Áp dͥQJWKHR7K{QJWɉ77-BTC

Thͧ tͥc hɠLTXDQÿ͑i v͛i hàng hóa nhɪp khɦXWKɉɇQJPɞi
- Trình tͱ thͱc hiʄn:
- Ĉ͑i v͛i cá nhân, t͕ chͩc:
+ Khi làm thͧ tͥc hɠLTXDQQJɉ͝i khai hɠi quan n͙p, xuɢWWUuQKFKRFɇTXDQ hɠi quan h͓ Vɇ
hɠi quan
- Ĉ͑i v͛LFɇTXDQKjQKFKtQKQKjQɉ͛c:

%ɉ͛c 1: &ɇTXDQKɠi quan tiɼp nhɪn h͓ VɇNLʀPWUDÿLɾu kiʄQYjÿăQJNêW͝ khai hɠi quan; kiʀm
tra h͓ VɇYjWK{QJTXDQÿ͑i v͛i lô hàng miʂn kiʀm tra thͱc tɼ hàng hoá
+ Tiɼp nhɪn h͓ VɇKɠi quan tͫ QJɉ͝i khai hɠLTXDQWKHRTXLÿʈnh tɞLĈLɾu 11 7K{QJWɉV͑
79/2009/TT-BTC.
+ Nhɪp mã s͑ thuɼ, kiʀPWUDÿLɾu kiʄQÿăQJNêW͝ NKDL Fɉ͡ng chɼ, vi phɞm, chính sách
mɴt hàng):
+ Nhɪp thông tin khai trên t͝ khai hɠi quan hoɴc khai qua mɞng, hʄ th͑ng sɺ tͱ ÿ͙ng cɢp
s͑ t͝ khai và phân lu͓ng h͓ Vɇ
ĈăQJNêW͝ khai (ghi s͑ t͝ khai do hʄ th͑ng cɢp lên t͝ khai)
+ In Lʄnh hình thͩc, mͩFÿ͙ kiʀm tra hɠi quan
+ Kiʀm tra h͓ VɇKɠi quan
+ Duyʄt hoɴc quyɼW ÿʈQK WKD\ ÿ͕i hình thͩc kiʀm tra thͱc tɼ hàng hoá theo khoɠQ  ĈLɾu 29
Luɪt Hɠi quan và duyʄt kɼt quɠ kiʀm tra h͓ VɇKɠi quan
+ Nhɪp thông tin trên Lʄnh vào hʄ th͑ng và xͭ lý kɼt quɠ kiʀm tra sau khi ÿɉͣFOmQKÿɞo
chi cͥc duyʄt, chʆ ÿɞo
+ Xác nhɪQÿmOjPWKͧ tͥc hɠi quan và chuyʀQVDQJ%ɉ͛Fÿ͑i v͛i h͓ Vɇ ÿɉͣc miʂn kiʀm
tra thͱc tɼ hàng hoá hoɴc chuyʀn h͓ VɇSKɠi kiʀm tra thͱc tɼ KjQJKRiVDQJ%ɉ͛c 2.

%ɉ͛c 2: Kiʀm tra thͱc tɼ KjQJKyDYjWK{QJTXDQÿ͑i v͛i lô hàng phɠi kiʀm tra thͱc tɼ:
Ĉɾ xuɢt xͭ lý viʄc khai b͕ VXQJNKLQJɉ͝i khai hɠi quan có yêu cɤXWUɉ͛c th͝LÿLʀm kiʀm
tra thͱc tɼ hàng hoá

+ Kiʀm tra thͱc tɼ hàng hóa
+ Ghi kɼt quɠ kiʀm tra thͱc tɼ hàng hoá và kɼt luɪn kiʀm tra
+ Xͭ lý kɼt quɠ kiʀm tra
+ Xác nhɪQÿmOjPWKͧ tͥc hɠi quan

%ɉ͛c 3: Thu thuɼ, lʄ phí hɠLTXDQÿyQJGɢX³ĈmOjPWKͧ tͥc hɠLTXDQ´WUɠ t͝ NKDLFKRQJɉ͝i
khai hɠi quan.

