GTGT.

c. Tiền thuế: Ghi số thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng

Ô số 31 Lượng  hàng,  số  hiệu  container:  Người  khai  hải  quan  khai  khi  vận
chuyên hàng hóa nhập khẩu bằng container ghi như sau:

- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container;

-  Số  lượng  kiện  trong  container:  Ghi  số  lượng  kiện  có  trong  từng
container;

- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong
từng container tương ứng và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô
hàng.

Ô số 33 Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ
họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai.

B4. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HOÁ 
XUẤT KHẨU

Chỉ tiêu
thông tin

Nội dung hướng dẫn cụ thể

Góc trên
bên trái TK

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục
Hải quan cửa khẩu xuất khẩu. 

Phần giữa tờ
khai

Phụ lục số: là số thứ tự của phụ lục tờ khai đăng ký do người khai hải
quan ghi.

Góc trên
bên phải tờ

khai

Số tờ khai: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại
hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan do công chức Hải quan ghi
bao gồm: số tờ khai, ký hiệu loại hình xuất khẩu, ký hiệu Chi cục Hải
quan đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ
khai. 
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Loại hình: Người khai hải quan khai loại hình như trên tờ khai xuất
khẩu.

Ô số 15 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm
chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến
lô hàng.

Ô số 16 Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Ô số 17 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hoá
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào giấy chứng nhận xuất xứ hoặc
các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định
trong ISO 3166. 

Ô số 18 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai
báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 19.

Ô số 19 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng
(ví dụ: mét, kg…) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch.

Ô số 20 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng
hoá bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 13, căn cứ vào thoả thuận trong hợp
đồng thương mại,  hoá đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô
hàng.

Ô số 21 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng
mặt hàng xuất khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa

 “Lượng hàng (ô số 18) và “Đơn giá (ô số 20)”.

Ô số 22 Thuế xuất khẩu, người khai hải quan ghi: 

a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị
tiền Việt Nam.

b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu tương ứng với mã
số đã xác định tại ô số 16 theo Biểu thuế xuất khẩu.

c. Ghi số thuế xuất khẩu phải nộp của từng mặt hàng.

Ô số 23 Thu khác, người khai hải quan ghi : 

- Trị giá tính thu khác: Ghi số tiền phải tính thu khác.

- Tỷ lệ % : Ghi tỷ lệ các khoản thu khác theo quy định

- Số tiền: Ghi số tiền phải nộp

Ô số 25 Lượng  hàng,  số  hiệu  container:  Người  khai  hải  quan  khai  khi  vận
chuyển hàng hóa bằng container ghi như sau:

- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container;

-  Số  lượng  kiện  trong  container:  Ghi  số  lượng  kiện  có  trong  từng
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container;

- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong
từng container và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng;

- Địa điểm đóng hàng: Ghi nơi đóng hàng hóa xuất khẩu vào container;

Ô số 27 Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ
họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai.

Ô số 4 Công chức Hải quan kiểm tra thực
tế hàng hoá (qua máy soi/cân/thiết
bị  khác)  ký  tên,  đóng  dấu  công
chức

Công chức Hải quan kiểm tra thực
tế hàng hoá ký tên, đóng dấu công
chức

Ô số 5 Lãnh đạo Chi  cục  ghi  ý  kiến  chỉ
đạo (nếu có) và ký tên, đóng dấu
công chức.

Lãnh đạo Chi cục ghi ý kiến chỉ
đạo (nếu có) và ký tên, đóng dấu
công chức.

2.2.5. Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan

Người khai hải quan được phép sửa chữa, khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin 
của tờ khai hải quan điện tử trong các trường hợp sau đây:

Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân 
luồng tờ khai nhưng hàng hóa chưa được thông quan, việc xử phạt (nếu có) thực hiện 
theo quy định hiện hành;

Sửa chữa các thông tin, khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã được 
thông quan và trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 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 
nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự 
phát hiện, khai báo với cơ quan Hải quan;

- 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 lý
của việc khai bổ sung;

- Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với lô hàng khai bổ sung.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan sau 60 ngày kể từ ngày 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 thì Chi cục trưởng xem xét cho phép khai bổ sung và xử phạt theo quy
định.

Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan

a) Trách nhiệm người khai hải quan:
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Trường hợp sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định thì 
người khai hải quan khai báo nội dung sửa chữa, bổ sung trên Hệ thống và xuất 
trình/nộp hồ sơ hải quan (nếu có);

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định: người khai hải quan 
tạo thông tin khai bổ sung theo tiêu chí và định dạng chuẩn trên Hệ thống đồng thời 
nộp văn bản đề nghị khai bổ sung (mẫu số 01/KBS/2014: 01 bản chính) và các chứng 
từ liên quan và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

b) Trách nhiệm cơ quan Hải quan:

Tiếp nhận hồ sơ khai sửa chữa, bổ sung;

Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ khai sửa đổi, bổ sung và thông báo 
kết quả kiểm tra đến người khai hải quan thông qua Hệ thống;

Lưu các chứng từ người khai hải quan nộp;

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai sửa chữa, bổ sung trong thời hạn sau 
đây:

- Trong thời hạn tám (08) giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin hoặc hồ sơ 
(nếu có) 

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin hoặc hồ 
sơ (nếu có) 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.

2.2.6. Hủy tờ khai hải quan

Các trường hợp hủy tờ khai:

a) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được 
miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng 
xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát của cơ quan Hải quan;

b) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải 
quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan 
để cơ quan Hải quan kiểm tra trực tiếp;

c) Quá thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai 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;

d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

Tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ 
thống có sự cố mà phải chuyển sang làm thủ tục hải quan bằng phương pháp thủ công;

Khai nhiều lần cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông 
tin tờ khai);

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan 
nhưng không xuất khẩu hàng hóa;

Tờ khai hải quan đăng ký không đúng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
được hủy trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trước khi hàng qua khu vực 
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giám sát hải quan (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được miễn kiểm tra thực
tế hàng hóa);

Khai sai đơn vị hải quan đăng ký tờ khai.

Thủ tục hủy tờ khai

a) Trách nhiệm người khai hải quan:

Phải có văn bản đề nghị huỷ (theo mẫu số 02/HTK/2014) gửi cho Chi cục hải 
quan nơi đăng ký tờ khai: 01 bản chính.

b) Trách nhiệm cơ quan Hải quan:

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai đối với những tờ khai mà người 
khai hải quan không có văn bản đề nghị hủy tờ khai thì cơ quan Hải quan thực hiện 
kiểm tra, yêu cầu người khai hải quan giải trình (nếu cần) bằng văn bản trước khi tiến 
hành hủy tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan biết;

Tiếp nhận văn bản đề nghị huỷ;

Công chức hải quan được phân công thực hiện việc kiểm tra lý do, điều kiện và
thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống; đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt trước 
khi thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết định việc 
hủy tờ khai hải quan đã đăng ký.

2.3. Hồ sơ hải quan
2.3.1. Khái niệm hồ sơ hải quan và các chứng từ của hồ sơ hải quan
2.3.1.1. Khái niệm hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan là hồ sơ bao gồm các chứng từ liên quan đến các đối tượng chịu
sự kiểm tra, giám sát hải quan mà người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan
theo quy định của pháp luật hải quan.

Hay nói cách khác, hồ sơ hải quan là tất cả các chứng từ phản ánh các nghiệp
vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải mà người
khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật để thực hiện
làm thủ tục hải quan cho hàng hóa và phương tiện vận tải.

Căn cứ vào đối tượng làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra giám sát, hồ sơ
hải quan được chia thành:

- Hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.
- Hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh.
Căn cứ vào hoạt động xuất nhập khẩu hay xuất nhập cảnh, quá cảnh, hồ sơ hải

quan gồm:
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất khẩu
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa nhập khẩu
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa quá cảnh
- Hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải xuất cảnh
- Hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải nhập cảnh
- Hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải quá cảnh
Căn cứ vào mục đích của việc xuất nhập khẩu hàng hóa, hồ sơ hải quan được

chia thành:
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- Hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu phi thương mại
Căn cứ vào các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa, hồ sơ hải quan được phân

thành:
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa kinh doanh theo hợp đồng mua bán
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa gia công
- Hồ sơ hải quan của hàng hóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng

xuất khẩu
- Hồ sơ hải quan đối với hàng viện trợ, hàng đầu tư
- Hồ sơ hải quan đối với hàng tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập
- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa là vật dụng của cơ quan đại diện ngoại giao
- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới,...
Căn cứ vào hình thức khai hải quan, hồ sơ hải quan bao gồm:
- Hồ sơ hải quan giấy
- Hồ sơ hải quan điện tử

2.3.1.2. Các chứng từ của hồ sơ hải quan
Theo luật Hải quan Việt Nam, hồ sơ hải quan bao gồm: 
- Tờ khai hải quan, chứng từ thay thế tờ khai. 
- Các chứng từ có liên quan (tùy từng trường hợp): hợp đồng, hóa đơn, vận

đơn, chứng từ vận tải, chứng từ xuất xứ, giấy phép, thông báo kết quả kiểm tra hoặc
thông báo miễn kiểm tra.

Trong đó, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu sẽ bao gồm: Tờ khai hải
quan xuất khẩu, Giấy phép xuất khẩu, Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông
báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên ngành.

Đối với bộ hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu, theo quy định bao gồm: Tờ
khai hải quan nhập khẩu; Hóa đơn thương mại; Vận đơn, chứng từ tương đương; Giấy
phép; Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên
ngành.

Riêng bộ hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế, ngoài hồ sơ
như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thuế sẽ phải có: Danh mục hàng hóa
miễn thuế kèm Phiếu theo dõi trừ lùi; Giấy báo trúng thầu hoặc Giấy chỉ định thầu.

Bộ hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không chịu thuế, ngoài hồ sơ
như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thuế, phải có: Tờ khai xác nhận viện
trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính; Giấy báo trúng thầu hoặc Giấy chỉ định thầu;
Giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng (đối với hàng hóa là giống
vật nuôi, cây trồng không chịu thuế VAT); Giấy xác nhận của Bộ Công an, Bộ Quốc
phòng (đối với hàng hóa là vũ khí, khí tài).
2.3.2. Trình tự thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan
2.3.2.1. Thực hiện theo phương thức thủ công

Đối với người khai hải quan: Khai và nộp hồ sơ hải quan.
Đối với cơ quan hải quan:
- Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ

sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.
- Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực

tế.
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- Thu thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan"; trả tờ khai cho
người khai hải quan.

- Phúc tập hồ sơ.
2.3.2.2. Thực hiện theo phương thức điện tử

Đối với người khai hải quan:
- 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.

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

Hàng hóa xuất 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
khác nhau theo từng loại hình tương ứng hoặc từng thời hạn nộp thuế tương ứng,
ngoại trừ các trường hợp sau đây:

Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng:
+ 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;

+ 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 hợp không thể khai hết trên tờ
khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan theo mẫu; 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;

Hàng hóa xuất 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;

 Đối với hàng hóa xuất 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.

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

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

 Khi nhận "Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử”: người khai hải 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;

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

+  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:
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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;

Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in 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, 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 ký 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 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).

+  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 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:

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;

 Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in và xuất trình/nộp giấy phép xuất 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 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";

 Xuất trình tờ khai hải quan điện tử in 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).

+ 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:

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
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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.

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.

+ 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 để 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 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 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 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 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.

- Người khai hải quan được phép chậm nộp bản chính một số chứng từ trong hồ
sơ hải quan trừ giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu
theo quy định của pháp luật và phải khai về 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.

Đối với cơ quan hải quan:
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.

Trường hợp 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.

Trường hợp chấp nhận tờ khai hải quan điện tử, thông qua Hệ thống xử 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 hình thức sau:

- Chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan điện tử, cho phép "Thông quan"
hay "Giải phóng hàng" hay "Đưa hàng hóa về bảo quản" (gọi tắt 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 về bảo quản" với điều kiện phải xuất trình, nộp
giấy phép xuất 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”);
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- 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

- 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.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2
1. Thủ tục hải quan là gì? Thủ tục hải quan bao gồm những loại nào? 
2. Phân biệt giữa thủ tục hải quan đối với công chức hải quan và thủ tục hải quan đối
với người khai hải quan?
3. Trình bày và phân tích các tính chất cơ bản của thủ tục hải quan?
4. Ở Việt Nam hiện nay, thủ tục hải quan được thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý cụ
thể nào?
5. Quy trình thủ tục hải quan là gì? Trình bày yêu cầu, ý nghĩa và vai trò của quy trình
thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp có hoạt động thương mại quốc tế?
6. Khai hải quan là gì? Phân biệt các hình thức khai hải quan được áp dụng phổ biến
hiện nay?
7. Trình bày quy định về thời hạn và địa điểm khai hải quan theo quy định của Luật
Hải quan Việt Nam hiện nay?
8. Hồ sơ hải quan là gì? Theo luật Hải quan Việt Nam hiện nay, hồ sơ hải quan bao
gồm những loại chứng từ nào?
9. Trình bày trình tự thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan theo hai phương thức. Phương
thức nào được sử dụng phổ biến hiện nay?
10. Thực hành khai hải quan theo mẫu in sẵn.
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CHƯƠNG 3. KIỂM TRA HẢI QUAN

Mục tiêu của chương

- Trình bày được những nhận thức cơ bản về kiểm tra hải quan

- Trình bày được các nội dung của kiểm tra hồ sơ hải quan

- Phân biệt các phương thức kiểm tra thực tế hàng hóa

3.1. Một số nhận thức cơ bản về kiểm tra hải quan

3.1.1. Khái niệm kiểm tra hải quan

Theo công ước Kyoto, kiểm tra hải quan được hiểu là các biện pháp do hải
quan áp dụng nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật Hải quan. Theo đó nội dung chính
của nghiệp vụ kiểm tra Hải quan bao gồm:

- Kiểm tra tư cách pháp lý của người làm thủ tục hải quan.

- Kiểm tra tính cách đầy đủ hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ cơ hải quan.

- Kiểm tra đối chiếu thực tế hàng hóa và chứng từ kèm theo.

- Kiểm tra quá trình chấp hành pháp luật của chủ hàng.

Theo luật Hải quan Việt Nam, kiểm tra hải quan là việc kiểm tra hồ sơ hải quan
(gồm tờ khai và các chứng từ liên quan) và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận
tải do cơ quan hải quan thực hiện.

Kiểm tra hải quan được đặc trưng và phân biệt với các loại kiểm tra khác bởi
các nét cơ bản sau:

* Một là, Đối tượng của kiểm tra hải quan là tất cả hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, quá cảnh (dù hàng hóa đó có phải tính thuế hay không), phương tiện vận tải xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,. Tất nhiên, mức độ cách thức kiểm tra mỗi một loại hàng
hóa, phương tiện vận tải khác nhau là có sự khác nhau.

* Hai là, Chủ thể thực hiện kiểm tra hải quan của cơ quan hải quan. Do vậy,
kiểm tra hải quan thực chất là hoạt động đánh giá, thẩm định có tính chất công quyền
là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

* Ba là, Phương thức (cách thức) kiểm tra hải quan, có thể kiểm tra trước khi
thông quan, kiểm tra trong quá trình thông quan và kiểm tra sau thông quan.

* Bốn là, Phương tiện, công cụ kiểm tra hải quan có thể kiểm tra trực tiếp bằng
người bởi các cán bộ kiểm hoá của cơ quan hải quan, bằng các trang thiết bị khoa học,
kỹ thuật như máy soi, thiết bị vật dụng kiểm tra, cân điện tử…. hoặc có thể bằng chó
nghiệp vụ.
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* Năm là, Mục đích của kiểm tra hải quan thẩm định lại tính trung thực, chính
xác hành vi khai hải quan của người khai hải quan. Hay nói cách khác kiểm tra hải
quan nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan của các tổ chức, cá nhân thực hiện
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện
vận tải.

3.1.2. Vai trò, nguyên tắc kiểm tra hải quan

3.1.2.1. Vai trò của kiểm tra hải quan

Kiểm tra hải quan là một nghiệp vụ cơ bản, quan trọng của cơ quan hải quan.
Và xét về mặt nguyên tắc, tất cả hàng hóa, phương tiện vận tải khi đưa vào hay đưa ra
lãnh thổ hải quan đều phải kiểm tra hải quan, có thể kiểm tra hồ sơ hải quan, có thể
kiểm tra thực tế hàng hóa, hoặc có thể kiểm tra cả hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế
hàng hóa.

Vai trò của kiểm tra hải quan được thể hiện trên các phương tiện cơ bản sau:

- Nghiệp vụ kiểm tra hải quan giúp cơ quan hải quan thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương
tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của các tổ chức, cá nhân trong nước và
nước ngoài.

- Với mục đích thẩm định lại tính trung thực, chính xác của hoạt động khai hải
quan của chủ hàng, kiểm tra hải quan giúp cơ quan hải quan phát hiện được các hành
vi gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu hàng hóa. Qua đó hỗ trợ, phục vụ công tác
điều tra chống buôn lậu hay còn gọi hoạt động kiểm soát hải quan của cơ quan hải
quan.

- Kiểm tra hải quan góp phần kiểm tra thực hiện chính sách thương mại gồm
chính sách mặt hàng (chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa), chính sách
đầu tư, chính sách thuế…

- Cũng bằng các hoạt động kiểm tra hải quan, vấn đề an ninh quốc gia, an ninh
môi trường, an ninh cộng đồng doanh nghiệp, an ninh dân cư được đảm bảo.

- Thông qua công tác kiểm tra hải quan ý thức tuân thủ pháp luật hải quan nói
rieeng và ý thức tuân  thủ pháp luật nói chung sẽ được nâng cao đối với chủ hàng và
cả công chức hải quan.

Như vậy có thể nói kiểm tra hải quan không chỉ với tư cách là một nghiệp vụ
cơ bản, quan trọng của cơ quan hải quan, mà còn với tư cách là một phương pháp thiết
yếu cơ bản để cơ quan hải quan thực hiện các chức năng là nhiệm vụ của mình.

3.1.2.2. Nguyên tắc kiểm tra hải quan

Việc thực hiện kiểm tra hải quan phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
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* Nguyên tắc thứ nhất, Kiểm tra hải quan được thực hiện trong quá trình làm
thủ tục hải quan và sau thông quan.

Kiểm tra hải quan là một quá trình, quá trình này trước hết được thực hiện gắn
liền với qúa trình làm thủ tục hải quan, tức được bắt đầu bằng một sự kiện pháp lý,
khai và nộp  tờ khai hải quan của người khai hải quan. Sự kiện pháp lý này có thể
được thực hiện khi hàng về hoặc sau khi hàng về đến cửa khẩu.

Nếu hành vi khai và nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước khi hàng về thì
công chức hải quan thực hiện kiểm tra hải quan trước khi hàng về (hay còn gọi kiểm
tra trước thông quan). Kiểm tra trước thông quan chủ yếu được thực hiện trên cơ sở
kiểm tra hồ sơ hải quan thông qua việc phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành
pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan v.v…

Nếu hành vi khai và nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi hàng về thì
công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau khi hàng về (hay còn gọi kiểm tra trong
thông quan). Kiểm tra trong thông quan có thể kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc có thể
kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kiểm tra hải quan không chỉ được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải
quan tức trước thông quan, trong thông quan mà còn được thực hiện cả sau thông
quan (hay còn gọi kiểm tra trên cơ sở kiểm toán). Để đảm bảo quản lý nhà nước về hải
quan đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thì kiểm
tra sau thông quan là một mắt xích quan trọng của kiểm tra hải quan.

Công ước Kyoto sửa đổi đưa ra chuẩn mực Các hệ thống kiểm tra hải quan  cần
phải bao gồm cả việc kiểm tra trên cơ sở kiểm toán

* Nguyên tắc thứ hai, Việc kiểm tra hải quan phải được giới hạn ở mức độ cần
thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hải quan.

Kiểm tra hải quan có vị trí và vai trò hết sức quan trọng nhưng không phải vì
thế mà được thực hiện một cách vô hạn không có giới hạn, ngược lại kiểm tra hải
quan phải đảm bảo nguyên tắc được giới hạn ở mức độ phù hợp và cần thiết. Mức độ
phù hợp và cần thiết được xác định trên các cơ sở sau:

- Kết qủa phân tích thông tin: Thông tin là một cơ sở hết sức quan trọng để cơ
quan hải quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về hải quan cũng như nghiệp vụ kiểm tra hải quan. Nếu kiểm tra hải
quan mà thiếu thông tin hoặc thông tin không chuẩn xác thì mục đích đảm bảo sự tuân
thủ pháp luật hải quan sẽ khó có thể thực hiện được, điều này sẽ dẫn đến những sai
lệch và kết quả kiểm tra hải quan. Đặc biệt với mô hình quản lý hải quan hiện đại thì
hoạt động thu nhập thông tin, xử lý thông tin, phân tích đánh giá thông tin để có một
số kết quả cụ thể làm cơ sở cho kiểm tra hải quan đã trở thành vô cùng cần thiết và
mang tính hữu dụng cao. Kết quả phân tích thông tin có thể có được từ cơ sở dữ liệu,
từ trinh sát hải quan, từ các cơ quan tổ chức, cá nhân, hải quan và nước ngoài…
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- Đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng: Theo công ước Kyoto, kiểm
tra hải quan là các biện pháp do hải quan áp dụng nhằm đảm bảo sự tuân thủ luật hải
quan áp dụng nhằm đảm bảo sự tuân thủ luật Hải quan, do vậy đánh giá việc chấp
hành pháp luật của chủ hành là một căn cứ để xác định mức độ kiểm tra hải quan.
Mức độ kiểm tra hải quan phụ thuộc vào ý thức chấp hành pháp luật của chủ hàng,
chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan khác với chủ hàng chấp chưa tốt pháp luật
hải quan ở mức độ kiểm tra hải quan. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan sẽ
được ưu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan, được miễn kiểm tra thực tế hàng
hoám được ân hạn thuế…

- Mức độ rủi ro vi phạm pháp luật hải quan: Tại chuẩn mực 6.2 và 6.3 của
Công ước Kyoto đã xác định: Khi thực hiện kiểm tra hải quan,  cơ quan hải quan phải
áp dụng kỹ thuật đánh giá khả năng vi phạm; cơ quan hải quan phải sử dụng kỹ thuật
phân tích khả năng vi phạm để xác định những người và hàng hóa, kể cả phương tiện
vận tải cần được kiểm tra cũng như mức độ kiểm tra”

Pháp luật hải quan Việt Nam quy định “Kiểm tra hải quan được giới hạn ở mức
độ phù hợp kết qủa phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ
hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan”.

