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Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác: 

1. Đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, 
sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài 

a) Người khai hải quan 

a.1) Đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập do chính tàu bay, tàu biển mang theo khi nhập 
cảnh thì người khai hải quan là người điều khiển phương tiện.  

a.2) Đối với linh kiện, phụ tùng gửi trước, gửi sau theo địa chỉ của đại lý hãng tàu thì 
người khai hải quan là đại lý hãng tàu đó. 

b) Thủ tục hải quan  

b.1) Việc khai hải quan thực hiện trên tờ khai phi mậu dịch. 

b.2) Linh kiện, phụ tùng tạm nhập nếu không sử dụng hết phải tái xuất ra khỏi Việt Nam. 
Trường hợp tiêu thụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về chính sách quản lý hàng hoá 
xuất, nhập khẩu, chính sách thuế như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài. Đại lý hãng tàu hoặc 
người mua phải chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan. 

b.3) Linh kiện, phụ tùng tháo ra khi sửa chữa, thay thế phải tái xuất ra khỏi Việt Nam 
hoặc tiêu huỷ đúng quy định pháp luật.  

2. Linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ 
tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định 
đối với loại hình gia công cho nước ngoài. 

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội 
chợ, triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 
Ngoài ra, do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau: 

a) Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, 
phải có thêm: 

a.1) Giấy mời tham dự hội chợ, triển lãm; 

a.2) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức hội chợ, triển lãm. 

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, 
triển lãm thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu. 

c) Thời hạn tái xuất, tái nhập 

c.1) Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
phải được tái xuất khẩu trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm 
thương mại. 

c.2) Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước 
ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa 
được tái nhập khẩu thì hàng hoá đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định 
của pháp luật Việt Nam. 



d) Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm thực hiện theo quy định tại Điều 136 và 
Điều 137 Luật Thương mại.  

4. Thanh khoản tờ khai tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập: 

a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất chịu trách nhiệm theo dõi, 
quản lý và thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập, tạm xuất.  

b) Thời hạn thanh khoản: như quy định tại khoản 1 Điều 131 Thông tư này. 

c) Hồ sơ thanh khoản gồm: 

c.1) Công văn yêu cầu thanh khoản tờ khai tạm nhập hoặc tờ khai tạm xuất trong đó 
nêu cụ thể tờ khai tạm nhập - tờ khai tái xuất, lượng hàng hoá tạm nhập, lượng hàng hoá tái 
xuất tương ứng và tương tự đối với trường hợp tạm xuất - tái nhập; 

c.2) Tờ khai tạm nhập, tờ khai tái xuất hoặc tờ khai tạm xuất, tờ khai tái nhập; 

c.3) Các giấy tờ khác có liên quan 
 
 