%ɉ͛c 4: Phúc tɪp h͓ Vɇ
- Cách thͩc thͱc hiʄn:
+ N͙p trͱc tiɼp tɞLFɇTXDQ+ɠi quan;
- Thành phɤn, s͑ Oɉͣng h͓ Vɇ
+ Thành phɤn h͓ Vɇ

a) T͝ khai hɠi quan: n͙p 02 bɠn chính;
b) HͣSÿ͓ng mua bán hàng hoá hoɴc các giɢy t͝ có giá trʈ pháp lêWɉɇQJ ÿɉɇQJKͣSÿ͓ng:
n͙p 01 bɠn sao (trͫ hàng hoá nêu tɞi khoɠn 5, khoɠn 7, khoɠn 8 ĈLɾX  7K{QJ Wɉ Qj\  Kͣp
ÿ͓ng uͷ thác nhɪp khɦu (nɼu nhɪp khɦu uͷ thác): n͙p 01 bɠn sao; HͣSÿ͓ng mua bán hàng hoá
phɠi là bɠn tiɼng Viʄt hoɴc bɠn tiɼng Anh, nɼu là ngôn ngͯ NKiFWKuQJɉ͝i khai hɠi quan phɠi n͙p
kèm bɠn dʈch ra tiɼng Viʄt và chʈu trách nhiʄPWUɉ͛c pháp luɪt vɾ n͙i dung bɠn dʈch.
c) +yDÿɇQWKɉɇQJPɞi (trͫ hàng hoá nêu tɞi khoɠQĈLɾX7K{QJWɉQj\  n͙p 01 bɠn
chính;
d) Vɪn tɠL ÿɇQ WUͫ hàng hoá nêu tɞi khoɠQ  ĈLɾX  7K{QJ Wɉ Qj\ KjQJ KRi mua bán
giͯa khu phi thuɼ quan và n͙Lÿʈa): n͙p 01 bɠn sao chͥp tͫ bɠn g͑c hoɴc sao chͥp tͫ bɠn chính
có ghi chͯ copy, chͯ surrendered; Ĉ͑i v͛i hàng hoá nhɪp khɦXTXDEɉXÿLʄn qu͑c tɼ nɼu không
có vɪn tɠLÿɇQ WKuQJɉ͝i khai hɠi quan ghi mã s͑ JyLEɉXNLʄQEɉXSKɦm lên t͝ khai hɠi quan
hoɴc n͙p danh mͥFEɉXNLʄQEɉXSKɦPGR%ɉXÿLʄn lɪp. Ĉ͑i v͛i hàng hóa nhɪp khɦu phͥc vͥ
cho hoɞWÿ͙QJWKăPGzNKDLWKiFGɤu NKtÿɉͣc vɪn chuyʀn trên các tàu dʈch vͥ (không phɠi là
tàu WKɉɇQJPɞi) thì n͙p bɠn khai hàng hoá (cargo manifest) thay cho vɪn tɠLÿɇQ
e) Tuƒ tͫQJ WUɉ͝ng hͣp cͥ thʀ Gɉ͛L ÿk\ QJɉ͝i khai hɠi quan n͙p thêm, xuɢt trình các
chͩng tͫ sau:
e.1) Bɠn kê chi tiɼWKjQJKRiÿ͑i v͛i hàng hoá có nhiɾu chͧng loɞi hoɴFÿyQJ gói không
ÿ͓ng nhɢt: n͙p 01 bɠn chính hoɴc bɠn có giá trʈ WɉɇQJ ÿɉɇQJ QKɉ ÿLʄn báo, bɠn fax, telex,
WK{QJÿLʄp dͯ liʄu và các hình thͩFNKiFWKHRTX\ÿʈnh cͧa pháp luɪt;
e.2) Giɢ\ÿăQJNêNLʀm tra hoɴc giɢy thông báo miʂn kiʀm tra hoɴc giɢy thông báo kɼt quɠ
kiʀm tra cͧa t͕ chͩc k thuɪWÿɉͣc chʆ ÿʈnh kiʀm tra chɢWOɉͣng, cͧDFɇTXDQNLʀm tra vʄ sinh an
toàn thͱc phɦm, cͧDFɇTXDQNLʀm dʈFK VDXÿk\ g͍i tɬWOjFɇTXDQNLʀPWUD ÿ͑i v͛i hàng hóa

nhɪp khɦu thu͙c danh mͥc sɠn phɦm, hàng hoá phɠi kiʀm tra vɾ chɢWOɉͣng, vɾ vʄ sinh an toàn