* Nguyên tắc thứ ba, Hình thức kiểm tra, mức độ kiểm tra hải quan do công
chức hải quan có thẩm quyền quyết định.

Kiểm tra hải quan thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. Để thực hiện thẩm
quyền này cơ quan hải quan đã sử dụng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau như kiểm
tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra trên cơ sở kiểm toán… Mỗi
một hình thức kiểm tra có mức độ kiểm tra khác nhau, chẳng hạn kiểm tra hồ sơ hải
quan có mức độ kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chi tiết; kiểm tra thực tế có mức độ miễn
kiểm tra, kiểm tra trên cơ sở kiểm toán có kiểm tra tại trụ sở hải quan và kiểm tra tại
doanh nghiệp. Các hình thức và mức độ kiểm tra đó được thực hiện bởi một quyết
định hành chính cơ quan hải quan mà thông thường là do Thủ trưởng cơ quan hải quan
nơi tiếp nhận hồ sơ hải quan quyết định.

Pháp luật hải quan Việt Nam hiện hành quy định “Thủ trưởng cơ quan hải quan
nơi tiếp nhận hồ sơ hải quan quyết định hình thức mức độ kiểm tra hải quan”.

3.1.3. Phạm vi kiểm tra hải quan

Kiểm tra hải quan là nghiệp vụ hải quan cơ bản hay nói cách khác là hoạt động
cơ bản của cơ quan hải quan. Kiểm tra hải quan được thực hiện trong một phạm vi
không gian và thời gian nhất định.

3.1.3.1. Phạm vi không gian

Phạm vi không gian là giới hạn về địa lý (về không gian).
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- Hiểu theo nghĩa rộng: Phạm vi kiểm tra hải quan là nơi mà Luật hải quan

được áp dụng. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì phạm vi kiểm tra hải quan là lãnh thổ hải

quan.

- Theo công ước Kyoto, Lãnh thổ hải quan là lãnh thổ trong đó luật hải quan

của một bên tham gia được áp dụng.

Theo WTO Lãnh thổ hải quan là một lãnh thổ được quyền duy trì biểu thuế

quan và những quy định thương mại một cách độc lập.

Theo luật hải quan Inđônêxia, lãnh thổ hải quan là lãnh thổ của nước Cộng hòa

Inđônêxia bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời và các địa điểm đặc biệt trong các

vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa trong đó luật hải quan được áp dụng đầy đủ.

Theo luật hải quan (sửa đổi) của Việt Nam Lãnh thổ hải quan gồm những khu

vực trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong vùng đặc quyền

kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, nơi luật hải quan được áp dụng.

- Hiểu theo nghĩa hẹp: Phạm vi kiểm tra hải quan là nơi mà cơ quan hải quan

được phép (có quyền) thực hiện kiểm tra hải quan. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì phạm

vi kiểm tra hải quan là địa bàn hoạt động của hải quan.

Địa bàn hoàn động của hải quan được xác định bằng các dấu hiệu sau:

- Khu vực có ranh giới;

- Khu vực dành cho việc ra, vào của hàng hóa, phương tiện vận tải;

- Khu vực do pháp luật quy định.

Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm:

- Các khu vực cửa khẩu quốc tế: cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên

vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế;

- Các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu;

- Khu chế xuất, khu ngoại quan, kho bảo thuế; 

- Khu vực ưu đãi hải quan;

- Bưu điện quốc tế;

- Các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên 

vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam.

- Trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan.
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- Các địa bàn hoạt động hải quan khác theo quy định của pháp luật là khu vực

(là nơi) có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cần có hoạt động

kiểm tra, giám sát hải quan.

Điều 6, Luật hải quan quy định «Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm các khu

vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông

quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài

cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi hải quan, bưu

điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh

thổ và trên vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp

khi tiến hành kiểm tra sau thông quan và các địa bàn hoạt động hải quan khác theo

quy định của pháp luật.

Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra,

giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan là khu vực có ranh giới cụ thể tại các khu

vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan, là khu vực có ranh giới cụ thể tại khu vực cửa

khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế,

cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu,

khu chế xuất, kho ngọai quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi hải quan, bưu điện quốc

tế, các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng

biển thực hiện quyền chủ nghĩa Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra

sau thông quan.

Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan khác nhau là khu vực có ranh giới xác định

tại những nơi có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cần có hoạt

động kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Cụ thể:

- Phạm vi địa bàn họat động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ là các khu

vực có ranh giới xác định tại một cửa khẩu đường bộ trên tuyến biên giới do Chính

phủ quy định.

- Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc
tế gồm:
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+ Khu vực nhà ga sử dụng cho các tuyến tàu liên vận quốc tế đi, đến; nơi hành

khách xuất cảnh, nhập cảnh, sân ga, khu vực kho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá

cảnh.

+ Bến bãi và các khu vực sử dụng cho các chuyến tàu hỏa liên vận quốc tế đi,

đến và thực hiện các dịch vụ vận chuyển hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Những khu vực có các chuyến tàu hỏa liên vận quốc tế chưa làm thủ tục hải

quan, đang chịu sự giám sát, kiểm soát  của cơ quan hải quan mà di chuyển đến một

địa điểm khác.

- Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng

quốc tế, bao gồm:

+ Khu vực cách ly của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh

+ Khu vực sân ga, nhà ga hàng không, nơi đi, đến của hành khách xuất cảnh,

nhập cảnh có mang theo hàng hóa, hành lý được xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ

tục hải quan.

+ Khu vực xếp dỡ, chuyển tải, khu vực kho bãi chứa hàng hóa được xuất khẩu,
nhập khẩu quá cảnh qua đường vận tải hàng không.

+ Khu vực sân bay, đỗ tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

+ Những khu vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị
của Bộ trưởng Bộ tài chính.

- Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế
gồm:

+ Khu vực ngăn cách tính từ đường ranh giới phía ngoài của vùng nước cảng
có hàng hóa ra vào cảng phải chịu sự giám sát hải quan đến ranh giới các cổng cảng,
cụ thể gồm các kho bãi, cầu cảng, nhà xưởng, ku hành chính và dịch vụ hàng hải,
vùng nước trước cầu cảng, vùng neo đậu, chuyển tải, vùng tránh bão, vùng nước của
nhiều cảng gần kề nhau và luồng quá cảnh.

+ Khu vực đón trả hoa tiêu vào đến cảng và nơi quy định cho tàu, thuyền xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh neo đậu để chờ vào cảng biển, cảng sông quốc tế, neo đậu
để chuyển tảu và các luồng lạch từ các khu vực nói trên vào cảng biển cảng sông quốc
tế.

- Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại bưu điện quốc tế gồm:

+ Khu vực thuộc bưu điện quốc tế;
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+ Khu vực thuộc bưu điện và bưu cục kiểm quan nơi nhận chuyển thư tín, bưu
kiện, bưu phẩm, các dịch vụ chuyển phát nhanh với nước ngoài theo công ước của liên
minh bưu chính Quốc tề và các quy định về bưu chính của nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.

- Phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu có ranh
giới xác định mà ở đó được làm thủ tục hải quan, giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa
bao gồm:

+ Các khu công nghiệp, khu chês xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu kinh tế cửa
khẩu, khu thương mại tự do, khu vực ưu đaix hải quân.

+ Khu vực cảng nội địa (ICD) cảng chuyên dùng, kho ngoại quan, kho bảo
thuế, kho bãi chuyên càng chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, các sổ chức
vận tải, kinh doanh và giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qúa cảnh.

+ Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế về trong nội địa để bán hàng miễn thuế
cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

+ Khu vực địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc địa điểm
trưng bày giới thiệu hàng hóa tạm nhập khẩu

- Địa bàn hoạt động hải quan khác là các khu vực trên điểm, trên sông, trên bộ
khi có phương tiện vận tải neo, đậu, di chuyển để vận chuyển chuyển hàng hóa được
xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, qúa cảnh: Hàng hóa
phương tiện vận tải, chuyển tải, chuyển cửa khẩu, quá cảnh đang trong quá trình làm
thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra giám sát kiểm soát của cơ quan hải quan. 

Tại các khu vực này cơ quan hải quan chủ trì, chủ động thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát, kiểm soát; sử dụng các phương tiện kỹ thuật để kiểm
tra phát hiện, ngăn ngừa, truy đuổi khám xét, điều tra, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp
luật hải quan.

3.1.3.2. Phạm vi thời gian

Phạm vi thời gian: Là khoảng thời gian mà cơ quan hải quan được phép kiểm
tra hải quan và đối tượng làm thủ tục hải quan chịu sự kiểm tra của cơ quan hải quan.

Phạm vi kiểm tra hải quan bao gồm thời hạn kiểm tra hải quan và thời điểm
kiểm tra hải quan.

- Thời hạn kiểm tra hải quan là khoảng thời gian nhất định mà công chức hải
quan được phép thực hiện kiểm tra hải quan theo quy định của pháp luật.

- Thời điểm kiểm tra hải quan là thời điểm mà tại đó hàng hóa, hàng hóa,
phương tiện vận tải được tiến hành kiểm tra hải quan.

Các giới hạn về phạm vi thời gian kiểm tra hải quan:

45



- Kiểm tra trước thông quan: Cơ quan hải quan bằng biện pháp nghiệp vụ có
thể tiến hành kiểm tra trước khi các đối tượng chịu sự kiểm kiểm tra giám sát được
đưa ra hoặc vào lãnh thổ hải quan.

- Kiểm tra trong quá trình thôn quan: Kiểm tra taị địa điểm làm thủ tục hải
quan.

Trong mô hình hải quan thủ công truyền thống, việc kiểm tra hải quan chủ yếu
được tập trung trong quá trình thông quan. Còn trong mô hình hải quan hiện đại thì
việc kiểm tra hải quan được tập trung chủ yếu ở khâu trước và sau thoong quan.

3.1.4. Đối tượng kiểm tra hải quan

Đôí tượng kiểm tra hải quan là những đối tượng khi vào, ra lãnh thổ hải quan
phải làm thủ tục haỉ quan và chịu sự kiểm tra của cơ quan hải quan.

Đối tượng kiểm tra hải quan gồm:

- Hàng hóa

- Phương tiện hàng hóa

3.1.4.1. Hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu càu nào đó của
con người và dùng trao đổi với nhau.

Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và gía trị trao đổi.

Theo luật thương mại năm 2005 hàng hóa bao gồm: tất cả các động sản, kể cả
động sản hình thành trong tương lai: Những vật gắn liền với đất đai.

Theo luật hải quan Việt Nam, hàng hóa bao gồm:

a. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa được phép rời khỏi lãnh thổ hải quan, nơi xuất
phát của hàng hóa sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa đó.

Theo công ước Kyoto, “Hàng xuất khẩu hẳn là hàng hóa lưu thông tự do, rơì
khỏi lãnh thổ hai quan”. Hàng hóa lưu thông tự do ở đây được hiểu là hàng hóa không
còn chịu sự quản lý của hải quan.

- Hàng hóa nhập khẩu là hàng hoá được phép đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ
hải quan của một quốc gia, theo pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan của quốc
gia đó.

Tùy theo tính chất của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách, chế độ
quản lý của nhà nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của mỗi quốc gia được phân
theo nhiều loại khác nhau. Mỗi loại hình có tên gọi theo một chính sách khác nhau về
hải quan.
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- Hàng hóa quá cảnh là hàng hóa đưa từ một nước qua cửa khẩu vào lãnh thổ
của một quốc gia để đến một nước khác hoặc trở về nước đó.

Theo Luật hải quan Việt Nam “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao
gồm tất cả các động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan”.

Như vậy, hàng hóa chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan có dấu hiệu cơ bản sau:

- Là động sản;

- Có mã số theo danh mục HS;

- Có tên gọi theo quy định của pháp luật;

- Được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động
hải quan.

b. Hành lý, ngoại hối,  tiền Việt Nam của người xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh.

- Hành lý của người xuất khẩu, nhập khẩu, là vật dụng cần thiết cho nhu cầu
sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm hành lý
mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

- Ngoại hối: Là một khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị dùng để
thanh toán giữa các quốc gia. Tùy theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi
nước mà khái niệm ngoại hối có thể là không giống nhau. Tuy nhiên, nhìn chung
ngoại hối có 5 loại:

+ Ngoại tệ (foreign currency): Tiền của nước khác lưu thông trong một nước.
Ngoại tệ bào gồm: ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng

+ Các phương tiện thanh toán quốc tế được gi bằng ngoại tế: Hối phiếu, lệnh
phiếu, séc, thư chuyển tiền (mail transfer), điện chuyển tiền (telegraphic transfer), thẻ
tín dụng (credit card), thư tín dụng ngân hàng (bank letter of credit), là những chứng
từ chi trả phát sinh từ quan hệ tín dụng, thể hiện một số tiền nhất định, được lưu thông
dễ dàng từ người này sang người khác.

Phần lớn các phương tiện thanh toán này hình thành trên cơ sở của sự phát triển
tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng. Các phương tiện này không có giá trị nội
tại của nó, mà nó chỉ là dấu hiệu của tiền tệ.

- Tiền Việt Nam là tiền tệ chính thức của Việt Nam, do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam phát hành. Nó có ký hiệu là đ, mã quốc tế theo ISO 4217 là “VND”. Theo
luật phát hiện hành của Việt Nam, tiền giấy và tiền kim loại là phương tiện thanh toán
pháp quy không giới hạn nghĩa là người ta bắt buộc phải chấp nhận khi nó được dùng
để thanh toán cho một khoản nợ xác lập bằng VND với mọi số lượng, mệnh giá.
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c. Vật dụng trên phương tiện vận tải vận cảnh, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Vật dụng trên phương tiện vận tải bao gồm tài sản sử dụng trên phương tiện
vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải, lương
thực, thực phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt của người làm việc
và hành khách trên phương tiện vận tải.

d. Kim khí quí, đá quí, cổ vật, văn hóa phẩm, bưu phẩm, các tài sản khác xuất
nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

- Kim khí quí là vàng hoặc bạc (cũng có thể kể cả bạch kim nữa). Những loại
vàng, bạc thỏi, khối, nén, vàng lá, vàng cốm, (vàng sa, vàng đãi) vàng vạn, tiền vàng,
tiền bạc hoặc đồ trang sức chế biến dở dang đều không coi là đồ trang sức. Người nào
mang những thứ nói trên không có giấy phép thì coi như mang kim khí quí trái phép.

- Đá quý là một khoáng vật, đá hay hóa thạch có giá trị kinh tế cao và thường
được sử dụng trong nghề kim hoàn.

Việc xuất, nhập khẩu khí quí, đá quý, ngọc trai thi hành theo thể lệ quản lý
ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

- Cổ vật: Là những đồ vật do khối óc và bàn tay con người làm ra và đã được
sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu tinh thần và vật chất trong cuộc sống cách đây
khá lâu hay rất lâu.

- Văn hóa phẩm gồm: Phim, sách, tác phẩm, sản phẩm âm nhạc…

- Bưu phẩm: Gồm thư, bưu thiếp, ấn phẩm, học phẩm người mù và gói nhỏ.

Theo tốc độ xử lý bưu phẩm gồm: Bưu phẩm ưu tiên (ưu tiên vận chuyển
nhanh nhất, bằng con đường ngắn nhất như gửi bằng máy bay) và bưu phẩm không ưu
tiên.

Theo đối tượng nhận gửi, bao gồm bưu phẩm thường (nhận gửi của cá nhân) và
bưu phẩm ghi số (nhận gửi của tổ chức).

3.1.4.2. Phương tiện vận tải

Theo cách hiểu truyền thống, phương tiện vận tải là những phương tiện có cấu
trúc đặc biệt phục vụ cho công việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý hoặc
những vật chất cần thiết khác di chuyển từ một không gian này đến một không gian
khác trong một thời gian nhất định theo yêu cầu của việc vận chuyển.

- Phương tiện vận tải xuất cảnh là phương tiện vận tải di chuyển từ trong nước
ra nước ngoài sau khi đã làm thủ tục hải quan xuất cảnh.

- Phương tiện vận tải nhập cảnh là phương tiện vận tải di chuyển từ nước ngoài
vào trong nước sau khi đã làm thủ tục hải quan nhập cảnh.
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- Phương tiện vận tải quá cảnh là phương tiện vận tải di chuyển qua lãnh thổ
của một quốc gia sau khi đã làm thủ tục hải quan quá cảnh.

Phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có các đặc điểm sau: 

- Phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có cấu trúc đặc biệt phục vụ cho
công việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý hoặc những vật chất khác.

- Có quốc tịch và có cả chủ sở hữu hợp pháp.

- Tuân thủ theo hệ thống pháp lý về vận tải Quốc tế và ký kết song phương
giữa các Quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh.

- Di chuyển qua lại biên giới của Quốc gia và phải làm thủ tục hải quan cần
thiết theo quy định của pháp luật quốc gia đó. Không phân biệt là phương tiện vận tải
của nước ngoài hay của chính quốc gia mà phương tiện vận tải đó mang quốc tịch.

Phương tiện vận tải phải làm thủ tục hải quan bao gồm:

- Tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Tàu biển, tàu bay chuyển cảnh;

- Tàu liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bằng đường sắt;

- Ô tô xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Các phương tiện vận tải khác.

Ngoài những phương tiện vận tải thông thường trên, hiện nay trong xu thế hiện
đại xuất hiện một số phương tiện vận tải đặc thù như phương tiện vận tải bằng đường
ống, bằng băng tải, bằng đường dây, bằng truyền dẫn, bằng tín hiệu… vì vậy, các
phương thức kiểm tra hải quan cũng phải được thay đổi phù hợp với các phương tiện
vận tải đó.

3.2. Kiểm tra hồ sơ hải quan

3.2.1. Nhận thức cơ bản về kiểm tra hồ sơ hải quan

Kiểm tra hồ sơ hải quan là một quá trình được thực hiện trước thông quan,
trong thông quan và sau thông quan.

Kiểm tra hồ sơ hải quan là việc cơ quan hải quan kiểm tra tờ khai hải quan và
các chứng từ đi kèm tờ khai hải quan. Cụ thể:

- Kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan trên tờ khai hải quan;

- Kiểm tra các chứng từ đi kèm tờ khai hải quan trên tờ khai hải quan;

- Đối chiếu nội dung khai hải quan với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan;

- Kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung khai với quy định hiện hành của pháp luật.
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Trước hết được kiểm tra hồ sơ để thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan. Điều này
có nghĩa là trước khi đăng ký hồ sơ hải quan, công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ kiểm
tra sơ bộ nội dung khai của người khai hải quan, kiểm đếm số lượng các chứng từ phải
có của bộ hồ sơ hải quan.

Sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận, đăng ký cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra
chi tiết bộ hồ sơ hải quan. Cụ thể kiểm tra chi tiết các tiêu chí, các nội dung khác trên
tờ khai hải quan, kiểm tra tính chính xác, sự phù hợp của các chứng từ trong bộ hồ sơ
hải quan với các nội dung khai trên tờ khai hải quan, kiểm tra tính chính xác, sự phù
hợp của các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan với các nội dung khai trong tờ khai hải
quan. Kết thúc kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, lãnh đạo chi cục quyết định thông
quan hoặc quyết định phải kiểm tra thực tế quyết định thẩm vấn giá, quyết định trưng
cầu giám định.

Cụ thể:

- Đối với chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan: Công chức hải quan
kiểm tra việc khai thác các tiêu chí trên tờ khai, kiểm tra sơ bộ nội dung khai của
người khai hải quan…. kiểm đếm đủ số lượng, chủng loại các chứng từ kèm theo tờ
khai hải quan. Trường hợp phát hiện có sai phạm thì thực hiện kiểm tra hồ sơ theo quy
định đối với các chủ hàng khác.

- Đối với chủ hàng khác: Công chức hải quan kiểm tra nội dung khai của người
khai hải quan, kiểm tra số lượng, chủng loại giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan, tính đồng
bộ giữa các chứng từ trong hồ sơ hải quan kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý
xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế và các quy định khác của pháp luật.

Phương thức (cách thức) kiểm tra hồ sơ hải quan:

- Kiểm tra hồ sơ hải quan khi hàng đến: kiểm tra hồ sơ do người khai hải quan
nộp trước, kiểm tra cơ bản lược khai hàng hóa của chủ hàng, chủ phương tiện vận tải
gửi đến.

- Kiêm tra hồ sơ hải quan trong quá trình thông quan: Kiểm tra tên hàng, mã số
hàng hóa, kiểm tra số lượng hàng hóa, kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra xuất xứ
hàng hóa, kiểm tra thuế (kiểm tra các căn cứ tính thuế, các căn cứ để xác định hàng
hóa không thuộc đối tượng chịu thuế, các căn cứ để xác định hàng hóa thuộc đối
tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế…).

- Kiểm tra hồ sơ hải quan sau thông quan: Bản chất của kiểm tra sau thông
quan là kiểm tra trên cơ sở kiểm toán, chủ yếu kiểm tra hồ sơ, chứng cứ liên quan đến
các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, trước hết phải kiểm tra hồ sơ lưu tại hải
quan, nếu phát hiện có nghi vấn sẽ tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp, trong trường
hợp hàng hóa vẫn còn thì sẽ kiểm tra thực tế hàng hóa.

3.2.2. Nội dung của kiểm tra hồ sơ hải quan
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Xét về mặt nguyên tắc, kiểm tra hồ sơ hải quan trước hết được bắt đầu bằng
việc kiểm tra tổng thể các loại chứng từ, hình thức, số lượng, mỗi loại chứng từ. Sau
đó kiểm tra chi tiết nội dung, tính hợp pháp, hợp lệ của tờ khai hải quan và các chứng
từ trong bộ hồ sơ hải quan. Trên cơ sở đó đối chiếu tất cả các thông số, các dữ liệu mà
người khai hải quan đã khai trên các ô trong tờ khai với các chứng từ đi kèm, cụ thể:

3.2.2.1. Kiểm tra về khai tên hàng, mã số hàng hóa

Kiểm tra tên hàng nhằm mục đích xác định loại hàng  xuất khẩu, nhập khẩu
qua đó đối chiếu với chính sách quản lý mặt hàng để xác định rõ với hàng hóa đó có bị
cấm xuất khẩu, nhập khẩu không hay thuộc loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có
điều kiện:

Viện phân loại, xác định mã số hàng hóa theo danh mục HS là một nghiệp vụ
hải quan hết sức quan trọng, bởi nếu xác định mã số hàng hóa không đúng sẽ dẫn đến
áp mã thuế sai và sự áp sai mã thuế sẽ làm sai lệch cơ bản nghĩa vụ thuế dẫn đến có
thể nhất thời thu cho nhà nước mặt thiệt hại đến chính lợi ích của doanh nghiệp. Theo
đó kiểm tra mã số hàng hóa là một nội dung hết sức cơ bản của kiểm tra hải quan nói
chung và kiểm tra hồ sơ hải quan nói riêng.

