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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2021  

V/v phúc đáp về thủ tục hải quan 
nhập khẩu hàng hóa  

 

 

Kính gửi: Bà Ma Thị Trang, Phường 1, thành phố Trà Vinh. 

Căn cứ 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 hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 

số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại 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 hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Ngày 27/12/2021, Sở Công Thương nhận được Công văn số 47/BBT-

THCB của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc chuyển câu hỏi 

công dân trên Cổng TTĐT.  

Qua trao đổi nghiệp vụ với Đội Nghiệp vụ Hải quan tỉnh Trà Vinh, Sở 

Công Thương phúc đáp đến Bà Ma Thị Trang với nội dung “Những thủ tục hải 

quan cần thực hiện để nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển” như sau: 

Tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 

quy định hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, 

gồm:  

1. Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 

Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 

2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 

Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản 

chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm 

Thông tư này; 

2. Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong 

trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp. 

Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được 

người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận 

hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng. 



* Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các 

trường hợp sau: 

- Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân 

nước ngoài; 

- Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải 

thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo quy 

định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

3. Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối 

vớitrường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, 

đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa 

nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi 

thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo 

đường hành lý): 01 bản chụp. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác 

dầu khí vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp 

bản khai hàng hóa (cargo manifest) thay cho vận đơn; 

4. Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 bản chính; 

5. Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối 

với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn 

ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập 

khẩu: 

- Nếu nhập khẩu một lần: 01 bản chính; 

- Nếu nhập khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu. 

6. Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính. 

Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không 

quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp  bản 

chụp. 

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng 

nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành 

thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 

nhập khẩu lô hàng đầu tiên; 



7. Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng 

hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục 

nhập khẩu lô hàng đầu tiên; 

8. Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi 

đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản 

chính đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy. Các trường hợp phải 

khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 39/2015/TT-BTC; 

9. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu; 

10. Danh mục máy móc, thiết bị trong trường hợp phân loại máy liên 

hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, 

thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời: 01 bản chụp và xuất trình bản chính 

Danh mục máy móc, thiết bị để đối chiếu kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi theo 

quyđịnh tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC trong trường hợp nhập khẩu nhiều 

lần; 

11. Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập 

khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm 

tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều 

kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về 

quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người 

nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy 

thác; 

12. Hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hoặc hợp đồng 

cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thiết bị, dụng cụ 

chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học đối với trường 

hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo 

quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng: 01 bản chụp. 

Các chứng từ quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 nêu 

trên nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc 

gia hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu gửi dưới dạng điện tử thông 

qua Cổng thông tin một cửa ASEAN hoặc Cổng thông tin trao đổi với các 

nước khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan. 



Sở Công Thương phúc đáp đến Bà Ma Thị Trang biết, đồng thời đề nghị 

Bà Ma Thị Trang liên hệ với Đội Nghiệp vụ Hải quan Trà Vinh, số điện thoại: 

02943 845455, địa chỉ: Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh để được hướng dẫn cụ thể và thực hiện khai báo hải quan điện tử 

theo quy định. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh (biết); 
- GĐ Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Vũ Hồng Dương 
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