thͱc phɦm; vɾ kiʀm dʈch ÿ͙ng vɪt, kiʀm dʈch thͱc vɪt: n͙p 01 bɠn chính;
e.3) ChͩQJWKɉJLiPÿʈQKÿ͑i v͛LKjQJKRiÿɉͣFWK{QJTXDQWUrQFɇV͟ kɼt quɠ JLiPÿʈnh:
n͙p 01 bɠn chính;
e.4) T͝ khai trʈ giá hàng nhɪp khɦXÿ͑i v͛i hàng hoá thu͙c diʄn phɠi khai t͝ khai trʈ giá
WKHRTX\ÿʈnh tɞi QuyɼWÿʈnh s͑ 4Ĉ-%7&QJj\WKiQJQăPFͧa B͙ WUɉ͟ng B͙
Tài chính vɾ viʄc ban hành t͝ khai trʈ giá tính thuɼ hàng hóa xuɢt khɦu, nhɪp khɦXYjKɉ͛ng dɨn
khai báo: n͙p 02 bɠn chính;
e.5) Giɢy phép nhɪp khɦXÿ͑i v͛i hàng hóa phɠi có giɢy phép nhɪp khɦu theo TX\ÿʈnh cͧa
pháp luɪt: n͙p 01 bɠn chính nɼu nhɪp khɦu m͙t lɤn hoɴc bɠn sao khi nhɪp khɦu nhiɾu lɤn và
phɠi xuɢt trình bɠQFKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu, lɪp phiɼu theo dõi trͫ lùi;
e.6) N͙p 01 bɠn g͑c giɢy chͩng nhɪn xuɢt xͩ hàng hóa (C/O) trong các WUɉ͝ng hͣp:
e.6.1) Hàng hoá có xuɢt xͩ tͫ Qɉ͛c hoɴFQKyPQɉ͛FQɉ͛c có thoɠ thuɪn vɾ áp dͥng thuɼ
suɢWɉXÿmLÿɴc biʄt v͛i Viʄt Nam (trͫ hàng hoá nhɪp khɦu có trʈ giá )2%NK{QJYɉͣt quá 200
USD) theo qX\ÿʈnh cͧa pháp luɪt Viʄt Nam và theo các ĈLɾXɉ͛c qu͑c tɼ mà Viʄt Nam ký kɼt
hoɴc gia nhɪp, nɼXQJɉ͝i nhɪp khɦu mu͑n ÿɉͣFKɉ͟ng các chɼ ÿ͙ ɉXÿmLÿy
e.6.2) Hàng hoá nhɪp khɦXÿɉͣc Viʄt Nam và các t͕ chͩc qu͑c tɼ thông báo ÿDQJ͟ trong
th͝L ÿLʀm có nguy Fɇ Jk\ KɞL ÿɼn an toàn xã h͙i, sͩc khoɸ cͧa c͙ng ÿ͓ng hoɴc vʄ sinh môi
WUɉ͝ng cɤQÿɉͣc kiʀm soát;
e.6.3) Hàng hoá nhɪp khɦu tͫ FiFQɉ͛c thu͙c diʄn ViʄW1DPWK{QJEiRÿDQJ ͟ trong th͝i
ÿLʀm áp dͥng thuɼ ch͑ng bán phá giá, thuɼ ch͑ng trͣ cɢp, thuɼ ch͑ng phɤn biʄt d͑i xͭ, các
biʄn pháp vɾ thuɼ ÿʀ tͱ vʄ, biʄn pháp hɞn ngɞch thuɼ quan;
e.6.4) Hàng hoá nhɪp khɦu phɠi tuân thͧ các chɼ ÿ͙ quɠn lý nhɪp khɦu theo TX\ÿʈnh cͧa
pháp luɪt Viʄt Nam hoɴFFiF ĈLɾX ɉ͛c qu͑c tɼ VRQJ SKɉɇQJ KRɴF ÿD SKɉɇQJ Pj 9Lʄt Nam là
thành viên; &2ÿmQ͙SFKRFɇTXDQKɠLTXDQWKuNK{QJÿɉͣc sͭa chͯa n͙i dung hoɴc thay thɼ,
trͫ WUɉ͝ng hͣSGRFKtQKFɇTXDQKD\W͕ chͩc có thɦm quyɾn cɢp C/O sͭa ÿ͕i, thay thɼ trong th͝i
hɞQTX\ÿʈnh cͧa pháp luɪt.