Khi thực hiện kiểm tra mã số hàng hóa cần kiểm tra việc áp dụng các qui tắc
phân loại hàng hóa theo danh mục HS.

3.2.2.2. Kiểm tra về khai số lượng hàng hóa

Số lượng hàng hóa quyết định đến giá trị của hợp đồng cũng như số thuế phải
nộp khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Do đó, khi kiểm tra hồ sơ hải quan
phải kiểm tra số lượng hàng hóa.

Kiểm tra số lượng hàng hóa là việc đối chiếu số lượng hàng hóa ghi trên tờ
khai với các chứn từ đi kèm như: vận tải đơn, hóa đơn thương mại, hợp đồng xem có
thống nhất về lượng cũng như đơn vị tính hay không. Cụ thể kiểm tra về phương pháp
thể hiện hàng hóa, kiểm tra trọng lượng hàng hóa v..v…

3.2.2.3 Kiểm tra xuất xứ của hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa liên quan đến vấn đề ưu đãi thuế, tất nhiên vấn đề này tùy
thuộc vào mối quan hệ thương mại giữa các quốc gia với nhau. Vì vậy, để đảm bảo
thực hiện đúng chính sách thuế cũng như chính sách quản lý mặt hàng của nhà nước
cần phải kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan.

Kiểm tra xuất xứ hàng hóa là việc kiểm tra các tiêu chí cơ bản trên giấy chứng
nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), sự phù hợp với nội dung C/O và các chứng từ thuộc hồ
sơ hải quan như vận tải đơn, hợp đồng thương mai, hóa đơn thương mại v.v…

Cụ thể, khi kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm
tra các nội dung sau:
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- Các tiêu chí cơ bản trên C/O (số phát hành C/O, tên địa chỉ người xuất khẩu,
nước xuất khẩu, người nhập khẩu, nước nhập khẩu). Những thôn tin về vận chuyển
hàng hóa, địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải, nơi đến, nhãn, mác, số và loại
bao gói, mô tả hàng hóa, doanh nghiệp đề nghị cấp C/O, tên, ngày, tháng, năm xin
cấp, tổ chức cấp C/O, tên ngày tháng cấp, con dấu…

- Mẫu dấu, tên và mẫu chữ ký, tên cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền C/O
thuộc Chính phủ nhà nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt trong
quan hệ thương mại với Việt Nam.

- Thời hạn hiệu lực của C/O.

3.2.2.4. Kiểm tra tính thuế

Kiểm tra tính thuế là một nội dung hết sức cơ bản của kiểm tra hồ sơ hải quan.
Việc kiểm tra tính thuế được thực hiện nhằm hai mục đích:

- Kiểm tra tính trung thực, chính xác trong khai báo của chủ hàng ;

- Kiểm tra việc áp dụng các chế độ, chính sách đã có hướng dẫn cụ thể, kịp
thời;

Trong bất kỳ trường hợp nào, việc kiểm tra tính thuế cũng phải dựa trên cơ sở
hồ sơ nhập khẩu của lô hàng và chế độ chính sách áp dụng.

Hoạt động kiểm tra chính xác qua việc tính toán và thu nộp thuế hải quan do cơ
quan hải quan và người kinh doanh cùng thực hiện. Đối với cơ quan hải quan, việc
kiểm tra tính thuế để xem xét việc tính toán số thuể phải nộp của chủ hàng đã đúng và
đủ theo quy định của pháp luật thuế hay chưa? Còn đối với người kinh doanh, công
việc này là một hoạt động kiểm tra nội bộ doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính toán
chính xác chi phí kinh doanh, phục vụ công tác hạch toán kinh doanh của doanh
nghiệp.

Việc kiểm tra tính thuế của cơ quan hải quan được tiến hành ở hai khâu: trong
khi làm thủ tục hải quan và sau khi đã giải phóng hàng và theo một trình tự nhất định.
Cụ thể:

Trước hết cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế một cách tổng
thể sơ bộ do đối tượng nộp thuế khai. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc khai thiếu nội dung
hoặc không đảm bảo thể thức pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan thông báo cho
đối tượng nộp thuế biết để khai bổ xung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, khai đủ nội
dung, đảm bảo thể thức pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra
kiểm tra chi tiết các điều kiện căn cứ tính thuế, nộp thuế, cụ thể: Kiểm tra các căn cứ
để xác định hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, kiểm tra
mức độ nghĩa vụ thuế phải nộp, hay nói cách khác kiểm tra các căn cứ tính thuế để
xác định số thuế phải nộp.
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Khi kiểm tra các căn cứ xác định số thuế phải nộp, phải tập trung kiểm tra các
nội dung sau:

- Kiểm tra về số lượng, trọng lượng, đơn vị tính của hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu;

- Kiểm tra trị giá tính thuế;

- Kiểm tra mức thuế suất;

- Kiểm tra tỷ giá tính thuế;

- Kiểm tra kết quả tính thuế, gồm số thuế phải nộp của từng mặt hàng, tổng số
thuế phải nộp của cả tờ khai hải quan;

- Kiểm tra điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế…

- v.v…

3.2.2.5 Kiểm tra hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là văn bản thể hiện sự thỏa thuận các điều khoản
giữa các bên mua và bên bán, trong đó xác định rõ quyền và nghĩa vụ cụ thể của các
bên. Hợp đồng mua bán hàng hóa là một chứng từ của bộ hồ sơ hải quan. Kiểm tra
hợp đồng mua bán hàng hóa gồm:

- Kiểm tra tư cách pháp lý của chủ thể ký kết hợp đồng kiểm tra tài khoản ngân
hàng giao dịch ngân hàng đó có tồn tại ở Việt Nam và đang hoạt động hay không.

- Kiểm tra nội dung của hợp đồng: Kiểm tra tên hàng, trị giá, số lượng hàng
hóa, điều kiện thanh toán trên hợp đồng và đối chiếu so sánh các thông số đối với các
chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan.

- Kiểm tra hiệu lực của hợp đồng thương mại công chức hải quan cần kiểm tra
xem khi làm tờ khai nhập khẩu cho lô hàng đó thì hợp đồng này còn hiệu lực hay
không. Tránh hiện tượng hợp đồng của lô hàng này bị nhầm với hồ sơ của lô hàng
khác.

3.2.2.6. Kiểm tra vận tải đơn

Vận tải đơn là một chứng từ cơ bản trong nội bộ hồ sơ hải quan. Khi thực hiện
kiểm tra vận đơn phải thực hiện kiểm tra các nội dung sau:

- Kiểm tra tên người giao hàng (shipper) kiểm tra đó là người chuyên chở hoặc
ủy quyền cho người khác hay đó là người bán trong hợp đồng (đối chiếu với hợp
đồng) hoặc trong L/C hay đó là một bên thứ ba trung lập.

- Kiểm tra người nhận hàng (consignee): Người nhập khẩu trong hợp đồng (đối
chiếu với hợp đồng) hay người nhận vận tải đơn là ngân hàng.

- Kiểm tra người được thông báo (notify) là ai?
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- Kiểm tra cảng bốc hàng lên và cảng dỡ hàng xuống (port or loading, port of
discharge): Đối chiếu xem đã khớp với các chứng từ khác trong hồ sơ hải quan chưa.

- Kiểm tra điều kiện vận chuyển.

- Kiểm tra nội dung hàng hóa được nêu trong vận đơn xem đã thống nhất với
các chứng từ khác hay chưa.

- Kiểm tra đặc điểm của vận đơn.

- Kiểm tra cước phí trả trước hay trả sau, cước phí có quá lớn hay quá ít so với
lượng hàng chở và quảng đường đi hay không.

- Kiểm tra các sửa đổi, bổ sung trên vận đơn.

- Kiểm tra ngày ký phát vận đơn.

- Kiểm tra chữ ký của người chuyên chở hoặc người thay mặt người chuyên
chở: Thuyền trưởng hoặc đại lý hãng vận tải hoặc đại lý của thuyền trưởng ký.

3.2.2.7. Kiểm tra hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại là chứng từ phản ánh giá mua bán hàng hóa xuất, nhập
khẩu. Kiểm tra hóa đơn thương mại là kiểm tra các thông số dự liệu được thể hiện trên
hóa đơn. Cụ thể:

- Kiểm tra ngày lập hóa đơn phải trước hoặc cùng ngày ký vận tải đơn.

- Kiểm tra tên, địa chỉ của nhà xuất khẩu, người gửi hàng, người nhận hàng:
Phải cùng với khai báo trên tờ khai hải quan và phù hợp với vận tải đơn.

- Kiểm tra nội dung liên quan đến vận chuyển, giao hàng: tên tàu, cảng đến,
cảng đi… phải phù hợp với vận tải đơn và các chứng từ khác.

- Kiểm tra điều kiện cơ sở giao hàng.

- Kiểm tra các ghi chú bổ xung (nếu có).

- Kiểm tra chữ ký của người bán.

3.2.2.8. Kiếm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Đối với những hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện hay nói cách khác những
hàng hóa bị hạn chế nhập khẩu khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa đó
phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tức phải được các cơ quan
này cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Kiểm tra giấp phép xuất khẩu, nhập khẩu là kiểm tra tên, địa chỉ của người xin
nhập khẩu, số hiệu ngày tháng của hợp đồng, kiểm tra tên cửa khẩu giao hàng, phương
tiện vận tải, so sánh với vận tải đơn, kiểm tra tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm
chất, số lượng, trọng lượng, giá đơn vị của hàng hóa và tổng giá trị kiểm tra thời hạn
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của hiệu lực giấp phép, kiểm tra cơ quan cấp giấy phép có phù hợp với hàng hóa đó
hay không.

3.2.2.9. Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng và các chứng từ khác

Đối với những hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thì công chức hải quan phải
đối chiếu giấy chứng nhận chất lượng với tờ khai hải quan.

Kiểm tra các chứng từ khác (nếu có) như bảng kê chi tiết hàng hóa, giấy kiểm
dịch động thực vật, giấy chứng nhận số lượng, chất lượng hàng hóa.

3.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa

3.3.1. Khái niệm căn cứ kiểm tra thực tế hàng hóa

Kiểm tra thực tế hàng hóa là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng của
hàng hóa, đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.

Theo công ước Kyoto Kiểm tra hàng hóa là việc cơ quan hải quan tiến hành
kiểm tra thực tế hàng hóa, nhằm đảm bảo rằng tính chất, xuất xứ, điều kiện, số lượng
và giá trị của hàng hóa phù hợp với những chi tiết đã khai trong tờ khai hàng hóa.

Đứng ở góc độ tiếp cận khác nhau, kiểm tra thực tế hàng hóa được xét trên
nhiều phương diện và sắc thái khác nhau, chẳng hạn: Kiểm tra thực tế hàng hóa là một
khâu của nghiệp vụ kiểm tra hải quan nếu nhìn nhận ở góc độ nghiệp vụ, kiểm tra thực
tế hàng hóa là một quy trình (một giai đoạn, một bước) trong quy trình kiểm tra hải
quan nếu nhìn nhận ở góc độ quy trình, kiểm tra thực tế hàng hóa là một hình thức
kiểm tra hải quan nếu nhìn nhận ở góc phương pháp thực hiện kiểm tra hải quan.

Mức độ hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa được quyết định dựa trên các căn
cứ, hay nói cách khác dựa trên các tiêu chí nhất định. Các căn cứm tiêu chí bao gồm:

- Quá trình chấp hành pháp luật của chủ hành, có thể nói đây là căn cứ cơ bản
nhất, quan trọng nhất để ra quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa hay không kiểm tra
thực tế hàng hóa cũng như trong việc quyết định mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế hàng
hóa.

- Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhà nước hay còn gọi
chính sách quản lý mặt hàng của nhà nước.

- Hồ sơ hải quan.

- Kết quả phân tích thông tin.

- Các nguồn thông tin khác.

Người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa và mức độ kiểm
tra thực tế hàng hóa là Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu, Chi cục trưởng hải quan địa
điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

3.3.2. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa
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3.3.2.1. Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa: Là việc cơ quan hải quan chỉ tiến hành kiểm
tra hồ sơ hải quan do chủ hàng nộp hoặc xuất trình và kết hợp áp dụng nguyên tắc
quản lý rủi ro mà không tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa thường được áp dụng đối với những chủ hàng
tuân thủ pháp luật một cách tự nguyện và đối với những hàng hóa không phải chịu
thuế xuất khẩu, những hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, hoặc nhằm
phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, hàng hóa không phải đánh thuế ở Việt
Nam v..v…

3.3.2.2. Kiểm tra theo tỷ lệ (%) (Kiểm tra xác suất)

Kiểm tra theo tỷ lệ (%): Là việc cơ quan hải quan ngoài kiểm tra hồ sơ hải quan
còn tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa theo một tỉ lệ nhất định do pháp luật quy định.

Tỉ lệ kiểm tra ở đây được hiểu là nếu hàng hóa đóng theo kiện thì tỉ lệ kiểm tra
là tỉ lệ số kiện được kiểm tra, nếu hàng hóa đóng trong container thì tỉ lệ kiểm tra tỉ lệ
số container được kiểm tra hoặc tỷ lệ số kiện trong từng container được kiểm tra. Việc
lựa chọn container để kiểm tra được thực hiện trên cơ sở lấy xác suất ngẫu nhiên do hệ
thống máy tính xử lý hoặc do lãnh đạo chi cục quyết định và được thể hiện trên hồ sơ
hải quan.

Theo quy định của Pháp luật cơ quan hải quan Việt Nam hiện nay, kiểm tra
theo tỷ lệ (%) được thực hiện theo hai mức 5% và 10% và được áp dụng trong các
trường hợp sau:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế, nhưng cơ
quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

- Hàng hóa xác định có khả năng vi phạm  pháp luật hải quan qua kết quả phân
tích thông tin của cơ quan hải quan.

3.3.2.3. Kiểm tra toàn bộ lô hàng

Kiểm tra toàn bộ lô hàng: Là việc cơ quan hải quan ngoài việc kiểm tra hồ sơ
hải quan còn tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ đối với lô hàng xuất khẩu khác.

Mức độ kiểm tra này thường được áp dụng trong trường hợp có độ rủi ro cao,
chủ hàng có ý thức chấp hành pháp luật kém, xuất xứ hàng không rõ ràng, hồ sơ có
nhiều sai lệch.

3.3.3. Nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa

Nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

- Kiểm tra tình trạng bao bì, niêm phong hàng hóa của lô hàng.
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- Kiểm tra các thông số của hàng hóa, kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng
lượng chủng loại, chất lượng xuất xứ của hàng hóa.

- Đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.

3.3.3.1. Kiểm tra về tên, mã số hàng hóa

Việc kiểm tra về tên, mã số hàng hóa có thể được thực hiện bằng phương pháp
cảm quan như thông qua các tài liệu kỹ thuật và mô tả chi tiết hàng hóa hoặc thông
qua phân tích, thành phần hàm lượng các chất cấu thành hàng hóa, thông qua phân
tích bản chất, công dụng hàng hóa.

Việc phân tích thành phần, hàm lượng các chất cấu thành hàng hóa để xác định
tên hàng, mã số hàng hóa có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm bằng cách lấy
mẫu hàng gửi Trung tâm phân tích, phân loại của Tổng cục hải quan yêu cầu phân tích
và xác định hoặc có thể thông qua tổ chức giám định chuyên ngành..

Những hàng hóa mà công chức hải quan trực tiếp kiểm tra bằng thủ công đã
không thể xác định được đúng tên hoặc mã số hàng hóa xuất nhập khẩu thì lấy mẫu
hàng theo quy định gửi đến các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập
khẩu trực thuộc tổng cục hải quan để kiểm tra bằng các phương tiện, kỹ thuật nhằm
xác định mã số, chất lượng…. của hàng hóa. Kết luận các trung tâm phân tích, phân
loại hàng hóa xuất nhập khẩu, là kết quả kiểm tra Hải quan.

Đối với những hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu giám định chất lượng hàng
hóa, việc giám định chất lượng hàng hóa phải được thực hiện bởi các cơ quan giám
định chất lượng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ về giám định hàng hóa xuất
khẩu, nhập  khẩu có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định hàng
hóa không được coi là kết quả kiểm tra hải quan mà chỉ là thực hiện một bước của
kiểm tra hải quan.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam việc kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa
được thực hiện theo quy trình sau:

- Đối với hàng hóa không phải phân tích thành phần, hàm lượng các chất cấu
thành hàng hóa mà bằng cảm quan và phương tiện của mình, Cục hải quan không xác
định được tên, mã số hàng hóa theo nghị Tổng cục hải quan (kèm theo tài liệu kỹ thuật
và mô tả chi tiết hàng hóa) xác định.

- Đối với hàng hóa cần phân tích trong phòng thí nghiệm mới xác định được
thành phần, hàm lượng, các chất cấu thành, bản chất công dụng hàng hóa mà cục hải
quan không xác định được tên, mã số hàng hóa thì cùng chủ hàng lấy mẫu hàng gửi
Trung tâm phân tích, phân loại của tổng cục hải quan yêu cầu phân tích và xác định.

- Đối với hàng hóa cần phân tích trong phòng thí nghiệm mới xác định được
thành phần,  hàm lượng,  các chất cấu thành,  bản chất công dụng hàng hóa nhưng
Trung tâm phân tích phân loại của tổng cục hải quan không có khả năng phân tích thì
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Chi cục hải quan cùng chả hàng lấy mẫu, thống nhất lựa chọn tổ chức giám định
chuyên ngành để giám định. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định là cơ sở để Chi
cục hải quan xác định tên gọi, mã số hàng hóa. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám
định có giá trị để các bên thực hiện. Cơ quan tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm
về kết luận của mình.

- Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận của cơ quan hải
quan thì thống nhất với cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên
ngành thực hiện giám định. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định là cơ sở để Chi
cục hải quan xác định tên gọi mã số hàng hóa. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám
định có giá trị để các bên thực hiện. Cơ quan tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm
về kết luận của mình.

3.3.3.2. Kiểm tra năng lượng hàng hóa và chất lượng hàng hóa

* Kiểm tra lượng hàng hóa

Lượng hàng hóa bao gồm số lượng hàng hóa và trọng lượng hàng hóa.

Kiểm tra lượng hàng hóa là việc đối chiếu lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu,
nhập khẩu so với lượng hàng hóa được khai báo trên tờ khai hải quan và các chứng từ
đi kèm tờ khai hải quan.

Việc kiểm tra số lượng, trọng lượng hàng hóa có thể thực hiện bằng phương
pháp kiểm đếm thủ công hoặc bằng các phương tiện kỹ thuật như: máy soi, cân điện
tử….

Trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ
quan hải quan về tên, mã số, trọng lượng chủng loại của hàng hóa thì cùng cơ quan hải
quan lựa chọn cơ quan tổ chức giám định chuyên ngành để giám định và phải trả phí
giám định. Kết luận của cơ quan tổ chức giám định chuyên ngành có giá trị để các bên
thực hiện. Cơ quan tổ chức giám định chuyên ngành phải chịu trách nhiệm về kết luận
giám định của mình.

* Kiểm tra chất lượng hàng hóa

- Đối với hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng:

Hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng bao gồm:

+ Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện “tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng hàng
hóa” bắt buộc áp dụng.

+ Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật liệu thiết bị quan trọng.

+ Hàng hóa có truyền thống xuất khẩu có thị trường ổn định.

+ Hàng hóa xuất khẩu theo các Hiệp định của Việt Nam với các nước khác.
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Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn
Việt Nam về chất lượng, an toàn, phù hợp với yêu cầu chất lượng của hàng hóa trong
hợp đồng với nước nhập khẩu.

+ Hàng hóa nhập khẩu mang dấu hiệu phù hợp với tiêu chuẩn của nước xuất
khẩu đã được tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thừa nhận và công bố
trong từng thời kỳ.

Kiểm tra nhà nước về chất lượng để thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
được thực hiện trên cơ sở đảm bảo yêu cầu kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với
hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất
lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành quy
định danh mục hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải qua
kiểm tra chất lượng nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ quản
lý chuyên ngành quy định chỉ tiêu cần kiểm tra và chỉ định các cơ quan kiểm tra chất
lượng hàng hóa đối với các hàng hóa bắt buộc phải qua kiểm tra chất lượng nhà nước.

Tất cả các tổ chức và cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, khi thực hiện xuất khẩu,
nhập khẩu các hàng hóa thuộc “Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm
tra nhà nước về chất lượng” phải đăng ký kiểm tra và chịu sự kiểm tra nhà nước về
chất lượng hàng hóa theo qui định. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục
trên chỉ được lưu thông hoặc tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu sau khi được kiểm tra
và có giấy xác nhận của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất nhập
khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan căn cứ giấy đăng ký kiểm tra
nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc giấy thông báo mình kiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng có thẩm quyền để làm
thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan không yêu cầu nộp hoặc xuất
trình các giấy trên, người khai hải quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của
pháp luật về chất lượng hàng xuất khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng,
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về
chất lượng, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng có thẩm quyền phải có kết luận
về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để cơ quan hải quan hoàn thành việc thông quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai quan phải chịu trách nhiệm thực hiện
đúng quy định  của pháp luật về chất lượng hàng xuất khẩu.

Chủ hàng có hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng hàng hóa cho đến khi kết luận về
chất lượng hàng hóa của cơ quan nhà nước chất lượng có thẩm quyền. Trong vòng 30
ngày kể từ ngày đưa hàng nơi bảo quản chủ hàng phải nộp bổ xung vào hồ sơ hải quan
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kết luận về chất lượng hàng hóa của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng có thẩm
quyền. Đối với hàng hóa không thuộc diện phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng:

+ Trường hợp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan Hải quan không
xác định được chất lượng hàng hóa để áp dụng chính sách quản lý xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa thì cùng với chủ hàng lấy mẫu hoặc tài liệu kỹ thuật (catalogue…) và
yêu cầu chủ hàng giữ nguyên trạng hàng hóa, thống nhất lựa chọn cơ quan, tổ chức
giám định chuyên ngành thực hiện giám định. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám
định chuyên ngành có giá trị để các bên thực hiện.