e.7) 7Uɉ͝ng hͣp hàng hoá thu͙Fÿ͑LWɉͣQJÿɉͣc miʂn thuɼ nhɪp khɦu nêu tɞi ĈLɾu 100
7K{QJWɉQj\SKɠi có:
e.7.1) Danh mͥc hàng hóa miʂn thuɼ kèm theo phiɼu theo dõi trͫ OLÿmÿɉͣc ÿăQJNêWɞi
FɇTXDQKɠLTXDQÿ͑i v͛LFiFWUɉ͝ng hͣp phɠLÿăQJNêGDQKPͥc theo Kɉ͛ng dɨn tɞi khoɠn 1
ĈLɾX7K{QJWɉQjy: n͙p 01 bɠn sao, xuɢt trình bɠn FKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu và trͫ lùi;
e.7.2) Giɢy báo trúng thɤu hoɴc giɢy chʆ ÿʈnh thɤu kèm theo hͣSÿ͓ng cung cɢp hàng hoá,
WURQJÿyFyTX\ÿʈnh giá trúng thɤu hoɴc giá cung cɢp hàng hoá không bao g͓m thuɼ nhɪp khɦu
ÿ͑i v͛i trɉ͝ng hͣp t͕ chͩc, cá nhân trúng thɤu nhɪp khɦu); hͣSÿ͓ng uͷ thác nhɪp khɦu hàng
KRiWURQJÿyFyTX\ÿʈnh giá cung cɢp theo hͣSÿ͓ng uͷ thác không bao g͓m thuɼ nhɪp khɦu
ÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp uͷ thác nhɪp khɦu): n͙p 01 bɠn sao, xuɢt trình bɠQFKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu;
e.7.3) Ĉ͑i v͛i dͱ án thu͙FOśQKYͱFɉXÿmLÿɤXWɉFyVͭ dͥQJWKɉ͝ng xuyên QăPWUăPÿɼn
QăPQJKuQODRÿ͙ng phɠi có:

- Báo cáo nghiên cͩu khɠ thi dͱ iQNKLÿLYjRKRɞWÿ͙ng sͭ dͥQJWKɉ͝ng xuyên tͫ QăPWUăPÿɼn
QăPQJKuQODRÿ͙ng;
- Bɠn cam kɼt chʈu trách nhiʄPWUɉ͛c pháp luɪt vɾ viʄc sͭ dͥQJWKɉ͝ng xuyên tͫ QăPWUăPÿɼn
QăPQJKuQODRÿ͙ng.
e.7.4) Giɢy t͝ khác chͩng minh hàng hóa nhɪp khɦu thu͙Fÿ͑LWɉͣng miʂn thuɼ;
e.7.5) Bɠng kê danh mͥc, tài liʄu cͧa h͓ Vɇÿɾ nghʈ miʂn thuɼ.