+ Trường hợp người khai hải quan và cơ quan hải quan không thống nhất được
trong việc lựa chọn tổ chức giám định chuyên ngành thì các bên tiến hành giám định
độc lập và thực hiện khiếu nại theo quy định của Pháp luật.

3.3.3.3. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa phải căn cứ vào thực tế hàng hóa và hồ sơ hải
quan. Trường hợp có khác biệt nhỏ giữa việc khai trên C/O và chứng từ thuộc hồ sơ
hải quan nhưng cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính xác thực của xuất xứ
hàng hóa và việc khai đó vẫn phù hợp với hàng hóa thực tế nhập khẩu thì C/O đó vẫn
được coi là hợp lệ.

Các trường hợp cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa:

- Hàng hóa nhập khẩu, nếu chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế xuất ưu đãi
đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các hiệp định thỏa thuận quốc tế
ký kết giữa Việt Nam với các nước, nhóm nước, tổ chức kinh tế quốc tế.

- Những loại hàng hóa thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập
khẩu theo quy định của pháp luật hoặc theo các điều ước Quốc tế ký kết giữa Việt
Nam với các nước, nhóm nước, tổ chức kinh tế quốc tế.

- Hàng hóa thuộc diện chính phủ Việt Nam hoặc tổ chức quốc tế thông báo
đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây nguy hiểm đến an toàn xã hội, sức khỏe cộng
đồng, vệ sinh môi trường.

- Những loại hàng hóa nhập khẩu từ các nước thuộc diện chính phủ Việt Nam
thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá,
các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan biện pháp hạn chế số lượng.

- Mặt hàng xuất khẩu đang ở trong thời điểm có nguy cơ bị các nước, khu vực
hoặc lãnh thổ áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế đối kháng các biện pháp tự vệ
hoặc hạn chế số lượng.

Trường hợp xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu khác với xuất xứ khai bảo
của người khai hải quan nhưng vẫn thuộc nước, vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối hạn
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quốc với Việt Nam thì cơ quan hải quan vẫn áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định,
nhưng sẽ tùy tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hoá, 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 150 (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 365 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.

Trường hợp nguời khai quan nộp C/O cấp cho cả lô hàng nhưng chỉ nhập khẩu
một phần của lô hàng thì cơ quan hải quan chấp nhận C/O đó đối với phần hàng hóa
thực nhập.

3.3.4. Các hoạt động phục vụ công tác kiểm tra thực tế hàng hóa

Phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là những hoạt động phục
vụ cho công tác kiểm tra hải quan tại các đơn vị hải quan. Mục đích của việc phân
tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là để cung cấp cơ sở khoa học cho đơn
vị và cán bộ Hải quan trong việc xác định đúng tên hàng, mã số hàng hóa theo danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế
nhập khẩu và theo hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa của tổ chức hải quan thế
giới, phục vụ cho công tác quản lý hải quan và xây dựng mã số hàng hóa xuất nhập
khẩu.

Việc phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn cung cấp cho
nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan, chống gian
lận thương mại, chống buôn lậu. Góp phần phục vụ việc xây dựng Danh mục hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu, trợ
giúp các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện các chủ trương chính sách, cơ chế
quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa tích hợp với nền kinh tế thị trường, tạo điều
kiện cho các tổ chức cá nhân áp dụng nhanh tiến độ khoa học kỹ thuật – công nghệ để
sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và
quốc tế.

Phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện
trước khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và
kiểm tra sau thông quan.

3.3.4.1. Phân tích hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu
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Phân tích hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu là một biện pháp kiểm tra thực tế
mẫu hàng hóa bằng nghiệp vụ kỹ thuật tiến hành trong phòng thí nghiệm để nhìn rõ
bản chất hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định đúng tên hàng,
mã số hàng hóa.

Trường hợp sau khi đã thực hiện việc phân loại hàng hóa theo quy định mà
chưa xác định được tên gọi mô tả và mã số của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì
phải lấy mẫu hàng hóa để phân tích, giám định phục vụ cho việc phân loại. Việc phân
loại hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu phải căn cứ vào danh mục hàng hóa, xuất khẩu,
nhập khẩu Việt Nam. Những đối tượng phân loại là mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu chưa xác định được hoặc có nghi ngờ về tên hàng và mã số hàng hóa.

Việc phân tích hàng hóa, liên quan đến nghiệp vụ lấy mẫu hàng hóa. 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 do Tổng cục Hải quan quy định.

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. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao
và ký xác nhận. Mẫu chỉ lấy ở mức tối thiểu cần thiết.

Đối với mẫu do Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu
tiến hành phân tích thì nơi lưu mẫu là Trung tâm phân tích và phân loại hàng hóa, xuất
khẩu, nhập khẩu.

Đối với trường hợp Chi cục lấy mẫu để giải quyết các nghiệp vụ có liên quan
thì nơi lưu mẫu là Chi cục hải quan.

Mẫu lưu tại Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và/
hoặc Chi cục hải quan được lưu trong thời hạn 90 (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.

3.3.4.2. Giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mọi hoạt động liên quan đến việc
thẩm định số lượng, chất lượng, giá cả và các điều kiện tài chính hoặc phân loại hải
quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trừ các mặt hàng theo quy định bắt buộc phải kiểm tra nhà nước về chất lượng,
trong quá trình làm thủ tục hải quan, cán bộ hải quan phải tự kiểm tra, tự xác định
chủng loại, số lượng, chất lượng, quy cách giá trị hàng hóa để thực hiện ghi kết quả
kiểm hóa là chính. Những trường hợp nghi ngờ, những trường hợp đó phải thông qua
máy móc kỹ thuật mới xác định chính xác thì mới yêu cầu phải qua giám định.

Đa số  mặt  hàng,  việc  xác  định  chất  lượng hàng hóa  được  thực  hiện  bằng
phương pháp cảm quan hoặc sử dụng những phương tiện kỹ thuật đơn giản trong bộ
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chứng từ lô hàng và trình độ kinh nghiệm của kiểm tra viên. Đối với những trường
hợp không xác định được bằng phương pháp trên thì phải trưng cầu giám định. Kết
luận của tổ chức giám định có thẩm quyền là căn cứ để xác định phẩm chất hàng hóa.

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu được chia làm 3 loại:

- Giám định nhà nước: Đối với những mặt hàng thuộc danh mục phải giám
định theo quy định của Chính phủ.

- Giám định theo thỏa thuận giữa nguời mua và người bán.

- Giám định hải quan hay còn gọi là phân tích, phân loại hàng hóa: Đây là
nhiệm vụ phải làm thuộc chức năng của hải quan. Để có cơ sở quyết định, hải quan có
thể tự tổ chức giám định, phân tích, phân loại hàng hóa có thể sử dụng kết quả giám
định của hai tổ chức trên.

Hàng hóa nằm trong danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng mới phải
chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước về chất lượng và là đối tượng hàng hóa thuộc
diện phải giám định nhà nước về chất luợng. Còn những hàng hóa nằm ngoài danh
mục trên, các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trước khách
hàng của mình. Việc giám định chất lượng theo hợp đồng thương mại phụ thuộc vào
thỏa thuận giữa người xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.

Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất
lượng, chủ hàng phải yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá
thực hiện việc giám định hàng hóa theo nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng và
trả phí giám định. 

Trong trường hợp các bên tham gia hợp đồng mua bán có thỏa thuận yêu cầu
giám định hàng hóa mà nội dung và kết quả chứng thu giám định phù hợp với quy
định của nhà nước về hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về
chất lượng thì chứng thư giám định này có giá trị là chứng thư giám định theo yêu cầu
kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Trong trường hợp có yêu cầu giám định hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để thực hiện công vụ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn
thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa thể hiện giám định hầng hóa và
trả phí giá định.

Sự khác nhau giữa giám định hải quan và các tổ chức giám định khác là: Giám
định hải quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, còn các tổ chức
giám định khác là tổ chức giám định độc lập thực hiện giám định theo đơn đặt hàng.
Để đảm bảo chất lượng hoạt động giám định chất lượng hàng hóa trong các hợp định
thương mại, tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và hội nhập kinh tế khu
vực và quốc tế về hoạt động thẩm định hàng hóa, các tổ chức thực hiện giám định chất
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lượng hàng hóa phải được xét duyệt công nhận và cấp giấy phép hoạt động kinh
doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Kiểm tra sau thông quan

3.4.1. Khái niệm về kiểm tra sau thông quan

Kiểm tra sau thông quan là một nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu. Nghiệp vụ này được hình thành và phát triển cùng với việc hình
thành và phát triển của khoa học về quản lý rủi ro và được hầu hết các nước, khu vực
thuộc Tổ chức hải quan thế giới (WCO) và tổ chức thương mại thế giới (WTO) áp
dụng. Các nước phát triển đã bắt đầu áp dụng thí điểm nghiệp vụ kiểm tra sau thông
quan từ năm 1967 và đến năm 1968 đã phát triển áp dụng hoàn toàn, song đối với các
nước đang phát triển như Việt Nam thì nghiệp vụ này còn quá mới mẻ và chúng ta
cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn.

Hiện nay, ở mỗi một quốc gia khác nhau có các định nghĩa khác nhau về kiểm
tra sau thông quan và cách gọi nghiệp vụ này cũng có sự khác nhau như: "Kiểm toán
sau thông quan" (Post Clearance Autit - PCA), "Kiểm toán hải quan" (Customs Audit
- CA), "Kiểm tra sau thông quan" (Việt Nam)...

Mặc dù có sự khác nhau về thuật ngữ và văn phong diễn đạt, nhưng đều có
những điểm chung cơ bản là:  Thứ nhất, kiểm tra sau thông quan là một nghiệp vụ
quản lý hải quan có hệ thống do cơ quan Hải quan thực hiện, cụ thể là công chức Hải
quan. Thứ hai,  kiểm tra sau thông quan nhằm thẩm định độ chính xác và tính trung
thực của việc khai hải quan thông qua việc kiểm tra hồ sơ hải quan, sổ sách chứng từ
kế toán, báo cáo tài chính, hệ thống kinh doanh và dữ liệu thương mại của đơn vị được
kiểm tra. Thứ ba, kiểm tra sau thông quan là phương pháp kiểm tra ngược thời gian,
diễn ra sau khi thông quan, tức sau khi có quyết định hàng hóa được xuất khẩu, nhập
khẩu phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan hải quan.

Qua các điểm chung đó chúng ta có thể hiểu kiểm tra sau thông quan như sau:
Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan nhầm thẩm định
tính chính xác,trung thực của nội dung các chứng từ mà người khai hải quan đã khai,
nộp xuất chình với cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được
thông quan.

Kiểm tra sau  thông quan mang tính tất yếu khách quan, điều này được lý giải
bởi nhiều lý do khác nhau:  Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu ứng dụng phương pháp
quản lý rủi ro trong kiểm tra hàng hóa XNK cũng như từ việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của cơ quan Hải quan.  Thứ hai, do yêu cầu hội nhập và phát triển thương
mại quốc tế trong khi khả năng kiểm soát của Hải quan có hạn, cả về nhân lực, nhận
thức cũng như trang thiết bị. Thứ ba, yêu cầu thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế
của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Hải quan Việt Nam với các nước trong khu vực
và các tổ chức trên thế giới (như công ước Kyoto, CEPT, AFFTA, GATT...). Thứ tư,
do yêu cầu tiếp cận kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến về Hải quan.

3.4.2. Vai trò của kiểm tra sau thông quan

Kiểm tra sau thông quan là một khâu nghiệp vụ hết sức quan trọng trong công
nghiệp quản lý của Hải quan hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu của giao lưu thương mại
quốc tế trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Bản thân khâu nghiệp vụ quan trọng này
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thực sự có nhiều hữu dụng cho chính cơ quan Hải quan cũng như cộng đồng doanh
nghiệp. Về cơ bản, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cũng như Hải quan các nước
trong khu vực đã triển khai thực hiện nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đều có những
nhận định khá thống nhất về vai trò của công tác kiểm tra sau thông quan. Cụ thể như
sau: 

Kiểm tra sau thông quan là một trong những biện pháp nâng cao năng lực quản
lý của cơ quan Hải quan, thực hiện trống gian lận thương mại có hiệu quả, đồng thời
tạo điều kiện thông quan nhanh, góp phần tích cực phát triển giao lưu thương mại
quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cộng
đồng doanh nghiệp.

Kiểm tra sau thông quan còn là một trong những biện pháp góp phần đảm  bảo
thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả pháp luật hải quan và các văn bản pháp luật có
liên quan đến lĩnh vực XNK hàng hóa, đặc biệt nâng cao ý thức tự giác chấp hành
pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp.

Đảm bảo ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách, giảm chi phái về Hải quan:
Giảm thiểu rủi ro cho thủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật Hải quan.

Kiểm tra sau thông quan tác động tích cực trở lại với hệ thống quản lý của cơ
quan Hải quan thông qua việc nhận biết và xử lý các rủi ro tiềm ẩn của hệ thống.

Thông qua hoạt động viểm tra sau thông quan có thể dẫn tới mở rộng phạm vi
kiểm tra tiếp theo khi cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác, như kiểm tra chế độ giấy
phép, về hạn ngạch, về chống bán phá giá...

Kiểm tra sau thông quan là một công cụ hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám
sát của Hải quan, bởi thông qua nghiệp vụ này, cơ quan Hải Quan có được khá đầy đủ
thông tin về giao dịch có liên quan được phản ánh trong hệ thóng sổ sách kế toán và
báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

Kiểm tra sau thông quan cho phép cơ quan Hải Quan áp dụng đơn giản hóa các
biện pháp giám sát, quản lý trên cơ sở hiện đại hóa Hải quan nhưng vẫn đảm bảo chức
năng quản lý nhà nước về Hải quan.

3.4.3. Nội dung kiểm tra sau thông quan 

Việc áp dụng nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan ít nhiều đã làm thay đổi quan
niệm "Hải quan là người gác cửa" bởi với kiểm tra sau thông quan Hải quan còn là
người phát hiện và ngăn chặn gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu,
đặc biệt gian lận trị giá Hải quan để trốn thuế và đó cũng chính là mục đích chính của
kiểm tra sau thông quan.Với mục đích chính như vậy nội dung kiểm tra chủ yếu sau
thông quan gồm:

Thứ nhất, kiểm tra hồ sơ hải quan cụ thể:

Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ Hải quan, sự phù hợp của các chứng
từ kềm theo tờ khai.

Kiểm tra chi tiết các nội dung khai báo, cụ thể:

+ Kiểm tra các tiêu chí liên quan đến xác định trị giá hải quan, gồm đơn giá, số
lượng, tỷ giá tính thuế.
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+ Các tiêu chí liên quan đến việc xác định thuế suất, thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu và các thuế khác, gồm phân loại áp mã hàng hóa, áp dụng mức thuế suất, hạn
ngạch thuế quan…

+ Các tiêu chí liên quan đến việc xác định khoản điều chỉnh thuế và lệ phí phải
nộp, gồm các khoản miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế….

+ Kiểm tra việc phân loại, áp mã hàng hóa.

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách thương mại như chính
sách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi thuế….

* Thứ hai, Kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chình, chứng từ thanh
toán quốc tế, chứng từ giám định (nếu có), chứng từ vận tải, bảo hiểm và các chứng từ
khác có liên quan đến hàng hóa đã được thông quan tại đơn vị.

* Thứ ba, Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan
nếu hàng hóa đó còn đang được lưu giữ tại đơn vị được kiểm tra hoặc cơ quan hải
quan có căn cứ để chứng minh hàng hóa đó hiện đang được các tổ chức, cá nhân khác
lưu trữ, quản lý. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa là cần thiết để cơ quan hải quan có
căn cứ kết luận chính xác nội dung kiểm tra.

Bằng những nội dung kiểm tra chủ yếu này, kiểm tra sau thông quan nhằm giải
mã được các vấn đề sau:

1. Tính nhất quán giữa chủng loại hàng hóa chủ hàng đã khai báo trên tờ khai
quan để áp thuế suất với các chứng từ liên quan, như phiếu kiểm nghiệm, phiếu khám
định, giấy chứng nhận xuất xứ, hóa đơn, hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa…

2) Tính đúng đắn của lượng hàng hóa ghi trong cột nhập khi hoặc tập hợp các
phiếu xuất kho với các dữ liệu tờ khai báo trên mục số lượng hàng hóa của tờ khai hải
quan.

3) Tính hợp lý, hợp lệ về tính nhất quán của các khoản chi phí mà chủ hàng
thực tế đã trả hoặc sẽ phải trả cho người xuất khẩu, các hãng vận tải, bảo hiểm… với
mục giá trị hải quan mà trước đó chủ hàng đã khai báo hải quan.

4) Sự nhất quán giữa các chứng từ được cập nhật vào sổ kế toán với những
chứng từ mà trước đó chủ hàng đã xuất trình khai báo với hải quan khi làm thủ tục
thông quan.

5) Số thuế mà chủ hàng đã nộp đủ hay thiếu, nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu?
Nguyên nhân của sự thiếu hụt này?...

Chính vì vậy hải quan các nước rất chú trọng đến việc duy trì, phát triển và
nâng cao hiệu lực của công tác kiểm tra hải quan ./.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3
1. Kiểm tra hải quan là gì? Tại sao phải thực hiện kiểm tra hải quan?
2. Việc kiểm tra hải quan được thực hiện theo nguyên tắc nào, Tại sao?
3. Trình bày phạm vi kiểm tra hải quan về không gian và thời gian.
4. Phân biệt các đối tượng kiểm tra hải quan.
5. Kiểm tra hồ sơ hải quan là gì? Trong các nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan, nội 
dung nào là quan trọng nhất, Tại sao?
6. Kiểm tra thực tế hàng hóa là gì? Phân biệt các mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa 
được áp dụng hiện nay?
7. Kiểm tra sau thông quan là gì? Tại sao cần kiểm tra sau thông quan? 
8. Trình bày những nội dung cơ bản của hoạt động kiểm tra sau thông quan.
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CHƯƠNG 4. KIỂM TRA TÍNH THUẾ VÀ THU THUẾ HẢI QUAN
Mục tiêu của chương:

+ Phân biệt các loại thuế hải quan

+ Trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung kiểm tra tính thuế hải quan

+ Trình bày được khái niệm, nội dung, yêu cầu tổ chức thực hiện thu thuế hải
quan

+ Liệt kê được các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hải quan 

+ Thực hiện tính thuế hải quan

+ Xác định các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hải quan

4.1. Một số nhận thức cơ bản về thuế hải quan
4.1.1. Khái niệm thuế hải quan

Hiện nay khi nói đến thuế hải quan, còn tồn tại nhiều ý kiến và quan điểm khác
nhau. Có quan điểm chho rằng, thuế hải quan là thuế do cơ quan hải quan thu. Theo
quan điểm này, thuế hải quan bao gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt khi hàng hóa thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt được xuất khẩu hoặc  nhập khẩu.

Có quan điểm lại cho rằng, thuế hải quan là thuế đánh vào hành vi xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa. Theo quan điểm này thì thuế hải quan là thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu hàng hóa.

Quan điểm khác lại nhận định, thuế hải quan là thuế đánh vào hàng hóa, dịch
vụ xuất nhập khẩu. Theo quan điểm này, thuế hải quan bao gồm thuế xuất nhập khẩu,
thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử. 

Trên cơ sở những quan điểm trên, chúng ta có thể hiểu, thuế hải quan theo hai
nghĩa. Theo nghĩa rộng, thuế hải quan là thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, gồm: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,
thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ.
Theo nghĩa hẹp, thuế hải quan được hiểu là thuế đánh vào hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa. Hiểu theo nghĩa này, thuế hải quan chính là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Hiện nay, thuế hải quan đa phần được hiểu theo nghĩa hẹp.

Thuế hải quan là một trong những công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Thuế hải quan do cơ quan Hải quan quản lý trực
tiếp với tư cách là người đại diện cho Nhà nước.

Trên thực tế, thuế hải quan đã ra đời và tồn tại khi những hình thái nhà nước
đầu tiên xuất hiện. Khi các lãnh địa của thời Trung cổ, người ta đã nghe thấy các
thương nhân than phiền với nhau về những số tiền “vô lý” mà họ phải trả cho các lãnh
chúa khi họ mang hàng hóa ra vào khu vực do các lãnh chúa cai quản. Có thể coi đó
chính là manh nha của thuế Hải quan – thuế đánh vào hoạt động lưu chuyển hàng hóa
từ phần lãnh thổ này đến phần lãnh thổ khác. Tuy nhiên, phải đến thời kỳ cận đại và
hiện đại, thì những quy định cụ thể những đạo lý cụ thể của thuế hải quan mới chính
thức được ghi lại thành các điều khoản Luật. Theo sự ghi nhận của tổ chức Hải quan
thế giới thì các điều khoản đầu tiên về thuế Hải quan xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX tại Mỹ và Châu Âu. Khi đó, người ta quy định phải thu một khoản thuế
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hải quan nhất định đối với một số loại hàng hóa trong thương mại quốc tế. Phạm vi và
số lượng các mặt hàng chịu thuế hải quan thay đổi tùy thuộc vào quy định của mỗi
nước. Ngày nay, nhiều nước phát triển đã giảm thuế Hải quan đến mức thấp nhất( 0-
3% trị giá của hàng hóa nhập khẩu), không thu thuế đối với hàng xuất khẩu. Còn
những nước đang phát triển, do nhu cầu tiền phục vụ các hoạt động phát triển trong
nước, thuế hải quan thường cao và đánh vào hầu hết các mặt hàng. Điều đó khiến cho
vai trò của thuế hải quan trở nên quan trọng trong nền kinh tế, chiếm tỷ lệ khá cao
trong tổng thu ngân sách nhà nước. Chẳng hạn, ở Pakistan, thuế Hải quan chiếm từ
30-40% tổng thu ngân sách, Việt Nam trong những năm trước đây, thuế Hải quan
chiếm 25-30%,...

Ở Việt Nam, thuế Hải quan được biết đến dưới tên gọi “Thuế xuất khẩu, nhập
khẩu” và được thưc hiện tuân theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu.

Như vậy, Thuế Hải quan (hay thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) là một khoản
tiền được tính toán dựa trên các căn cứ nhất định do đối tượng nộp thuế phải nộp vào
Ngân sách nhà nước khi tiến hành xuất khẩu hoặc nhập khẩu các loại hàng hóa là đối
tượng chịu thuế hải quan qua biên giới quốc gia.