e.8) T͝ khai xác nhɪn viʄn trͣ không hoàn lɞi cͧD Fɇ TXDQ WjL FKtQK WKHR TX\ ÿʈnh tɞi
7K{QJ Wɉ V͑ 82/2007/TT-%7& QJj\  WKiQJ  QăP  Fͧa B͙ Tài chính Kɉ͛ng dɨn chɼ ÿ͙
quɠQOêWjLFKtQKQKjQɉ͛Fÿ͑i v͛i viʄn trͣ không hoàn lɞi cͧa Qɉ͛c ngoài thu͙c ngu͓n thu ngân
ViFKQKjQɉ͛Fÿ͑i v͛i hàng hoá là hàng viʄn trͣ không hoàn lɞi thu͙Fÿ͑LWɉͣng không chʈu thuɼ
nhɪp khɦu, thuɼ tiêu thͥ ÿɴc biʄt, thuɼ giá trʈ JLDWăQJQ͙p 01 bɠn chính; 7Uɉ͝ng hͣp chͧ dͱ án
ODA không hoàn lɞi, nhà thɤu chính thͱc hiʄn dͱ án ODA không hoàn lɞi thu͙Fÿ͑LWɉͣng không
chʈu thuɼ xuɢt khɦu, thuɼ nhɪp khɦu, thuɼ giá trʈ JLDWăQJWKXɼ tiêu thͥ ÿɴc biʄWWKHRTX\ÿʈnh
cͧa pháp luɪt vɾ thuɼ thì phɠi có thêm giɢy báo trúng thɤu hoɴc giɢy chʆ ÿʈnh thɤu kèm theo hͣp
ÿ͓ng cung cɢp hàng hoá, tronJÿyTX\ÿʈnh giá trúng thɤu hoɴc giá cung cɢp hàng hoá không
bao g͓m thuɼ nhɪp khɦX ÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp t͕ chͩc, cá nhân trúng thɤu nhɪp khɦu); hͣSÿ͓ng
uͷ thác nhɪp khɦXKjQJKRiWURQJÿyTX\ÿʈnh giá cung cɢp theo hͣSÿ͓ng uͷ thác không bao
g͓m thuɼ nhɪp khɦX ÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp uͷ thác nhɪp khɦu): n͙p 01 bɠn sao, xuɢt trình bɠn
FKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu.
e.9) Giɢ\ÿăQJNêNLQKGRDQKJL͑ng vɪt nuôi, gi͑ng cây tr͓QJGRFɇTXDQ quɠQOêQKjQɉ͛c
cɢSÿ͑i v͛i gi͑ng vɪt nuôi, gi͑ng cây tr͓ng thu͙Fÿ͑LWɉͣng không chʈu thuɼ giá trʈ JLDWăQJQ͙p
01 bɠn sao, xuɢt trình bɠQFKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu;
e.10) Hàng hoá thu͙Fÿ͑LWɉͣng không chʈu thuɼ giá trʈ JLDWăQJOjPi\PyF thiɼt bʈ, vɪt
WɉWKX͙c loɞLWURQJQɉ͛FFKɉDVɠn xuɢWÿɉͣc cɤn nhɪp khɦXÿʀ sͭ dͥng trͱc tiɼp cho hoɞWÿ͙ng
nghiên cͩu khoa h͍c, phát triʀn công nghʄ; máy móc, thiɼt bʈ, phͥ tùng thay thɼSKɉɇQJWLʄn
vɪn tɠi chuyên dùng và vɪWWɉWKX͙c loɞi trong Qɉ͛FFKɉDVɠn xuɢWÿɉͣc cɤn nhɪp khɦXÿʀ tiɼn
hành hoɞW ÿ͙ng tìm kiɼP WKăP Gz phát triʀn m͏ dɤX NKt ÿ͑t; tàu bay, dàn khoan, tàu thuͷ
thu͙c loɞLWURQJQɉ͛FFKɉD sɠn xuɢWÿɉͣc cɤn nhɪp khɦu tɞo tài sɠn c͑ ÿʈnh cͧa doanh nghiʄp,
thuê cͧDQɉ͛c ngoài sͭ dͥng cho sɠn xuɢWNLQKGRDQKYjÿʀ cho thuê, phɠi có:
e.10.1) Giɢy báo trúng thɤu hoɴc giɢy chʆ ÿʈnh thɤu và hͣSÿ͓ng bán hàng cho các doanh
nghiʄp theo kɼt quɠ ÿɢu thɤu (ghi rõ giá hàng hoá phɠi thanh toán không bao g͓m thuɼ giá trʈ
JLDWăQJ ÿ͑i v͛i hàng hoá thu͙Fÿ͑LWɉͣng không chʈu thuɼ giá trʈ JLDWăQJGRFɇV͟ trúng thɤu
hoɴFÿɉͣc chʆ ÿʈnh thɤu nhɪp khɦu: n͙p 01 bɠn sao, xuɢt trình bɠQFKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu;
e.10.2) HͣS ÿ͓ng uͷ thác nhɪp khɦX KjQJ KRi WURQJ ÿy JKL U} JLi FXQJ Fɢp theo hͣp
ÿ͓ng uͷ thác không bao g͓m thuɼ giá trʈ JLDWăQJ ÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp nhɪp khɦu uͷ thác): n͙p
01 bɠn sao, xuɢt trình bɠQFKtQKÿʀ ÿ͑i chiɼu;
e.10.3) 9ăQEɠn cͧDFɇTXDQFyWKɦm quyɾn giao nhiʄm vͥ cho các t͕ chͩc thͱc hiʄn các
FKɉɇQJWUuQKGͱ iQÿɾ tài nghiên cͩu khoa h͍c và phát triʀn công nghʄ hoɴc hͣSÿ͓ng khoa
h͍c và công nghʄ giͯD ErQ ÿɴt hàng v͛i bên nhɪQÿɴt hàng thͱc hiʄn hͣS ÿ͓ng khoa h͍c và
công nghʄ kèm theo bɠn xác nhɪn cͧDÿɞi diʄn doanh nghiʄp hoɴc thͧ WUɉ͟QJFɇTXDQQJKLrQ
cͩu khoa h͍c và cam kɼt sͭ dͥng trͱc tiɼp hàng hoá nhɪp khɦu cho hoɞWÿ͙ng nghiên cͩu khoa
h͍c, phát triʀn công nghʄ ÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp nhɪp khɦu ÿʀ nghiên cͩu khoa h͍c và phát triʀn
công nghʄ: n͙p 01 bɠn chính;

e.10.4) Xác nhɪn và cam kɼt cͧDÿɞi diʄn doanh nghiʄp vɾ viʄc sͭ dͥng máy móc, thiɼt bʈ,
phͥ tùng thay thɼSKɉɇQJWLʄn vɪn tɠi chuyên dùng và vɪWWɉWKX͙c loɞLWURQJQɉ͛FFKɉDVɠn
xuɢWÿɉͣc cɤn nhɪp khɦXÿʀ tiɼn hành hoɞWÿ͙ng tìm kiɼPWKăPGzSKiWWULʀn m͏ dɤXNKtÿ͑t:
n͙p 01 bɠn chính;
e.10.5) Xác nhɪn và cam kɼt cͧD ÿɞi diʄn doanh nghiʄp vɾ viʄc sͭ dͥng tàu bay, dàn
khoan, tàu thuͷ thu͙c loɞLWURQJQɉ͛FFKɉDVɠn xuɢWÿɉͣc cɤn nhɪp khɦu ÿʀ tɞo tài sɠn c͑ ÿʈnh
cͧa doanh nghiʄp, thuê cͧDQɉ͛c ngoài sͭ dͥng cho sɠn xuɢt, NLQKGRDQKYjÿʀ cho thuê: n͙p
01 bɠn chính;
e.10.6) HͣSÿ͓ng thuê ký v͛LQɉ͛FQJRjLÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp thuê tàu bay, giàn khoan, tàu
thuͷ; loɞLWURQJQɉ͛FFKɉDVɠn xuɢt ÿɉͣc cͧDQɉ͛c ngoài dùng cho sɠn xuɢWNLQKGRDQKYjÿʀ
cho thuê: xuɢt trình 01 bɠn chính;
e.11.) Giɢy xác nhɪn hàng hóa nhɪp khɦu phͥc vͥ trͱc tiɼp cho qu͑c phòng cͧa B͙ Qu͑c
phòng hoɴc phͥc vͥ trͱc tiɼp cho an ninh cͧa B͙ &{QJDQÿ͑i v͛i hàng hoá nhɪp khɦXOjYŸNKt
khí tài chuyên dùng phͥc vͥ trͱc tiɼp cho qu͑c phòng, an ninh thu͙Fÿ͑LWɉͣng không chʈu thuɼ