Đối tượng nộp thuế là các cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu.

Cũng giống như các loại thuế khác, thuế Hải quan có tính chất áp đặt và tạo ra
một ngồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, so với thuế nội địa, thuế Hải quan
có những đặc thù riêng biệt.

* Xét về bản chất, thuế Hải quan là một loại thuế gián thu, mang đầy đủ những
đặc điểm của thuế gián thu. Do đó, thuế hải quan được coi là một công cụ để Chính
phủ điều tiết sản xuất và tiêu dùng trong nước. Song tính chất gián thu của thuế Hải
quan chỉ thể hiện rõ nét của thuế đánh vào hàng nhập khẩu – thuế nhập khẩu. Ngược
lại, đối với thuế xuất khẩu, các tính chất này hầu như biến mất, bởi vì hàng xuất khẩu
được tiêu dùng trên thị trường nội địa trong một nước khác và có tác động tới nền sản
xuất, nền kinh tế của nước nhập khẩu hàng hóa đó.

* Về phạm vi áp dụng, thuế Hải quan chỉ áp dụng đối với hoạt động xuất nhập
khẩu hàng hóa qua biên giới và đánh vào một số đối tượng hàng hóa nhất định mà
Chính phủ cần áp đặt “bàn tay” quản lý của mình. Trong xu hướng hội nhập kinh tế
quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu đang ngày càng thu hẹp.
Hiện nay, Việt Nam chỉ đánh thuế xuất khẩu chủ yếu vào một số nguyên liệu quý để
làm dược phẩm, nước hoa, các loại quặng kim loại,...  Còn đối với hàng hóa nhập
khẩu, các mức thuế nhập khẩu cũng đang dần dần được giảm bớt.

* Về đối tượng áp dụng, thuế Hải quan chỉ áp dụng cho các hàng hóa hữu hình
được xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới. Những loại dịch vụ (điện, dịch vụ tư vấn,
dịch vụ vận tải,...) không phải là đối tượng tính thuế hải quan. Do vậy, trong điều kiện
ngoại thương mở rộng, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu gia tăng nhanh chóng, áp
lực công việc đối với cơ quan thuế hải quan ngày càng gia tăng mãnh liệt đòi hỏi cơ
quan thuế hải quan phải thường xuyên cải tiến, hiện đại hóa nghiệp vụ quản lý để đảm
bảo không gây ách tắc hàng hóa ở cửa khẩu mà vẫn đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế
cho ngân sách nhà nước. 

* Về hình thức thu, người nộp thuế hải quan chỉ có thể thực hiện thu nộp thuế
bằng cách chuyển tiền vào tài khoản thuế của cơ quan hải quan ngay khi hành độn
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xuất khẩu, nhập khẩu diễn ra. Đó là do thuế hải quan có tính chất tức thời và dứt điểm,
chỉ phát sinh khi có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

* Về quản lý hành thu, cơ quan hành thu đối với thuế Hải quan là cơ quan hải
quan. Hoạt động thu thuế hải quan, do vậy, không chỉ góp phần vào nhiệm vụ tạo
nguồn thu cho ngân sách mà còn là một công cụ để nhà nước quản lý Hải quan đối với
hàng hóa xuất nhập khẩu. Khi đó, thuế hải quan ở một khía cạnh nào đó, cũng tham
gia thúc đẩy các chính sách thương mại của Chính phủ, chống gian lận thương mại và
buôn lậu hàng hóa qua biên giới, đồng thời là một cánh cửa của quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế.
4.1.2. Phân loại thuế hải quan

Nếu tiếp cận theo nghĩa rộng, thuế hải quan được phân thành nhiều loại. Cụ thể
như sau:

Căn cứ vào mục đích của thuế, thuế hải quan được chia thành:
Thuế để tạo nguồn thu: Được quy định đối với tất cả các mặt hàng để tạo lập

nguồn thu cho ngân sách nhà nước, không phân biệt khả năng sản xuất, nhu cầu bảo
hộ và chính sách thương mại của quốc gia vào thời điểm đó.

Thuế để bảo hộ: Thường được quy định có lựa chọn, nếu trong nước có sản
xuất hoặc có khả năng sản xuất nhưng chưa đủ sức cạnh tranh, cần có sự bảo hộ của
Nhà nước thì xây dựng mức thuế bảo hộ để hàng sản xuất trong nước đủ sức cạnh
tranh với hàng hóa nhập khẩu.

Thuế để trừng phạt: Loại thuế này thường được sử dụng để trả đũa lại những
hành vi phân biệt đối xử của quốc gia này đối với hàng hóa của một quốc gia khác.

Căn cứ vào phạm vi tác dụng của thuế, thuế hải quan bao gồm:
Thuế tự quản:  Là thuế thể hiện tính độc lập của một quốc gia, quy định tùy

theo mục tiêu của quốc gia mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ một hiệp định song
phương hay đa phương nào đã ký kết.

Thuế theo các cam kết quốc tế: Là thuế thực hiện theo các cam kết trong các
hiệp định song phương hoặc đa phương đã ký kết.

Căn cứ vào cách thức đánh thuế, có thể chia thuế hải quan thành:
Thuế tuyệt đối: Là thuế được ấn định bằng một số tiền nhất định trên một đơn

vị hàng hóa xuất nhập khẩu.
Thuế theo tỷ lệ: Là thuế được tính theo một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá

trị xuất khẩu, nhập khẩu thực tế của mỗi đơn vị hàng hóa xuất nhập khẩu.
Thuế hỗn hợp: Áp dụng hỗn hợp cả thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ phần trăm.
Thuế theo lượng thay thế:  Là trường hợp một mặt hàng được quy định đồng

thời thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tính thuế theo một số tiền tuyệt đối, nhưng khi
tính và nộp thuế phải tính và nộp theo số thuế nào cao hơn.

Căn cứ vào mức độ quan hệ ngoại thương giữa các quốc gia, thuế hải quan
được chia thành:

Thuế thông thường
Thuế ưu đãi
Thuế ưu đãi đặc biệt
Nếu tiếp cận theo nghĩa hẹp, thuế hải quan gồm:
Thuế xuất khẩu: Thuế đánh vào hành vi xuất khẩu hàng hóa
Thuế nhập khẩu: Thuế đánh vào hành vi nhập khẩu hàng hóa

4.2. Kiểm tra tính thuế hải quan
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4.2.1. Khái niệm, mục đích kiểm tra tính thuế hải quan
Theo nghĩa rộng, kiểm tra tính thuế hải quan là hoạt động kiểm tra tính chính

xác của việc tính toán và thu nộp thuế hải quan do cơ quan thuế hải quan và người
kinh doanh cùng thực hiện. Đối với cơ quan thuế Hải quan, việc kiểm tra thu thuế để
đảm bảo tính toán chính xác và thu đúng, thu đủ thuế đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu. Còn đối với người kinh doanh, công việc này là một hoạt động “kiểm tra nội
bộ” doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính toán chính xác chi phí kinh doanh, phục vụ
công tác hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo nghĩa hẹp, kiểm tra tính thuế hải quan là hoạt động của cơ quan hải quan
nhằm kiểm tra tính chính xác của việc tính toán và thu nộp thuế hải quan của người
khai hải quan theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra tính thuế được thực hiện nhằm hai mục đích cơ bản sau:
- Kiểm tra tính trung thực, chính xác trong khai báo của chủ hàng;
- Kiểm tra việc áp dụng các chế độ, chính sách để có hướng dẫn cụ thể, kịp

thời.
Bất kể mục đích gì thì việc kiểm tra tính thuế cũng phải dựa trên cơ sở sau:
- Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu của lô hàng, gồm: Tờ khai hải quan hàng hóa

xuất nhập khẩu, Khai báo số lượng hàng hóa, mã số, thuế suất, trị giá Hải quan của lô
hàng, Tờ khai trị giá hải quan, Các chứng từ chứng minh.

- Chế độ chính sách áp dụng: Hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập
khẩu của Chính phủ và Bộ Tài chính; Hướng dẫn thủ tục tính toán, thu nộp thuế của
cơ quan hải quan.
4.2.2. Nội dung kiểm tra tính thuế hải quan

Quy trình kiểm tra thu thuế hải quan tại cơ quan hải quan được tiến hành ở hai
khâu: trong khi làm thủ tục hải quan và sau khi đã giải phóng hàng.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế do đối tượng nộp thuế
khai. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc khai thiếu nội dung hoặc không đảm bảo về thể
thức pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan thông báo cho đối tượng nộp thuế biết
để khai bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, khai đủ nội dung, đảm bảo thể thức
pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra các bước tiếp theo sau đây:

- Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế
trong trường hợp người khai hải quan hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế xuất
nhập khẩu, thuê giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, xét
miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hóa thuộc đối
tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế.

- Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp trong trường hợp
hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế. Nội dung kiểm tra gồm:

+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về số lượng, trọng lượng, đơn vị
tính của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan.
+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về mức thuế suất thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, chênh lệch giá (nếu có).
+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về tỷ giá tính thuế.
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+ Kiểm tra kết quả tính thuế do người khai hải quan kê khai, bao gồm kiểm tra
phép tính số học, số thuế phải nộp của từng mặt hàng theo từng sắc thuế, tổng số thuế
phải nộp của cả tờ khai hải quan.

+ Kiểm tra điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế hoặc áp dụng các biện pháp
cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra từng nội dung phải có trình
độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của công việc, kết thúc kiểm tra phải báo cáo
kết quả kiểm tra, những trường hợp có ý kiến khác với người khai hải quan phải báo
cáo đề xuất với lãnh đạo cấp trên trực tiếp.
4.3. Tổ chức thực hiện thu thuế hải quan
4.3.1. Khái niệm, nội dung tổ chức thực hiện thu thuế hải quan

Để tiến hành thu thuế hải quan, một hệ thống quản lý thu thuế được thiết lập và
vận hành, từ cấp trung ương (là Tổng cục Hải quan) đến từng điểm thu (là các chi cục
hải quan). Bên cạnh đó, cơ quan hải quan được cơ quan kho bạc nhà nước hỗ trợ trong
việc tiếp nhận các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước. Đến nay, Tổng cục Hải
quan và Kho bạc Nhà nước còn phối hợp với các ngân hàng thương mại để đẩy nhanh
tốc độ xử lý thông tin thu nộp, tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa được
nhanh chóng hơn.

Trình tự thu nộp thuế hải quan được diễn ra như sau:
- Người nộp thuế khai báo số thuế phải nộp trên tờ khai hải quan. Nếu được cơ

quan hải quan chấp nhận, hoặc phải có điều chính, người nộp thuế ghi nhận và ra lệnh
cho ngân hàng phục vụ mình chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan hải quan tại kho
bạc nhà nước.

- Ngân hàng thương mại thực hiện lệnh chuyển tiền, đồng thời gửi thông tin
nộp thuế vào hệ thống quản lý của cơ quan hải quan. Trên cơ sở thông tin nộp thuế từ
ngân hàng chuyển đến, cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng hóa và thông quan
lô hàng.

- Khi kho bạc Nhà nước nhận được số tiền từ ngân hàng chuyển đến, kho bạc
Nhà nước gửi thông tin đối chiếu đến cơ quan hải quan để xác nhận số tiền thuế đã
được nộp. Cơ quan hải quan căn cứ vào thông tin của kho bạc Nhà nước để quyết toán
khoản tiền thuế trên hệ thống quản lý của cơ quan hải quan.

- Nếu trong thời gian quy định, kho bạc Nhà nước chưa nhận được số tiền, và
chưa đối chiếu được với cơ quan hải quan, thông tin sẽ được cơ quan hải quan gửi đến
ngân hàng để ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế chuyển đến
kho bạc Nhà nước. Ngân hàng có trách nhiệm thông báo yêu cầu thanh toán đến người
nộp thuế.
4.3.2. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hải quan
4.3.2.1. Thủ tục miễn thuế hải quan

Miễn thuế là việc đối tượng nộp thuế không phải nộp một khoản thuế hải quan
mà lẽ ra người đó phải nộp khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nào đó.

Việc Nhà nước cho miễn thuế xuất khẩu nhập khẩu là để khuyến khích xuất
khẩu, nhập khẩu một số loại hàng hóa, từ đó gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nền
kinh tế. Nhìn chung với mục tiêu khuyến khích xuất khẩu thu ngoại tệ, Nhà nước
thường đánh thuế vào hàng tiêu dùng nhập khẩu, miễn thuế cho các nhà sản xuất khi
nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, đối với
một số trường hợp nhất định, do mục đích ngoại giao hoặc do lượng hàng hóa xuất
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nhập khẩu nhỏ, không đủ sức làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, Nhà nước cũng cho đối
tượng xuất nhập khẩu được hưởng chế độ không phải nộp thuế hải quan.

Xuất phát từ những mục tiêu quản lý nêu trên, người ta chia đối tượng được
hưởng “không phải nộp thuế” thành ba loại: Đối tượng không chịu thuế, Đối tượng
được miễn thuế và Đối tượng được xét miễn thuế.
(1) Đối tượng không chịu thuế: Là một số vật phẩm hàng hóa nhất định được hưởng
chính sách không phải nộp thuế khi xuất nhập khẩu. Nghĩa là, bất kể đối tượng nào,
dù là doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân khi tiến hành xuất nhập khẩu, thỏa mãn
những điều kiện cụ thể thì không phải nộp thuế hải quan. Các đối tượng này bao gồm: 

- Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới
Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính Phủ

- Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại
- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu

từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng
hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác

- Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.
Thủ tục miễn thuế với loại đối tượng này như sau:
- Người khai hải quan khai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên tờ khai hải

quan và chuẩn bị các hồ sơ chứng từ liên quan đến hàng hóa theo yêu cầu của bộ hồ
sơ hải quan thông thường. Trên tờ khai hải quan, người khai hải quan vẫn khai báo
đầy đủ số lượng, mã số thuế, trị giá hải quan của hàng hóa nhưng không phải tính thuế
cho hàng hóa. Sau đó, người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan theo trình tự thủ
tục hải quan.

- Khi thực hiện kiểm tra tính thuế đối với lô hàng, cơ quan hải quan làm thủ tục
xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế hải quan sẽ đối chiếu khai
báo và các chứng từ chứng minh với quy định hiện hành để phê chuẩn việc không tính
thuế cho hàng hóa.

(2) Đối tượng được miễn thuế: Những trường hợp được miễn thuế là hàng hóa
xuất nhập khẩu thông thường phải nộp một khoản thuế hải quan, nhưng do thỏa mãn
một số điều kiện nên không phải nộp số thuế đó. Cụ thể bao gồm các đối tượng sau:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng
quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý
miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng
miễn thuế.

- Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân
nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định
mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ
quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan
có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì Mục đích nhân đạo, từ thiện.

- Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới thuộc Danh
Mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên
giới.

Trường hợp thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử
dụng cho sản  xuất,  tiêu  dùng của cư dân biên giới  và  hàng hóa xuất  khẩu,  nhập
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khẩu của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới thì phải nộp
thuế.

- Hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu.
- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản

phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất
khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước
có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư
trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và
thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản
phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài
nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí
năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
- Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử

dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường
trong nước.

- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định,
bao gồm:

a) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội
chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự
kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển
sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái
nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương
nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển
của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư,
thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất;

b) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu
biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt
Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay
nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;

c) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa,
thay thế;

d) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất,
tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

đ) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất
(bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một
Khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

- Hàng hóa không nhằm Mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng
mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:
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a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng
bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo
máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy
móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực
tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này

được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
- Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước

chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để
sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa
bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu
tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa
học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu
sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản này không áp dụng đối với dự án
đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên,
khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự
án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của
dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần

thiết cho hoạt động dầu khí, bao gồm cả trường hợp tạm nhập, tái xuất;
b) Linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng

đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị
hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần
thiết cho hoạt động dầu khí;

c) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được.
- Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh Mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của

pháp luật về đầu tư được miễn thuế đối với:
a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm:

máy móc, thiết bị; linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc
sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc,
thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết
bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động
đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

b) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán
thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu;

c) Tàu biển xuất khẩu.
- Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu

phục vụ hoạt động in, đúc tiền.
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- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất
được phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội
dung số, phần mềm.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu

trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác
thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô
nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;

b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.
- Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ

trực tiếp cho giáo dục.
- Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong

nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp
cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.

-  Hàng  hóa  nhập  khẩu  chuyên  dùng  phục  vụ  trực  tiếp  cho  an  ninh,  quốc
phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản
xuất được.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc
phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Thủ tục miễn thuế cho các đối tượng trên được thực hiện như sau:
- Người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan và chuẩn bị hồ sơ hải quan

theo yêu cầu. Thông thường, trong đó phải có: Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
miễn thuế, Bằng chứng minh chứng hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ cho các mục
đích được hưởng miễn thuế. Nếu người xuất nhập khẩu là người nhận ủy thác thì phải
có hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu.

- Căn cứ vào các danh mục hàng hóa được miễn thuế và chính sách thuế áp
dụng tại thời điểm xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan xác nhận trên tờ khai
hải quan việc hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế và không tính thuế đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu người khai hải quan xác định sai đối tượng được
miễn thuế thì cán bộ hải quan sẽ thông báo cho người khai hải quan biết để khai báo
lại hoặc tính toán lại số thuế phải nộp cho hàng hóa.

Đối với những đối tượng được miễn thuế có điều kiện (tạm nhập – tái xuất, tạm
xuất – tái nhập, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu,...), nếu không đáp
ứng được những điều kiện hưởng miễn thuế, hoặc vượt quá thời gian được hưởng
miễn thuế thì phải tính toán và truy nộp đầy đủ số thuế đã được miễn.

(3) Đối tượng được xét miễn thuế: Là những loại hàng hóa, vật phẩm phải nộp
thuế nhưng được xem xét để hưởng miễn thuế do đạt được những điều kiện cụ thể,
nhất định, tùy theo từng thời kỳ và mục tiêu quản lý của Chính phủ. Việc miễn thuế và
xét miễn thuế là hoàn toàn khác nhau về bản chất. Nếu miễn thuế là đối tượng nộp
thuế đương nhiên được làm thủ tục miễn thuế ngay khi xuất nhập khẩu hàng hóa, đối
với những trường hợp được xét miễn thuế, hàng hóa phải có xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền về việc hàng hóa đã được xem xét và thỏa mãn các điều kiện miễn thuế
đặt ra.

Các đối tượng được xét miễn thuế gồm có:

76



-   Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh,
quốc phòng.

-  Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu
khoa học.  

- Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào
tạo: 

- Hàng hoá là quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng được xét miễn thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

  Đối với hàng hoá xuất khẩu:
+ Hàng hoá được phép xuất khẩu của các tổ chức, cá nhân từ Việt Nam để biếu

tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
+ Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được các tổ chức, cá nhân ở

Việt Nam biếu, tặng khi vào làm việc, du lịch, thăm thân nhân tại Việt Nam được
phép xuất khẩu ra nước ngoài.

+ Hàng hoá của các tổ chức ở Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài
tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo; sau đó sử dụng để biếu, tặng cho các tổ chức,
cá nhân ở nước ngoài.

+ Đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cử đi công tác, học tập ở nước
ngoài hoặc người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài thì ngoài tiêu chuẩn hành lý cá
nhân xuất cảnh nếu có mang theo hàng hoá làm quà biếu, tặng cho các tổ chức, cá
nhân ở nước ngoài cũng được hưởng theo tiêu chuẩn định mức xét miễn thuế xuất
khẩu hàng hoá quà biếu, quà tặng.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu
đồng đối với tổ chức được xét miễn thuế xuất khẩu.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối
với cá nhân được miễn thuế xuất khẩu (không phải làm thủ tục xét miễn thuế xuất
khẩu).

Đối với hàng hoá nhập khẩu:
+ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng

cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hoá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng
thì được xét miễn thuế.

+ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng
cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 (một) triệu đồng thì
được miễn thuế hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế
phải nộp dưới 50.000 đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế
nhập khẩu).

Trường hợp hàng hoá ghi gửi tặng cho cá nhân nhưng thực tế là gửi tặng cho
một tổ chức (có văn bản xác nhận của tổ chức đó) và hàng hoá đó được tổ chức đó
quản lý và sử dụng thì mức xét miễn thuế được áp dụng như quy định đối với hàng
hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức
Việt Nam.

+ Đối với hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài được phép tạm
nhập khẩu vào Việt Nam để dự hội chợ, triển lãm hoặc được nhập vào Việt Nam để
làm hàng mẫu, quảng cáo nhưng sau đó không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng, quà
lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì được xét miễn thuế đối với hàng hoá
dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có trị giá
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thấp từ 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/1 vật phẩm trở xuống và tổng trị giá lô hàng
nhập khẩu dùng để biếu, tặng không quá 10 (mười) triệu đồng.

+ Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài được phép nhập khẩu vào
Việt Nam với mục đích để làm giải thưởng trong các cuộc thi về thể thao, văn hoá,
nghệ thuật,... được xét miễn thuế đối với hàng hoá dùng làm giải thưởng có trị giá
không quá 2 (hai) triệu đồng/1 giải (đối với cá nhân) và 30 (ba mươi) triệu đồng/1 giải
(đối với tổ chức) và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng làm giải thưởng không quá
tổng trị giá của các giải thưởng bằng hiện vật.

+ Đối với cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân
còn được miễn thuế số hàng hoá mang theo có trị giá không quá 1 (một) triệu đồng
hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới
50.000 đồng để làm quà biếu, tặng, vật lưu niệm (không phải làm thủ tục xét miễn
thuế nhập khẩu).

+ Hàng hoá của các đối tượng được tạm miễn thuế nhưng không tái xuất mà
tạm nhập tại chỗ (nếu hàng hóa tạm nhập tại chỗ là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện
tại thời điểm tạm nhập tại chỗ thì phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền) để làm quà tặng, quà biếu cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì hàng hoá quà
biếu, quà tặng được xét miễn thuế là không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với
tổ chức; và hàng hoá quà biếu, quà tặng được miễn thuế là không vượt quá 1 (một)
triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng
tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập
khẩu).

+ Hàng mẫu của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi cho các tổ chức, cá
nhân Việt Nam và ngược lại được thực hiện theo định mức xét miễn thuế hàng hoá
quà biếu, quà tặng là không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với tổ chức; và định
mức miễn thuế hàng hoá quà biếu, quà tặng là không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối
với cá nhân hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải
nộp dưới 50.000 đồng (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).

Thủ tục xét miễn thuế gồm các bước như sau:
- Chủ hàng đề nghị cơ quan hải quan xét miễn thuế cho lô hàng đã hoặc sẽ

được xuất nhập khẩu, bằng cách gửi công văn và các hồ sơ, chứng từ liên quan theo
quy định đến cơ quan hải quan.

- Cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với các quy định áp dụng tại thời điểm
xuất nhập khẩu hàng hóa để ra quyết định miễn thuế nếu thấy đủ điều kiện.

- Cán bộ hải quan trực tiếp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện
không thu thuế đối với lô hàng và ghi rõ trên tờ khai hải quan việc lô hàng được
hưởng miễn thuế theo quyết định nào.

4.3.2.2. Thủ tục giảm thuế
Giảm thuế là việc Nhà nước cho phép đối tượng nộp thuế được giảm một

khoản tiền thuế trong số thuế đáng ra phải nộp cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Số tiền
thuế  được  giảm phụ thuộc  vào những  điều  kiện  nhất  định.  Thông thường những
trường hợp được giảm thuế là hàng hóa có xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhưng không đạt
tiêu chuẩn đặt ra ban đầu vì những lý do khách quan xảy đến trong quá trình đưa hàng
hóa từ tay người xuất khẩu đến tay người nhập khẩu. 
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Những trường hợp được giảm thuế hải quan: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế.

Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Thủ tục xét giảm thuế hải quan:
- Khi xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát hàng hóa xuất nhập khẩu, chủ hàng có

nhiệm vụ yêu cầu cơ quan giám định tiến hành giám định và ban hành chứng thư giám
định, nộp cho cơ quan hải quan.

- Căn cứ vào chứng thư giám định, cơ quan hải quan ra quyết định giảm thuế
cho hàng hóa và không thu phần thuế đã được xét giảm đó.

4.3.2.3. Thủ tục hoàn thuế hải quan
Hoàn thuế hải quan là việc cơ quan hải quan ra quyết định hoàn trả lại một số

tiền nhất định (một phần hoặc toàn bộ) trong số thuế hải quan mà chủ hàng đã nộp khi
làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Để ra quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan
phải thực hiện xem xét, đối chiếu các điều kiện và chế độ, chính sách quản lý cụ thể.

Các trường hợp hoàn thuế hải quan:
- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng

hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập
khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

- Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái
nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái
xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

- Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh
doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

- Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện
vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi
thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản
xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Thủ tục hoàn thuế hải quan được tiến hành như sau:
- Chủ hàng yêu cầu cơ quan hải quan hoàn thuế hải quan. Khi đó, chủ hàng có

trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế hải quan theo yêu cầu của từng đối
tượng được xem xét hoàn thuế. Cơ quan hải quan xem xét và ra quyết địnhhoàn thuế
hải quan cho những lô hàng tương ứng, phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

- Việc hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp có thể được thực hiện bằng hai cách: chủ
hàng trực tiếp nhận được khoản tiền theo quyết định hoàn thuế hải quan (tại cơ quan
quản lý ngân sách nhà nước) hoặc cấn trừ số tiền thuế được hoàn cho số tiền thuế hải
quan phải nộp cho một hoặc nhiều lô hàng xuất nhập khẩu phát sinh sau đó.
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4
1. Thuế hải quan là gì? Cho biết những đặc trưng của thuế hải quan?
2. Trình bày khái niệm kiểm tra tính thuế hải quan, hoạt động này nhằm mục

đích gì?
3. Trình bày nội dung kiểm tra tính thuế hải quan? Các cơ quan nào hiện nay

tham gia trực tiếp vào quy trình kiểm tra tính thuế và thu thuế hải quan?
4. Những đối tượng nào được miễn thuế hải quan? Cho biết thủ tục thực hiện

miễn thuế hải quan?
5. Những đối tượng nào được giảm thuế hải quan? Cho biết thủ tục thực hiện

giảm thuế hải quan?
6. Những đối tượng nào được hoàn thuế hải quan? Cho biết thủ tục thực hiện

hoàn thuế hải quan?
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CHƯƠNG 5. THÔNG QUAN HẢI QUAN

Mục tiêu của chương

- Trình bày những vấn đề cơ bản về thông quan hải quan
- Liệt kê các điều kiện và nội dung nghiệp vụ thông quan hải quan
- Trình bày nội dung tạm dừng thông quan

5.1. Tổng quan về thông quan hải quan

5.1.1. Khái niệm thông quan

Như chúng ta đã biết, toàn bộ quy trình thủ tục hải quan cho một lô hàng xuất

khẩu, nhập khẩu bình thường luôn gồm các giai đoạn: Khai báo và nộp tờ khai hải

quan; kiểm tra và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hoá; kiểm tra tính

thuế và thu thuế đối với hàng hoá; thông quan hàng hoá. Như vậy thông quan là khâu
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nghiệp vụ cuối cùng trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan, được thực hiện sau khi

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đã hoàn

thành thủ tục kiểm tra thực tế và nghĩa vụ thuế (nếu có). Trên cơ sở kết quả kiểm tra

thực tế và hồ sơ của hàng hoá, cơ quan hải quan ra quyết định cho phép hàng hoá,

phương tiện được đưa ra khỏi khu vực giám sát quản lý của hải quan, cho phép giải

phóng hàng. Khi đó người ta gọi là hàng hoá phương tiện vận tải đã được giải phóng

hay đã được thông quan.

Theo quy định của luật Hải quan Việt Nam: “Thông quan là việc cơ quan hải

quan quyết định hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải được xuất

nhập cảnh” (Điều 4 khoản 11): "Hàng hoá, phương tiện vận tải được thông quan sau

khi làm xong thủ tục Hải quan” (Điều 25). Bằng chứng của việc hàng hoá đã được

thông quan là trên tờ khai Hải quan có dấu nghiệp vụ “Đã  hoàn thành thủ tục Hải

quan”.

Quy định hiện hành về thông quan của Luật Hải quan Việt Nam tương ứng với

khái niệm “Giải phóng hàng” trong công ước Đơn giản và Hài hoà hoá thủ tục Hải

quan sửa đổi (Công ước Kyoto): “Giải phóng hàng là hành động của Hải quan cho

phép hàng hoá đang làm thủ tục thông quan được đặt dưới quyền định đoạt của

những ngưòi có liên quan”.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong Công ước Kyoto sửa đổi, khái niệm, thông

quan rộng hơn rất nhiều: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để cho

phép hàng hoá được đưa vào phục vụ tiêu dùng trong nước, được xuất khẩu hay được

đặt dưới một chế độ quản lý hải quan, khác”. Như vậy, thông quan ở đây không chỉ

dừng lại ở một hoạt động chính thức cho phép chả hàng có quyền đinh đoạt đối với

hàng hoá của mình mà là một quá trình thực hiện và hoàn tất một loạt các khâu thủ

tục khép kín, đầy đủ. Do vậy, để đáp ứng chuẩn mực quốc tế về thủ tục hải quan, cần

nghiên cứu và có sự điều chỉnh phù hợp, cả về lý luận và thực tiễn đối với khái niệm

“thông quan” và “giải phóng hàng”.

5.1.2. Trách nhiệm pháp lý về thông quan

Thuật ngũ trách nhiệm pháp lý thường được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa tích

cực và nghĩa bị động. Theo nghĩa tích cực, trách nhiệm pháp lý được hiểu là nghĩa

vụ, là chức trách, công việc được giao, nó bao gồm cả quyền và nghĩa vu được pháp
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luật qui định. Theo nghĩa bị động trách nhiệm pháp lý được hiểu là hậu quả bất lợi

mà cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu khi không thực hiện hoặc thực hiện không

đúng quyền và nghĩa vụ được giao

Thông thương trách nhiệm pháp lý về thông quan được hiểu theo nghĩa tích

cực. Theo nghĩa này, trách nhiệm pháp lý về thông quan được hiểu lầ nghĩa vụ, là

chức trách, công việc được giao, nó bao gồm cả quyền và nghĩa vụ được pháp luật

qui định, cho cơ quan và công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ thông quan hải

quan.

Như vậy, nói đến trách nhiệm pháp lý về thông quan hải quan là nói đến trách

nhiệm của cơ quan hải quan và công chức hải quan trước nhà nước và trước pháp luật

khi thực hiện nghiệp vụ thông quan hải quan.

Thông quan ràng buộc trách nhiệm pháp lý của cơ quan hải quan và trách

nhiệm pháp lý của công chức hải quan. Quyết định thông quan là quyết định hành

chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan,vì vậy chủ hàng hoá phương tiện

chỉ được thông quan hàng hoá, phương tiện của mình khi có quyết định thông quan

của cơ quan hải quan. Đồng thời với quyền thông quan của chủ hàng hóa phương tiện

là sự tự chịu trách nhiệm của có quan bải quan và công chức hải quan, trước pháp

luật về quyết định thông quan của mình.

5.1.3. Thông quan có điều kiện

Về mặt nguyên tắc hàng hoá, phương tiện vận tải được thông quan sau khi đã

làm xong thủ tục hải quan. Cụ thể, người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ thủ tục

khai và nộp tờ khai hải quan; nộp xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đưa hàng

hoá, phương tiện vận tải đến địa điểm được qui định cho việc kiểm tra thực tế hàng

hoá, phương tiện vận tải; tính thuế; nộp thuế; và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác

theo qui định của pháp luật. Đôí với cơ quan hải quan: đã tiếp nhận và đăng ký hồ sơ

hải quan; kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;

thu thuế và các khoản thu khác theo qui định của pháp luật. Nhưng cũng có trường

hợp hàng hoá phương tiện vận tải chưa làm xong thủ tục hải quan cũng có thể được

thông quan, chẳng hạn thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được cơ

quan hải quan đồng ý cho chậm nộp có thời hạn hoặc chưa nộp, nộp chưa đủ tiền thuế

phải nộp trong thời hạn quy định mà được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được
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phép thực hiện mội số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, trừ

trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được hưởng ân hạn nộp  thuế theo  quy

định của pháp luật thuế.

Để được thông quan, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiên vận tải

xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải hoàn thành các khâu thủ tục Hải quan hoặc

đã bảo đảm được rằng sẽ hoàn thành các thủ tục hải quan liên quan.

Tuân theo quy trình thủ tục hải quan, bộ hồ sơ hải quan của hàng hoá được

luân chuyển liên tục qua các khâu thủ tục. Tại mỗi khâu, sau khi hoàn thành phần

công việc cụ  thể, như kiểm tra hàng hoá, kiểm tra tính thuế, thu thuế thì các kết

quả sẽ được ghi trên tờ khai hải quan, Do vậy, tờ khai hải quan là cơ sở đặc biệt

quan trọng đối vói việc thông quan, Hàng hoá, phương tiện vận tải sẽ chỉ được

thông quan khi trên tờ khai hải quan, các khâu thủ tục đã được thể hiện đầy đủ, chủ

hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế, có đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của bộ hồ sơ

hoàn chỉnh và không phát hiện có sai phạm gì.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp, không thể hoàn tất các khâu thủ tục hải

quan trong thời gian quy định. Ví dụ như không thể xác định được mã số thuế

của hàng hoá ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan; hàng hoá chưa có giấy

chứng nhận xuất xứ, không xác định được trị giá hải quan của hàng hoá hàng

hoá phải chờ kết quả giám định; hàng có  vi  phạm phải xử lý... Trong những

trường hợp như vậy, rõ ràng là với các quy tắc thông thường thì hàng hoá chưa

đáp ứng điều kiện để thông quan. Nếu hàng hoá xuất nhập khẩu, hoặc hàng hoá

trên phương tiện xuất nhập cảnh là các loại hàng hoá xuất nhập khẩu, hoặc hàng

hoá cần được giải phóng nhanh để đảm bảo chất lượng (ví dụ rau quả); thì việc

chờ đợi để cố đủ điều kiên để thông quan sẽ dẫn đến những thiệt hại đáng kể

cho chủ hàng.  Ngay cả đối vói các hàng hoá thông thường, việc trì hoãn thời

gian thông quan cũng làm tăng thêm chi phí cho chủ hàng và cơ quan hải quan,

làm tăng chi phí không cần thiết cho xã hội. Để giải quyết khó khăn này, công

ước Kyoto yêu cầu các nước cho phép giải phóng hàng ngay cả khi chưa hoàn

tất các thủ tục hải quan với điều kiện:

- Người khai Hải quan xuất trình được các chứng từ thể hiện các thông tin cơ

bản hàng hoá, bảo đảm sẽ hoàn thành các thủ tục và sẽ nộp đầy đủ cầc khoản thuế có
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phát sinh (Chuẩn mực 3.41).

- Người khai Hải quan có bảo đảm vể nghĩa vụ thuế, và hàng hoá không thuộc

đối tượng hạn chế xuất nhập khẩu.

- Người khai Hảỉ quan nộp đủ hoặc đảm bảo nộp đủ thuế, hàng hoá không vi

phạm ở mức độ phải tịch thu, đền bù hay phải lưu giữ để làm vật chứng cho các giai

đoạn xử lý sau này (Chuẩn mực 3.43).

Hiện nay, Luật Hải quan Việt Nam đã cho phép doanh nghiệp được giải phóng

hàng trước khi hoàn thành thủ tục hải quan vối điều kiện doanh nghiệp phải hoàn

thành được  một lượng thủ tục tôi thiểu và nộp đảm bảo cho các nghĩa vụ kinh tế

(thuế, lệ phí xử phạt hành chính...) đối với Hải quan.

Hướng tới thủ tục hải quan tự động và thông quan điện tử, các điều kiện thông

quan hàng hóa còn được giảm thiểu hơn nữa. Nhìn chung, chỉ cần lô hàng có “lệnh

thông quan” do hệ thống quản lý rủi ro phát ra thì doanh nghiệp đã được giải phóng

hàng. Điều đó cho phép áp dụng cả đối vói các trường hợp thông quan trước khi hàng

về đến cảng. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể tuỳ theo

từng thời gian và yêu cầu quản lý nhất định của cơ quan Hải quan.

5.2. Cơ sở thông quan hải quan

Cơ sở để thông quan là các chứng từ pháp lý, dựa vào đó để công chức hải

quan quyết định thông quan.

5.2.1 Đối với đối tượng thông quan là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Cơ sở để thông quan bao gồm:

(1) Bộ hồ sơ Hải quan;

(2) Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá hoặc Giấy thông báo

miễn kiểm tra do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối vối hàng hoá nhập

khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nưốc về chất lượng;

(3) Giấy xác nhận kết quả giám định đối với hàng hoá có yêu cầu giám định;

(4) Chứng từ nộp thuế;

(5) Chứng từ bảo lãnh của cơ quan tín dụng có thẩm quyền

Trong các loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà

các chứng từ, giấy tờ, tài liệu nêu trên phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định.

Ví dụ nếu là hàng hoá đươc miễn kiểm tra thực tế thì chỉ cần bộ hồ sơ hải quan đã
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được đăng ký. Tuy nhiên, nếu đó là hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng thì

phải có giấy xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá hoặc giấy thông báo

miễn kiểm tra thực tế do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nếu hàng hoá có phát sinh

thuế thì phải có chứng từ nộp thuế hoặc chứng từ bảo lãnh thuế của cơ sở tín dụng

được phép cung cấp dịch vụ bảo lãnh. Nếu hàng hoá phải kiểm tra thực tế thì trong bộ

hồ sơ Hải quan, trên tờ khai Hải quan phải có ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá...

Một số trường hợp, hàng hoá vẫn được thông quan  khi đáp ứng những điều

kiện riêng. Đó là:

- Hàng hoá chưa hoàn thành các thủ tục hải quan, còn thiếu một số chứng từ trong bộ

hồ sơ Hải quan sẽ được thông quan nếu cơ quan Hải quan cho phép nộp chậm chứng

từ trong một thời hạn nhất định;

- Hàng hoá chưa hoàn thành các thủ tục hải quan chưa nộp đủ thuế thì được thông

quan nếu có giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số thuế phải nộp; 

- Hàng  hoá  có  vi  phạm  các  quy  định  về  hải  quan,  khi  nộp  xong  các

khoản phạt hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh cho số tiền phạt đó.

-  Hàng hoá phải chờ kết quả giảm định để xác định có được xuất khẩu, nhập

khẩu hay không, nếu chủ hàng có yêu cầu, thì được đưa về bảo quản tại những địa

điểm mà cơ quan Hải quan có thể giám sát được, và hàng hoá phải được lưu giữ hoặc

chứa bằng phương tiện có thể niêm phong Hải quan được.

- Hàng hoá chưa xác định được chính xác số thuế phải nộp được thông quan

trên cơ sở số thuế do người khai Hải quan tự khai, tự tính với điều kiện người khai

Hải quan phải cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế sau khi đã xác định được

số thuế chính thức.

5.2.2. Đối với đối tượng là phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

Cơ sở để thông quan cũng là bộ hồ sơ Hải quan của phương tiện. Bộ hồ sơ Hải

quan được quy định cụ thể cho từng loại phương tiện như sau

* Phương tiện là máy bay, bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ

- Bản kê hàng hóa và hành lý

- Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tầu bay

- Danh sách hành khách

* Phương tiện là tàu biển, hồ sơ gồm:
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- Bản kê khai hàng hóa chuyên chở trên tàu biển

- Tờ khai tàu đi, đến đối với xuất cảnh, nhập cảnh;

- Bản khai nguyên nhiên vật liệu, lương thực, thực phẩm của tầu 

- Bản khai chất nổ, chất cháy, thuốc mê, thuốc độc, vũ khí có trên tầu

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (nếu có hành khách);

- Tờ khai hàng hoá, hành lý của thuyền viên,

* Phương tiện là tàu liên vận quốc tế (đường sắt hồ sơ xuất cảnh gồm)

- Tồ khai thành phần đoàn tầu, danh sách, tờ khai hành lý của tổ lái và những

người làm việc trên tầu;

- Bản kê khai hàng hoá xuất khẩu, kể cả hàng quá cảnh, giấy giao tiếp toa xe

(nếu là tầu chuyên chở hàng hoá);

- Tờ khai nhiên liệu, vật liệu, lương thực, thực phẩm của đoàn tầu.

* Hồ sơ nhập cảnh gồm:

- Tờ khai thành phần đoàn tầu, tờ khai, bản kê hành lý của tổ lái và nhân viên

làm việc trên tầu;

- Bản kê khai hàng hoá nhập khẩu, giấy giao tiếp toa (nếu là-tầu chuyên chở

hàng hóa

- Danh sách hành khách và các phiếu gửi hành lý không theo người (nếu là

tầu chuyên chở hành khách);

- Tờ khai nhiên liệu, vật liệu, lương thực, thực phẩm của đoàn tầu;

- Bản trích lược khai hàng hoá dỡ xuống từng ga liên vận nội địa.

* Phương tiện là ôtô, bộ hồ sơ gồm:

- Giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Hiệp định vận tải đường

bộ được ký kết giữa Vịệt Nam với các nước có chung đường biên giới hoặc Hịệp định

vận tải đường bộ giữa các nước khu vực.

- Tờ khai hải quan đối với ô tô xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Tờ khai hàng hóa xụất khẩu, nhập khẩu (nếu có chuyên chở hàng hoá xuất

khẩụ, nhặp khẩu.

- Tờ khai hành lý xuất khẩu, nhập khẩu của lái xe.

- Danh sách hành khách và tờ khai hành lý của hành khách (nếu có hành
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khách).

* Các phương tiện khác:

- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hàng hoá xuất khẩu, nhập

khẩu).

- Tờ khai, hành lý của người điều khiển phương: tiện vận tải và của những

người làm việc trên phương tiện vận tải và của hành khách (nếu có).

* Phương tiện vận tải của cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức tạm nhập - tái xuât,

tạm xuất - tái nhập không có mục đích thương mại:

- Tờ khai Hải quan;

- Giấy phép (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu);

- Giấy đăng ký lưu hành

5.3. Điều kiện và nội dung nghiệp vụ thông quan hải quan

5.3.1.  Điểu kiện thông quan hải quan

Không phải bất cứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương  tiện xuất  cảnh,

nhập cảnh, quá cảnh nào cũng được thông quan mà các đối tượng đó mới được thông

quan phải đáp ứng được những điều kiện nhất định,

* Điều kiện thứ nhất, đối tượng được thông quan phải là những hàng hoá

được phép  xuất khẩu, nhập khẩu,  các phương tiện được  phép  xuất  cảnh,  nhập

cảnh, quá cảnh. Do vậy, có những hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định

để xác định được hay không được xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với những hàng hoá

đó nếu chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hoá về bảo quản thì cơ quan hải quan chỉ

chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiên về giám sát hải quan.

*Điều kiện thứ hai, các kết quả của từng công việc mà người khai hải quan và

công chức hải quan phải thực hiện để thông quan phải được thể hiện đầy đủ trên tờ

khai hải quan hoặc chứng từ khai báo hải quan về đối tượng đang được làm thủ tục hải

quan.

* Điều kiện thứ ba, chủ hàng hoá, phương tiện vận tải, và công chức hải quan

đó thực hiện xong thủ tục hải quan và cơ quan hải quan đã đóng dấu nghiệp vụ “Đã

làm thủ tục hải quan” vào tờ khai hải quan.

*Điều kiện thứ tư quyết định thông quan trong từng trường hợp cụ thể phải dựa

vào các căn cứ thông quan do pháp luật qui định. Thông quan là khâu nghiệp vụ cuối
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cùng của qui trình thủ tục hải quan, do vậy quyết định thông quan của cơ quan hải

quan được coi là sự kiện pháp lý nhằm kết thúc qui trình thủ tục hải quan đối với từng

lô hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, khi quyết định thông quan cơ quan hải

quan phải dựa vào các căn cứ thông quan do pháp luật qui định. Cụ thể: Hàng hoá

xuất khẩu, nhập khẩu đươc thông quan khi có đủ các căn cứ sau: '

- Đối vối hàng miễn kiểm tra thực tế: Căn cứ vào khai báo của người khai hải

quan hoặc kết luận của cơ quan kiểm tra Nhà nước (với hàng hoá phải kiêm tra Nhà

nước về chất lượng). 

- Đôí với hàng phải kiểm tra: là kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá của cơ quan

Hải quan..

- Đối với hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra Nhà nước về chất

lượng hàng hoá: Phải có giấy xác nhận  đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất

lượng hàng hoá của tổ chức giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra Nhà   n  ước

về chất lượng hàng hoá do cơ quan quản lí Nhà   nước c  ó thẩm quyền cấp.