giá trʈ JLiWăQJQ͙p 01 bɠn chính;
e.12.) BɠQ ÿăQJ Nê YɪW Wɉ QJX\rQ OLʄu nhɪp khɦX ÿʀ trͱc tiɼp sɠn xuɢt hàng hoá xuɢt
khɦu cͧa doanh nghiʄp (doanh nghiʄp n͙SNKLÿăQJNêQJX\rQOLʄu, vɪWWɉ sɠn xuɢt hàng hóa
xuɢt khɦX WKHR Kɉ͛ng dɨn tɞL ĈLɾX  7K{QJ Wɉ Qj\ .KL OjP WKͧ tͥc hɠi quan, doanh nghiʄp
không phɠi n͙p bɠQQj\FɇTXDQKɠi quan sͭ dͥng bɠn OɉXWɞLFɇTXDQKɠi quan);
e.13) BɠQÿăQJNêYɪt tɉQJX\rQOLʄu nhɪp khɦXÿʀ trͱc tiɼp sɠn xuɢt hàng hoá tiêu thͥ
WURQJQɉ͛Fÿ͑i v͛LWUɉ͝ng hͣp nhɪp khɦu hàng hóa thu͙c Danh mͥc hàng tiêu dùng do B͙ Công
WKɉɇQJF{QJE͑ QKɉQJVͭ dͥng làm vɪWWɉQJX\rQOLʄu ÿʀ trͱc tiɼp sɠn xuɢt hàng hoá tiêu thͥ
WURQJQɉ͛c (doanh nghiʄp mu͑Qÿɉͣc áp dͥng th͝i hɞn n͙p thuɼ 30 ngày cho hàng hóa này thì
phɠLÿăQJNêWUɉ͛c khi nhɪp khɦu v͛LFɇTXDQKɠLTXDQWɉɇQJWͱ QKɉFiFKÿăQJNêQJX\rQOLʄu,
vɪWWɉVɠn xuɢt hàng hóa xuɢt khɦXKɉ͛ng dɨn tɞLĈLɾX7K{QJWɉQj\.KLOjPWKͧ tͥc hɠi
quan, doanh nghiʄp không phɠi n͙p bɠQQj\FɇTXDQKɠi quan sͭ dͥng bɠQOɉXWɞLFɇTXDQKɠi
quan).
- S͑ Oɉͣng h͓ VɇE͙
- Th͝i hɞn giɠi quyɼt: 8 gi͝ kʀ tͫ khi tiɼp nhɪn h͓ Vɇ
- Ĉ͑LWɉͣng thͱc hiʄn thͧ tͥc hành chính: T͕ chͩc, cá nhân
- &ɇTXDQthͱc hiʄn thͧ tͥc hành chính:
- &ɇTXDQFyWKɦm quyɾn quyɼWÿʈnh: Chi cͥc Hɠi quan
- &ɇTXDQKRɴFQJɉ͝i có thɦm quyɾQÿɉͣc uͷ quyɾn hoɴc phân cɢp thͱc hiʄn
(nɼu có): Chi cͥc Hɠi quan
- &ɇTXDQWUͱc tiɼp thͱc hiʄn TTHC: Chi cͥc Hɠi quan
- Kɼt quɠ thͱc hiʄn thͧ tͥc hành chính: Xác nhɪn thông quan

- Lʄ phí (nɼXFy ÿ͓ng
- Tên mɨXÿɇQPɨu t͝ khai (nɼXFyYjÿɾ nghʈ ÿtQKNqPQJD\VDXWKͧ tͥc):
+ T͝ khai hàng hóa nhɪp khɦu HQ/2002-NK;
+ Mɨu Biên bɠn bàn giao h͓ Vɇ
- Yêu cɤXÿLɾu kiʄn thͱc hiʄn thͧ tͥc hành chính (nɼu có): Không có
- &ăQFͩ pháp lý cͧa thͧ tͥc hành chính:
+ Luɪt Hɠi quan sͭDÿ͕LQăP
+ Nghʈ ÿʈQK 1Ĉ-CP ngày 15/12/2005 cͧa Chính phͧ TX\ ÿʈnh chi tiɼt m͙t s͑
ÿLɾu cͧa Luɪt Hɠi quan vɾ thͧ tͥc hɠi quan, kiʀm tra, giám sát hɠi quan
+ 7K{QJWɉV͑ 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 cͧa B͙ 7jLFKtQK+ɉ͛ng dɨn vɾ thͧ tͥc
hɠi quan; kiʀm tra, giám sát hɠi quan; thuɼ xuɢt khɦu, thuɼ nhɪp khɦu và quɠn lý thuɼ ÿ͑i v͛i
hàng hoá xuɢt khɦu, nhɪp khɦu.
+ QuyɼW ÿʈQK 4Ĉ-TCHQ ngày 15/6/2009 cͧa T͕ng cͥc Hɠi quan vɾ viʄc ban hành
quy trình thͧ tͥc hɠLTXDQÿ͑i v͛i hàng hoá xuɢt khɦu, nhɪp khɦu WKɉɇQJPɞi.