- Đối với hàng hoá phải giám định chất lượng: là kết quả phân tích, giám

định.

- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc diện chịu các lọại

thuế do cơ quan hải quan thu, hàng được miễn thụế, hàng gia công, hàng đặc

biệt khác được thông quan ngay sau khi có xác nhận của cơ quan hải quan trên

tờ khai về kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá.

- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện có thuế được thông

quan sau khi người khai hải quan đã nộp thuế. Hàng hoá có thời gian ân hạn nộp

thuế được thông quan ngay sau khi có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Đôí vối hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định

giá, trưng cầu giám định, phân tích, phân loại để xác định số thuế phải nộp thì

được thông quan sau khi chủ hàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở tự

kê khai, tính thuế, đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3

Điều này. Số thuế chính thức phải nộp được xác định sau khi có kết quả xác

định giá, giám định, kết quả phân tích, phân loại.

* Điều kiện thứ năm thông quan hải quan phải được thực hiện trong thời gian

qui định, chẳng hạn:

89



- Với  hàng không thuế: Thông quan ngay sau khi cơ quan hải quan kết thúc

việc kiểm tra thực tế hàng hoá.

- Với hàng có thuế:

+ Thông quan sau khi nộp thuế (đối với hàng phải nộp thuế ngay: hàng tiêu

dùng).

+ Hồ sơ còn thiếu một số giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được cơ quan hải

quan đồng ý cho chậm nộp có thời hạn.

+ Sau khi ra thông báo thuế (đối với hàng có ân hạn thuế).

+ Đối với lô hàng chờ kết quả giám định: chủ hàng có đơn yêu cầu đưa hàng

về bảo quản, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều

kiện về giám sát Hải quan.

- Hàng vi phạm hành chính bị xử lý bằng hình thức phạt tiền: Thông quan sau

khi doanh nghiệp nộp tiền phạt hoặc đã có bảo lãnh của ngân hàng.

Hàng phục vụ yêu cầu khẩn cấp: (khắc phục hậu quả của thiên tai, cứu trợ khẩn

cấp, phục vụ an ninh quốc phòng và các yêu cầu khẩn cấp của Chính phủ) được thông

quan trước khi nộp tờ khai Hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

5.3.2. Nội dung nghiệp vụ thông quan hải quan

Căn cứ vào các điều kiện thông quan hải quan, cơ quan hải quan có thẩm

quyền trực tiếp quyết định thông quan đối vối đối tượng đang được làm thủ tục hải

quan.

Những công việc mà công chức hải quan có thẩm quyền thông quan phải thực

hiện khi thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải được gọi là nội dung nghiệp vụ

thông quan hải quan. Cụ thể:

* Thực hiện biện pháp kiểm tra kết quả cụ thể của các công việc mà người khai

hải quan và công chức hải quan đã thực hiện theo qui định của pháp luật về thủ tục

hải quan (kiểm tra kết quả thực hiện các khâu trước đó) đã được ghi nhận trên tờ khai

hải quan hay chứng từ khai báo hải quan.

- Ghi ngày, tháng, năm; ký và ghi rõ họ tên tại nơi qui định trên, tò khai hải

quan hay chứng từ khai báo hải quan về đối tượng đó.

- Đóng dấu nghiệp vụ "Đã làm thủ tục hải quan”.

- Trả cho ngươi khai hải quan một bộ tồ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan để

90



nộp thuế và thông quan hàng hoá. Bô tờ khai còn lại chuyển theo dây chuyền nghiệp

vụ để thực hiện tiếp nhiệm vụ theo qui trình tại bộ phận kiểm tra thu thuế xuất nhập

khẩu và bộ phận phức tạp, lưu trữ.

Bộ tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập

cảnh, quá cảnh đã hoàn thành thủ tục hải quan phải được  tổ chức lưu trữ theo qui

định của pháp luật hải quan và luật pháp hiện hành.

Theo trình tự thủ tục hải quan đối với đối tượng đó được thông quan cũng phải

qua khâu nghiệp vụ giám sát hải quan, chẳng hạn đối với hàng hoá xuất khẩu, sau khi

lô hàng đã được thông quan còn phải qua tiếp khâu nghiệp vụ giám sát Hải quan thực

xuất tại cửa khẩu - giám sát hàng hoá xuất khẩu từ địa điểm kiểm tra hải quan đến cửa

khẩu xuất hàng. Sau khi giám sát xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cửa khẩu, hải

quan cửa khẩu ghi chứng nhận thực xuất lên tờ khai hải quan.

Để thực hiện tốt các nội dung nghiệp vụ thông quan hải quan, công chức hải

quan phải thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ thông quan hải quan. Bởi mỗi khâu

nghiệp vụ trong cả dây chuyên nghiệp vụ về thủ tục Hải quan, chế độ kiểm tra giám

sát hải quan đều nhằm mục đích thông quan hải quan.

Biện pháp nghiệp vụ thông quan hải quan cũng chính là biện pháp kết thúc

hoạt động của dây chuyền nghiệp vụ về thủ tục hải quan.

Biện pháp nghiệp vụ trước hết là tổ chức chặt cho hoạt động của dây chuyền

nghiệp vụ về thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra giám sát hải quan tại mỗi cơ quan

hải quan chức năng. Trong đó, mỗi khâu nghiệp vụ cụ thể được tổ chức thực hiện đầy

đủ, chính xác, hiệu quả phần nhiệm vụ của mình, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra

dây chuyền hoạt động của khâu trước đó, cho đến khâu cuối cùng khâu thông quan

hàng hóa, dù vẫn phải kiểm tra,  song việc thông quan hải quan cho mỗi đối tượng

mới đảm bảo nhanh chóng, chính xác về nghiệp vụ 

Biện pháp nghiệp vụ thứ hai trong nghiệp vụ thông quan hải quan là việc tổ

chức chặt chẽ bộ hồ sơ thủ tục hải quan trong dây chuyền nghiệp vụ Kiểm tra giám

sát Hải quan. Tất cả thông tin và kết quả đã có tại các khâu nghiệp vụ cụ thể đều

được ghi nhận đầy đủ, chính xác trên tờ khai hải quan hay chứng từ khai báo hải

quan. Có như vậy, việc thông quan hải quan sẽ luôn đảm bảo sự chính xác về pháp

luật và an toàn về nghiệp vụ.
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5.4. Tạm dừng thông quan

5.4.1. Điều kiện tạm dừng thông quan

Về mặt nguyên tắc, sau khi hàng hoá phương tiện vận tải đã thực hiện đầy đủ

về thủ tục hải quan theo qui định của pháp luật thì được thông quan, nhưng cũng có

trường hơp phải tạm dừng thông quan. Tạm dừng thông quan chủ yếu được áp dụng

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp có yêu cầu bảo vệ quyền

sở  hữu trí tuệ.

Theo Điều 57, luật Hải quan Việt Nam: "Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã.

Được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan hải

quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối vối hàng hoá nhập khẩu,  xuất khẩu mà

mình có căn cứ cho rằng có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ quan hải quan chỉ được quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với

hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu khi có đủ các điều kiện theo quy định".

Khi muốn yêu cầu cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được chủ

sở hữu quyền sở hữu trí tuệ uỷ quyền phải:

- Có đơn yêư cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan gửi Chi cục trưởng Hải quan

nơi hàng hoá làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

- Nộp một khoản tiền tạm ứng bằng 20% giá trị lô hàng theo giá trị ghi trong

hợp đồng vào tài khoản tạm gửi của cơ quan hải quan tài Kho bạc Nhà nước hoặc nộp

chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại cho chủ

hàng hoá và việc thanh toán các chi phí phát sinh do yêu cầu tạm dừng làm thủ tục

hải quan không đúng gây ra cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Xuất trình cho cơ quan hải quan văn bằng bảo hộ hoặc tài liệu chứng minh sở

hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ.

- Đưa ra chứng cứ ban đầu về việc nghi ngờ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vi

phạm quyền sở hũu trí tuệ của mình.

- Giấy ủy quyền nộp đơn yêu cầu tạm dừng theo quy định của pháp luật đối

với trường hợp được ủy quyền

5.4.2. Thủ tục tạm dừng thông quan

- Khi người yêu cầu tạm dừng đã đáp ứng đủ các điều kiện để nghị tạm dừng
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như qui định thì chi cục trưởng Hải quan quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan

đối với lô hàng. Quyết định tạm dừng phải ghi rõ lí do và thời hạn tạm dừng để các

bên liên quan đến lô hàng được biết và thực hiện.

- Thời hạn tạm dừng là 10 ngày kể từ ngày quyết định tam dừng được ban

hành.

- Chi cục trưởng Hải quan quyết định việc kéo dài thêm thời hạn tạm dừng

trong trường hợp ngưòi yêu cầu tạm dừng có đơn xin kéo dài thời hạn tạm dừng

trước ngày quyết định tạm dừng hết hạn. Trong trường hợp này người yêu cần tạm

dừng phải nộp bổ sung một khoản tiền tạm ứng tiếp theo để thời hạn tạm dừng được

kéo dài thêm không quá 10 ngày nữa kề từ ngày quyết định tạm dừng hết hạn

- Kết thúc thời hạn tạm dừng hoặc thời hạn tạm dừng bổ sung tiếp theo, nếu

người yêu cầu tạm dừng không đưa ra được bằng chứng hay kết luận của các cơ quan

có thẩm quyền chứng minh lô hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không có cơ

quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án có văn bản yêu cầu cơ quan hải quan bàn

giao hàng hoá đang bị tạm dừng làm thủ tục hải quan để giải quyết thì chi cục hải

quan được quyết định: 

- Làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

+ Buộc người yêu cầu tạm dừng phải bồi hoàn cho người xuất khẩu, nhập khẩu

mọi thiệt hại trực tiếp do yêu cầu tạm dừng không đúng gây ra, thanh toán các khoản

chi phí phát sinh: chi phí lưu kho bãi, chi phí bảo quản hàng hoá và các chi phí khác

cho cơ quan hải quan và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo qui

định của pháp luật.

+ Làm thủ tục hoàn trả cho người yêu cầu tạm dừng khoản tiền tạm ứng còn lại

sau khi người yêu cầu tạm dừng đã bồi thường, thanh toán cho ngưòi xuất khẩu, nhập

khẩu và các chi phí phát sinh liên quan đến việc yẽu cầu tạm dừng. Trong trường hợp

tiền tạm ứng không đủ để thanh toán tất cả các chi phí trên thì người yêu cầu tạm

dừng có trách nhiệm nộp bổ sung thêm số tiền còn thiếu.

- Trường hợp người yêu cầu tạm dừng chứng minh được chủ hàng hoá xuất

khẩu, nhập khẩu đã vi phạm quyền sỏ hữu trí tuệ thì chủ hàng hoá và hàng hoá được

xử ỉý theo đúng qui định của pháp luật. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chịu

trách nhiệm trước pháp luật; thực hiện các quyết định của cơ quạn Nhà nước có thẩm
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quyền; bồi thường thiệt hại cho chử sở hữu quyền sỏ hữu trí tuệ; thanh toán các chi

phí phát sinh do việc tạm dừng  gây  ra. Cơ quan  hải  quan thực  hiện. Việc trả cho

người yêu cầu tạm dừng số tiền tạm ứng. 

Thông quan là khâu thủ tục cuối cùng của toàn bộ quy trình thủ tục Hải quan

đối với hàng hoá  xuất  khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

Lệnh thông quan do cơ quan Hải quan phát hành. Hàng hoá, phương tiện vận tải chỉ

được đưa ra khỏi khu vực giám sát, quản lý Hải quan sau khi đã có lệnh thông quan.

Những trường hợp không có lệnh thông quan nhưng hàng hoá đã được đưa ra khỏi

khu vực quản lý Hải quan là vi phạm pháp luật về Hải quan

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Trình bày khái niệm và cơ sở thông quan hải quan/

2. Cho biết điều kiện thông quan trong từng trường hợp cụ thể.

3. Trình bày nội dung nghiệp vụ thông quan hải quan.

4. Cho biết điều kiện và thủ tục tạm dừng thông quan.

CHƯƠNG 6. GIÁM SÁT HẢI QUAN

Mục tiêu của chương:

- Trình bày những nhận thức cơ bản về giám sát Hải quan

- Nhận biết và phân biệt các phương thức giám sát Hải quan
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6.1. Một số nhận thức cơ bản về giám sát Hải Quan 

6.1.1. Cơ sở khách quan của hoạt động giám sát hải quan

Giám sát hải quan là hoạt động cơ bản của hải quan. Hoạt động giám sát hàng

hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá

cảnh mang tính tất yếu khách quan, bởi các yếu tố sau: 

* Thứ nhất, Khái niệm giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải

xuất nhập cảnh, quá cảnh gắn liền ngay từ khi xuất hiện hoạt động của ngành Hải

Quan. Ngay từ thuở đầu, các “quan coi giữ và thu thuế” tại các cửa biển, cửa sông,

đường bộ biên giới đã giám sát và kiểm tra các tầu thuyền, ngựa xe khi ra vào biên

giới để thu thuế. Theo thời gian, mặc dù giám sát hải quan đã có những thay đổi và

đôi khi không được đình nghĩa tách rời và cụ thể, nhưng nó luôn được hiểu là khái

niệm được hình thành, gắn liền các nhiệm vụ cua ngành Hải quan và luôn giữ vai trò

quan trọng, hỗ trợ tốt cho các động khác của Hải quan. Có thể nói, giám sát hàng hóa,

phương tiện vận tải là thuộc tính cố hữu và đặc thù của Hải quan khi thực hiện các

nhiệm vụ khác của ngành.

*Thứ hai, Từ Điều iệ hải quan, đến Pháp lệnh và sau đó là Luật Hải quan đều

khẳng định giám sát hải quan là một nhiệm vụ của ngành Hải quan, là một khâu không

thể tách rời trong quy trình nghiệp vụ của Hải quan. Vì vậy, hoạt động giám sát hải

quan phải đảm bảo cho các hoạt động khác của Hải quan như thủ tục kiểm tra, kiểm

soát hải quan, thông quan, thu thuế, xử lý vi phạm, kiểm tra sau thông quan, tạm giữ

điều tra chống buôn lậu v.v... được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Như

vậy, giám sát là thao tác nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo cho quá trình thực hiện thủ tục

hải quan đúng với quy định của luật pháp.

Thứ ba, Theo xu thế phát triển và hội nhập, ngành Hải quan áp dụng kỹ thuật

quản lý mới, tiên tiến như kỹ thuật quản lý rủi ro, sử dụng nhiều phương tiện hiện đại

và điện tử phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ và đặc biệt phát triển trong lĩnh vực

theo dõi và giám sát từ xa và qua hệ thông định vị toàn cầu hàng hoá, phương tiện vận

tải. Điều này thực tế đã giúp tiết kiệm chi phi giám sát hải quan, vừa đảm bảo hoạt

động giám sát hiệu quả và hiệu lực, vừa tạo thuận lợi giảm chi phí cho việc tuân thủ

của doanh nghiệp. Áp dụng quản lý rủi ro. Hải quan tập trung kiểm tra các hoạt động

95



có độ rủi  ro cao, đo vậy việc giám sát đối với tất cả các họat động để đảm khi thực

hiện có đầy đủ thông tin cho phân tích và xử lý quản lý rủi ro càng trở thành quan

trọng không thể thiếu được trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về hải quan.

*Thứ tư, Trong bối cảnh toàn cầu hoá, thương mại. quốc tế phát triển cả về chiều

rộng và chiều sâu, lượng  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ngày càng nhiều. Cùng với thương mại quốc tế phát triển,

buôn lậu và gian lận thương mại gia tăng, điều này làm cho công tác kiểm soát khó

khăn, phức tạp hơn đòi hỏi việc giám sát cần tăng cường, phát triển và có hiệu quả

hơn.

*Thứ năm, Khoa học và công nghệ phát triển mạnh, đặc biệt là công nghệ thông

tin, công nghệ tự động hoá đã tạo ra những sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến

giúp đỡ đắc lực cho hoạt động Hải quan phát triển mạnh. Điều này, đòi hỏi công tác

giám sát nói chung và giám sát hải quan nói riêng cũng phải được phát triển đáp ứng

với nhu cầu mới của kinh tế xã hội và hoạt động hải quan.

*Thứ sáu, Trong điều kiện giao lưu, hội nhập kinh tế toàn cầu, các rào cản về

thuế quan, kỹ thuật ngày càng được dỡ bỏ thì hoạt động giám sát hàng hoá xuất nhập

khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh của Hải quan ngày càng trở nên

quan trọng bởi:

Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các định chế quốc tế về hợp tác kinh tế

song phương và đa phương, tham gia ký kết các hiệp định về kinh tế và thương mại tư

do hoá. Cùng với nó, buôn lậu, gian lận thương mại cũng gia tăng nhanh chóng khiến

các quốc gia phải đưa ra nhiều biện pháp nhằm đối phó hiệu quả hơn với mặt trái của

toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại. Chính vì vậy, để thúc đẩy hoạt động giao lưu

thương mại quốc tế trong bối cảnh phức tạp đó, nhiệm vụ giám sát hải quan phải được

xem là quan trọng nhằm tăng cường khả năng đấu tranh chống các vi phạm pháp luật

về hải quan một cách hữu hiệu nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho thương mại. Đây

cũng chính là biện pháp được đề cập trong Công ước Kyoto sửa đổi và Khung tiêu

chuẩn về an ninh và tạo thuận cho thương mại toàn cầu của  Tổ chức Hải quan Thế

giới.

- Theo xu thế chung của “quản lý như thế nào cho có lý”, công tác giám sát

không được tạo ra các chi phí quá lớn và cản trở cho thương mại. Điều này đòi hỏi
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ngành Hải quan phải chú trọng hơn đến việc áp dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến

để tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của hải quan được thuận lợi, phải nâng cao

chất lượng giám sát để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan của công dân và doanh,

nghiệp.

6.1.2. Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu giám sát Hải quan.

6.1.2.1. Khái niệm giám sát hải quan 

Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam đưa ra khái niệm: “Giám sát là một hình

thức hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nhằm bảo đảm pháp chế

hoặc sự chấp hành những quy tắc chung nào đó được thực hiện đúng trình tự, thủ tục

hợp pháp và hợp thức. 

Theo khái niệm trên, giám sát là một hình thức hoạt động của các cơ quan nhà

nước có thẩm quyền hoặc của các tổ chức cấp trên với cấp dưới nhằm mục đích đảm

bảo những quy định, quyết định, quy tắc đã ban hành được thực thi theo đúng pháp

luật. Nói cách khác, giám sát đảm bảo tính thực thi pháp luật. Chẳng hạn, trong hoạt

động của Quốc hội, giám sát là một chức năng của Quốc hội nhằm đảm bảo các quy

định của Hiến pháp, luật pháp được thực hiện. Giám sát của Viện kiểm sát nhằm đảm

bảo hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân tuân

thủ các quy định của pháp luật.

Khoản 9, Điều 4, Luật hải quan định nghĩa: “Giám sát hải quan là biện pháp

nghiệp vụ do cơ quan Hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hoá,

phương  tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan”.

Như vậy, giám sát hải quan là các biện pháp mang tính chất nghiệp vụ do cơ

quan hải quan thực hiện để nhằm kiểm soát được tính nguyên vẹn và xác thực về số

lượng, chất lượng và tình trạng bên ngoài của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá

cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đảm bảo tính thực thi pháp

luật của quy định về quy trình, thủ tục hải quan cho các loại hình hàng hoá xuất khẩu,

nhập khẩu nhằm thực hiện các chức nảng quản lý fnhà nước về hải quan với mục tiêu

đúng đối tượng, đúng loại hình hàng hoá, đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo nguồn thu

cho ngân sách và an ninh xã hội. 

- Đối tượng chịu sự giám sát của Hải quan, gồm hangfhoas và phương tiện vận

tải, cụ thể: 
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- Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu nhưng chưa thực xuất khẩu; 

- Hàng hóa đã làm xong thủ tục hải quan nhập khẩu  nhưng chưa được thông

quan;

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan được lưu trong kho,

bãi thuộc phạm vi địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan;

- Hàng hoá, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

- Hàng hoá, phương tiện vận tải chuyển cửa khẩu;

- Hàng hoá, phương tiện vận tải chuyển cảng.

6.1.2.2. Nguyên tắc tiến hành hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát hải quan dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau đây:

*Thứ nhất, giám sát hải quan phải được thực hiện trong suốt thời gian từ khi

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

được đặt trong địa bàn hoạt động của Hải quan cho đến khi hàng hóa, phương tiện vận

tải được thông quan. 

*Thứ hai, giám sát hải quan phải được tiến hành bình đẳng. Tất cả hàng hoá xuất

khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh không

phân biệt xuất xứ, quốc tịch khi đặt trong địa bàn hoạt động của Hải quan đều phải

chịu sự kiểm tra, giám sát của Hải quan. 

*Thứ ba, giám sát hải quan phải được tiến hành một cách công khai, minh bạch.

Thực hiện nguyên tắc này, cơ quan hải quan phải công khai các văn bản quy phạm

pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các quy định quyết định liên quan

đến hoạt động giám sát của Hải quan, tuyên truyền giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ giải đáp

và giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động giám sát của Hải quan. Các quy phạm

pháp luật của Hải quan phải được xây dựng trên cơ sở minh bạch, phù hợp với thông

lệ quốc tế về giám sát hải quan đồng thời phải tạo điều kiện cho hoạt động giao lưu

thương mại quốc tế.

*Thứ tư, các quy định liên quan đến hoạt động giám sát phải bảo đảm tính nhất

quán, hợp pháp và theo hướng phù hợp với xu hướng hiện đại hoá hải quan. Tính nhất

quán thể hiện trong việc ban hành; các quy định và thực thi các quy định liên quan đến

giám sát. Các thủ tục về giám sát, cơ chế giám sát phải được thực hiện trong một thời

gian ổn định, trong trường hợp thay đổi phải có lộ trình hợp lý để cộng đồng doanh
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nghiệp thích ứng được với những thay đổi đó. Đồng thời, phương thức thực hiện hoạt

động giám sát phải có tính dự báo được những thay đổi trong tương lai nhằm tạo điều

kiện phù hợp cho quá trình hiện đại hóa hải quan và áp dụng hải quan điện tử.

*Thứ năm, hoạt động giám sát phải tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu thương

mại quốc tế và đảm bảo mục đích thực hiện các chức năng quản lý của cơ quan Hải

quan. Vì vậy, cơ quan Hải quan phải đảm bảo việc xây dựng các thủ tục liên quan đến

giám sát đáp ứng được hai mục tiêu là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải

quan nhưng phải tạo thuận lợi cho thương mại, không được làm cản trở thương mại,

đầu tư.

6.1.2.3. Mục tiêu giám sát hải quan

Hoạt động giám sát của Hải quan được tiến hành thường xuyên và là nhiệm vụ

quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của hải quan. Vì thế, giám sát hải quan

phải đạt được các mục tiêu như sau:

Thứ nhất, giám sát theo dõi đảm bảo tính nguyên trạng của hàng hoá xuất khẩu,

nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; và phối hợp

với đơn vị có liên quan để nắm bắt, quản lý đảm bảo tất cả hàng hoá tham gia hoạt

động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh nhập cảnh, quá

cảnh đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật hải quan,

-Thứ hai  , giám   sát hải quan nhằm ngăn ngừa, phát hiện để xử lý những hành vi

phạm pháp luật, che giấu,  tàng trữ hàng hoá, phương tiện, hoạt động buồn lậu,  gian

lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan khác.

*Thứ ba  ,   giá  m sát có hiệu quả là tiền đề cho việc thực hiện thủ tục hải quan,

kiểm tra hải quan, tính thuế và các vấn đề khác được thực hiện theo đúng quy định,

đúng đối tượng.

*Thứ tư, hoạt động giám sát phải tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập

khẩu nhưng vẫn bảo đảm chức năng quản lý nhà nước về hải quan.

6.3. Địa bàn và thời gian giám sát hải quan

6.3.1. Địa bàn giám sát hải quan

Trong địa bàn hoạt động của hải quan, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm

tra, giám sát, kiểm soát đối  với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất

nhập khẩu.
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Như vậy, địa bàn giám sát hải quan là địa bàn hoạt động của Hải quan, nơi có

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Địa bàn giảm sát hải quan gồm: Khu vực có ranh giới cụ thể tại khu vực cửa

khẩu đường bộ ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế,

cảng hàng không dân dụng quốc tế các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu,

khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế khu vực ưu đãi hải quan, bưu điện quốc

tế, các địa điếm kiểm tra hàng hoá xuất khấu ưu đãi hải quan, bưu điện quốc tế, các

địa điểm kiểm tra hầng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển

thực hiện chủ quyền của Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau

thông quan. Ngoài ra, các khu vực có ranh giới xác định nhừng nơi có hoạt động xuất

khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cần có hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát

của cd quan Hải quan đều là địa bàn giám sát hải quan.

6.3.1.1. Địa bàn giám sát hải quan tại cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc

tế

Tại cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, Hải quan chịu trách nhiệm thực hiện

giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh tại các khu vực: nhà ga

sử dụng cho các tuyến tầu liên vận quốc tế đi, đến; nơi hành khách xuất cảnh, nhập

cảnh; sân ga, khu vực kho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; bến bãi và các

khu vực sử dụng cho các chuyến tầu hoả liên vận quốc tế đi, đến và thực hiện các dịch

vụ vận chuyển hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu; những khu vực có các chuyến

tàu hoả liên vận quốc tế chưa làm thủ tục hải quan, đang chịu sự giám sát, kiểm soát

của cơ quan Hải quan mà di chuyển đến một địa điểm khác; nhũng cơ sở khác theo

quy định của Thủ tướng chính phủ. 

6.3.1.2. Địa bàn giám sát hải quan tại cửa khẩu cảng hàng không dân đung

quốc tế

Tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, Hải quan có trách nhiệm thực

hiện giám sát tại khu cách ly của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; khu vực sân ga ,

nhà ga hàng không, nơi đi, đến của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh có mang theo

hàng hoá, hành lý được xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan; khu vực cửa

hàng kinh doanh hàng miễn thuế; khu vực xếp dỡ, chuyển tải, khu vực kho bãi chứa

hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh, qua đường vận tải hàng không; khu
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vực  sân, đỗ tầu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; những  khu vực khác theo quy

định.

6.3.1.3. Địa bàn giám sát hải quan tai cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế

Tại cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế, Hải quan thực hiện giám sát tại khu

vực ngăn cách tính từ đường ranh giới phía ngoài của vùng nước cảng có hàng hoá ra

vào cảng phải chịu sự giám sát hải quan đến ranh giới các cổng cảng, cụ thể gồm các

kho bãi, cầu cảng, nhà xưởng, khu hành chính và dịch vụ hàng hải, vùng nước trước

cầu cảng, vùng neo đậu, chuyển tải, vùng tránh bão, vùng nước của nhiều cảng gần kề

nhau và luồng quá cảnh; khu hàng hoá nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh, quá

cảnh. Thời gian giám sát được thực hiện từ khi hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận

tải được nhập cảnh tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan; từ khi bắt

đầu kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu đến khi thực xuất khẩu; từ khi hàng hoá,

phương tiện vận tải quá cảnh tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi ra khỏi lãnh thổ

Việt Nam.

6.3.1.4. Phạm vi giám sát hải quan tại bưu điện quốc tế

Tại cửa khẩu bưu điện quốc tế, Hải quan thực hiện giám sát tại khu vực thuộc

bưu điện quốc tế; khu vực thuộc bưu điện và bưu cục kiểm quan nơi nhận chuyển thư

tín, bưu kiện, bưu phẩm, các dịch vụ chuyển phát nhanh với nước ngoài theo Công

ước của Liên minh bưu chính quốc tế và các quy định về bưu chính của nhà nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6.3.1.5. Phạm vi giám sát hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu có thực

hiện quản lý hải quan

Các khu vực ngoài cửa khẩu có thực hiện quản lý hải quan thì việc giám sát

được tiến hành tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu

kinh tế cửa khẩu, khu thương mại tự do, khu vực ưu đãi hải quan; khu vực cảng nội

địa (ICD), cảng chuyên dùng, kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho bãi chuyên dùng

chứa hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của các tổ chức vận tải kinh doanh và

giao nhận hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cửa hàng kinh doanh hàng miễn

thuế trong nội địa để bán hàng miễn thuế cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; khu

vực địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc địa điểm trưng bày, giới

thiệu hàng hoá tạm nhập khẩu.
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6.3.1.6. Phạm vi giám sát khác 

Các khu vực trên biển, trêu sông, trên bộ khi có phương tiện hàng hoá được xuất

khẩu,  nhập khẩu,  phương tiện vận tải  xuất  cảnh,  nhập cảnh,  quá cảnh: hàng hoá,

phương tiện vận tải chuyển tải, chuyển cửa khẩu, quá cảnh đang trong quá trình làm

thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

6.3.2. Thời gian thực hiện giám sát Hải quan

Thời gian giám sát là khoảng thời gian mà cơ quan hải quan áp dụng các biện

pháp giám sát đối với hàng hoá, phương tiện vận tải.

Thời gian giám sát hải quan gồm thời hạn giám sát hải quan và thời điểm giám

sát hải quan.

Thời hạn giám sát là khoảng thời gian mà công chức bải quan được phép giám

sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh

theo quy định của pháp luật.

Thời điểm giám sát là thời điểm mà tại đó hàng hoá, phương tiện, vận tải đặt

dưới sự giám sát của hải quan.

Trong địa bàn hoạt động của hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm

tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh,

nhập cảnh. Thời gian giám sát được thực hiện từ khi hàng hóa nhập khẩu, phương tiện

vận tải nhập cảnh tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan; từ khi bắt

đầu kiểm tra đến khi được thông quan; từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế hàng hóa xuất

khẩu đến khi thực xuất khẩu; từ khi hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh tới địa bàn

hoạt động hải quan đến khi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

6.4. CÁC PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT HẢI QUAN

Có nhiều cách giám sát hải quan đối vối hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương

tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và vận chuyển trên đường. Các phương

thức giám sát hải quan điển hình được thực hiện gồm:

- Niêm phong hải quan;

- Giám sát trực tiếp của công chức hải quan;

- Giám sát bằng thiết bị kỹ thuật.

Niêm phong là việc các cơ quan có thẩm quyển thực hiện các biện pháp đóng kín

và ghi dấu hiệu hoặc dán nhãn, cặp chì, đóng dấu giáp lai trên hồ sơ, tài liệu, vật
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chứng, đồ vật, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức để không cho phép tự tiện mở hay

sử dụng, tiêu huỷ những vật để thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên

quan đến đối tượng cần phải giám sát (Bách khoa toàn thư Việt Nam).

Niêm phong hải quan là một phương thức gám sát của hải quan, nhằm đảm bảo

tính nguyên trạng và tính xác thực của hàng hoá, phương tiện vận tải đang đặt dưới sự

giám, sát của cơ quan Hải quan.

 Để đảm bảo được tính nguyên trạng và tính xác thực của đối tượng niêm phong,

niêm phong hải quan phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 

- Chắc và bền.

- Có thể gắn được dễ dàng và nhanh chóng.

- Dễ kiểm tra và dễ xác nhận.

- Không thể xoá bỏ bay sửa mà không làm hỏng hay khi cố tình can thiệp vào

đối tượng bị niêm phong.

- Không thể dùng một niêm phong cho nhiều lần trừ  trường hợp niêm phong

được đó để sử dụng lâu dài.

- Được thiết kế làm sao để nếu cố định sao chép hay làm giả cũng không thực

hiện được.

Để đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đó, niêm phong hải quan phải có những đặc

điểm vật lý sau:

Kích thước và chiều của niêm phong phải đễ dàng phân biệt được với các loại

niêm phong khác.

Lỗ niêm phong chì phải có độ rộng phù hợp với chính chì kẹp đó và phải đặt ở vị

trí phù hợp để khi kẹp đảm bảo được độ khớp và độ bền chắc của chì.

- Chất liệu sử dụng phải đảm bảo được tính chắc chắn, lâu dài  của niêm

phong để tránh hiện tượng đứt hỏng quá nhanh hay để tránh việc làm giả hay gian

lận niêm phong một cách bất hợp pháp.

- Chất liệu sử dụng phải thống nhất theo hệ thống niêm phong chuẩn.

Ngoài ra, hình thức của niêm phong hải quan phải đáp ứng các yêu cầu dễ

nhận biết, do vậy niêm phong có những đặc điểm sau:

- Chỉ ra đó là niêm phong hải quan.

- Chỉ ra được nước đã đóng dấu niêm phong.
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- Chỉ ra được các đơn vị hải quan đã tiến hành đóng dấu niêm phong.

Theo Điều 14, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi

tiết thực hiện một số điều của Luật Hải quan, quy định các trường hợp sau phải

được niêm phọng hải quan:

- Hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

- Hàng hoá nhập khẩu chuyển cảng được dỡ xuống cửa khẩu nhập và xếp

lên phương tiện vận tải khác để vận chuyển đến cảng đích

- Hàng hoá xuất khẩu được kiểm tra tại địa điểm ngoài cửa khẩu vận chuyển

ra cửa khẩu xuất

- Hàng hoá xuất khẩu do Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra thực tế

Hiện, nay có rất nhiều binh thức niêm phong, nhưng Hải quan chủ yếu sử dụng

các loại niêm phong sau:

- Niêm phong bằng giấy niêm phong hải quan.

- Niêm phong bằng dây.

- Niêm phong bằng kẹp chì.

- Kết hợp các loại niêm phong

Giám sát hải quan bằng hình thức niêm phong có ưu điểm, dễ thực hiện, phù

hợp với việc đóng hàng tại các Container, xe có thùng chứa... Tuy nhiên có nhược

điểm, dễ bị hỏng niêm phong do va chạm mạnh hoặc bốc dỡ không cẩn thận.

6.4.2. Giám sát trực tiếp của công chức hải quan

Giám sát trực tiếp của công chức là biện pháp giám sát truyền thống nhằm đảm

bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát của hải quan. Tuỳ từng loại hình hàng hoá, phương

tiện vận tải mà nhiệm vụ của công chức thực hiện nhiêm vụ giám sát khác nhau.

Không áp dụng phương thức giám sát trực tiếp của công chức hải quan đối với

hàng- hoá được lưu giữ vận chuyển ở ngoài phạm vi, địa bàn hoạt động của cơ quan

hải quan, trừ trường hợp cần thiết do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Áp dụng giám sát trực tiếp của công chức hải quan là phương thức giám sát

chính của hải quan Việt Nam nhất là những khu vực cửa khẩu biên giới nơi mà việc

áp dụng các thành tựu của khoa hoc kỹ thuât hiên đại còn hạn chế.

Nhiệm vụ của công chức giám sát trực tiếp là đảm bảo hàng hoá xuất khẩu

được xuất khấu đúng, hàng nhập khẩu được làm thủ tục đầy đủ tránh hiện tượng
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thẩm lậu  vào nội địa, đảm bảo cho phương tiện vận tải thực hiện  đúng các quy

định xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, quản lý tốt hàng hoá gửi trong kho ngoại

quan, giám sát cho hàng hoá thực hiện chuyển cửa khẩu, chuyển cảng.

Ngoài ra việc thực hiện nhiệm vụ giám sát tại các khu vực xuất khẩu, nhập

khẩu trên trong những trường hợp cụ thể và cần thiết, công chức hải quan còn thực

hiện phương thức giám sát áp tải hàng hoá, phương tiện vận tải trên đường đi để

đảm bảo hàng hoá, phương tiện vận tải đi đúng tuyến đường và đúng thời gian quy

định.

6.4.3. Giám sát bằng phương tiện kỹ thuật

Hiện nay, việc áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật được thực hiện

rộng rãi và phổ biến trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong lĩnh vực Hải

quan,  nhiều thiết bị mới, hiện đại đã được đưa vào phục vụ cho hoại động kiểm

tra, giám sát hải quan, sở dĩ Hải quan phải sử dụng các phương pháp giám sát

bằng các phương tiện hiện đại bởi các lý do sau:

* Thứ nhất, số lượng hàng hoá tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế

ngày càng tăng đa dạng cả về số lượng, chất lượng, chủng loại, vì vậy trong điều

kiện  nguồn lực hải quan có hạn thì việc áp đụng các phương tiện kỹ  thuật thực

hiện giám sát là một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm tải sự quá tải cho cơ quan hải

quan.

*Thứ hai, Hải quan hiện đại ngoài việc thực hiện chức năng quản lý về hải

quan thì còn có chức năng tạo thuận lợi cbo hoạt động thương mại, do đó áp dụng kỹ

thuật hiện đại, công nghệ tự động hoá vào hoạt động giám sát là một biện pháp để

nâng cao hiệu quả hoạt động của hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại.

*Thứ ba, Giám sát bằng phương tiện kỹ thuật là cách thức phối hợp và chia sẻ

thông tin giữa cơ quan hải quan với các đơn vị có liên quan đến các đôi tượng đang

thuộc sự quản lý của cơ quan hải quan.

Các phương pháp giám sát kỹ thuật chủ yếu hiện nay hải quan thế giới sử

dụng, bao gồm:

- Giám sát bằng gương;

- Giám sát bằng máy đếm;

- Giạm sát bằng camera;
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- Giám sát bằng máy soi;

- Giám sát chip điện tử;

- Giám sát bằng phương pháp định vị GPS Sử dụng gương cầu lồi để giám sát

hoạt động đi lại của hành khách xuất nhập cảnh và phường tiện vận chuyển hàng hoá

xuất nhập khẩu trong địa bàn giám sát của hải quan.

Sử dụng gương cầu lồi để giám sát hoạt động đi lại của hành khách xuất nhập

cảnh và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong địa bàn giám sát của

hải quan.

Ưu điểm: Phương pháp này là đơn giản, tiện lợi,  chi  phí thấp, vùng quan sát

khá rộng. Có thể sử dụng gương  cầu lồi để quan sát tại những cửa khẩu ít có hoạt

động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Nhược điểm: Phải có người ngồi trực tiếp quan sát gương, hình ảnh không lưu

giữ lại được, do vậy chỉ kiểm soát được ngay tại thời điểm đó.

6.4.4. Giảm sát bằng phương pháp đếm tư động

Để thực hiện việc đếm tự động số lượng các phương tiện vận tải hoặc người đi

qua một địa điểm nhất định ta có thể sử dụng phương pháp đếm bằng thiết bị đếm

quang điện. Đó là việc sử dụng một nguồn sáng chiếu lên tế bào quang điện của máy

đếm quang điện tử.  Khi có vật cản đường chiếu sáng thì bộ đếm hoạt động, với

phương pháp này có thể sử dụng để đếm các phương tiện vận tải qua lại tại. các cửa

khẩu cũng như tại các cảng chỉ có một đường duy nhất cho phương tiện vận tải đi

qua.

Ưu điểm: Phương pháp này cho ta chính xác số lượng phương tiện vận tải hoặc

hành khách đã đi qua nơi cần kiểm soát.

Nhược điểm: sử dụng phương pháp đếm chỉ biết  được số lượng phương tiện

vận tải, hoặc số lượng hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, không lưu giữ được hình

ảnh, không giám sát được hoạt động.

6.4.4.1. Giám sát bằng camera

Sử dụng camera để giám sát các hoạt động của ngưòi và phương tiện vật tải là

phương pháp giám sát hiện đại nó cho phép giám sát từ xa và có thể lưu đươc toàn bộ

hoạt động của con người và phương tiện vận tải. Các hình ảnh được camera ghi lại

được chuyển về trung tâm quan sát bằng cáp hoặc thiết bị vô tuyến. Vì vậy, việc giám
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sát được tiến hành kín đáo mọi nơi mọi lúc cần giám sát. Có nhiều cách giám sát bằng

camera như giám sát từ xa và giám sát nội bộ vối nhiều chủng loại camera khác nhau

như carnera thường, camera sử dụng hồng ngoại. Giám sát  trực tiếp không cần ghi

hình và giám sát sử đụng việc ghi hình (02 mô hình dưới đây là điển hình của việc

giám sát trực tiếp và giám sát từ xa

 Ưu điểm: Phương pháp này tiện lợi, hiện đại và có thể lưu giữ hình ảnh, phân

tích lại hình ảnh bất kỳ thời điểm nào ta muốn. Vùng quan sát rộng và có thể kết hợp

vối các thiết bị cảnh báo để giám sát.

Nhược điểm: Phương pháp sử dụng camera đòi hỏi sự đồng bộ cao, con người

có trình độ kỹ thuật nhất định, chi phí lớn.

6.4.4.2. Giám sát bằng máy soi

Máy soi là thiết bị kiểm tra được hàng hoá chứa trong các hộp kín. Hàng hoá đi

qua máy soi có thể được lưu giữ hình ảnh tại bộ nhớ. Với việc sử dụng máy soi có thể

cung cấp thông tin về hàng hoá cho các bộ phận giám sát phía sau (sử dụng cung cấp

thông tin hàng xuất khẩu cho đối tác kiểm soát hàng xuất khẩu, cung cấp thông tin

hàng nhập khẩu cho bộ phận kiểm tra sau thông quan).

Hiện nay tại các sân bay quốc tế và các cửa khẩu đường bộ trọng điểm có sử

dụng máy soi hành lý để kiểm tra giám sát đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Tiến tới

sử dụng các máy soi container cố định hoặc di động để kiểm tra, giám sát hàng hoá

đóng trong các container.

Ưu điểm: Phương pháp này kiểm tra, giám sát được hàng hoá chứa trong các

thùng và Container 

Nhược điểm: Phương  pháp này có tốc độ kiểm tra chậm, vì thế kéo dài thời

gian thông quan, không soi được những thùng chứa hàng lớn

6.4.4.3. Sử dụng chip điện tử và thiết bị định vị GPS

Dựa trên nền tảng của chip điện tử, chúng ta có thể gắn chip điện tử vảo hàng

hoá cần giám sát. Vì chip điện tử tích hợp hệ thống giám sát và kiểm soát với vai trò

bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với các khối GSM-GPS nhằm thu thập, xử lý các

thông số từ  hàng  hoá cần  được  giám sát.  Tất cả những thông tin trên dược  chip

chuyển bằng sóng điện từ trực tiếp hoặc qua hệ thống vệ tinh để  gửi về trung tâm

điều hành. Ngoài dữ liệu được cập nhật định kỳ, kiểm soát viên có thể kiểm tra đột
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xuất tình trạng của hàng hoá.

Mục đích sử dụng phương pháp giám sát này để quản lý, giảm sát lộ trình

phương tiện vận tải hàng hoá, lộ  trình cá nhân, chống trộm bảo vệ hàng hoá trên

đường vận chuyển...

Thực chất của việc này là sử dụng chip điện tỏ tích hợp vào bộ phận của chì

niêm  phong.  Trên  chip  đã  được  tích  hợp  các  bố  liệu  về  container  như  số  hiệu

container, số chì,.. Nếu kẹp chì điện tử bị tháo hoặc thay đổi thì toàn bộ các số liệu đã

tích hợp vào chip điện tử trên chì sẽ bị hỏng, hoặc thay đổi tham số. Việc kiểm tra các

tham số trên chì có thễ thực hiện trực tiếp bằng thiết bị kiểm tra hoặc có thể được

kiểm tra từ xa thông qua hệ thông vô tuyến hoặc vệ tinh khi gắn trên chíp các thiết bị

thu phát cần thiết phù hợp với kiểm soát hàng hoá an toàn.

Ưu điểm: Sử dụng phương pháp này giám sát được phương tiện vận tải ở xa

như rừng núi, trên biển.

Nhược điểm: Phương pháp này đòi hỏi thiết bị đồng bộ, con người có trình độ

cao 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6

1. Trình bày khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu của giám sát hải quan.

2. Việc giám sát hải quan được thực hiện ở đâu? Khi nào?

3. Phân biệt các phương thức giám sát hải quan.

4. Ở Lào Cai hiện nay, hoạt động hải quan thường sử dụng phương thức giám sát

nào? Tại sao?

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Danh mục văn bản pháp luật

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 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.
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- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám
sát, kiểm soát hải quan

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục
hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế
đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá
hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

- Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài 
chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan 
dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
- Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải
quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.
2. Danh mục sách tham khảo
[1]  Nguyễn Thị Thương Huyền (2015), giáo trình Kiểm soát Hải quan, NXB Học
viện Tài chính.
[2] Hoàng Trần Hậu (2011), giáo trình Hải quan cơ bản, NXB Học viện Tài chính.
[3] Nguyễn Cương (2011), giáo trình Nghiệp vụ hải quan, NXB Thống kê.
[4] Nguyễn Thị Thương Huyền (2013), Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan,
NXB Học viện Tài chính.
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