
 
Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chổ 

Áp dụng theo thông tư 79/2009/TT-BTC 
 
 

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 

1. Giải thích từ ngữ: 

a) “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao 
gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương 
nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Nam 
cho thương nhân Việt Nam khác. 

b) “Người xuất khẩu tại chỗ” (sau đây gọi tắt là “doanh nghiệp xuất khẩu”): là người 
được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam. 

c) “Người nhập khẩu tại chỗ” (sau đây gọi tắt là “doanh nghiệp nhập khẩu”): là người 
mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng 
tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ. 

2. Căn cứ để xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: 

            a) Đối với sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, 
vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công: thực hiện theo quy định tại khoản 
3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi 
tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý 
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. 

b) Đối với hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện theo hướng 
dẫn của Bộ Công thương. 

c) Đối với các loại hàng hoá khác: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 
số 154/2005/NĐ-CP. 

3. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận 
tiện nhất do doanh nghiệp lựa chọn và theo quy định của từng loại hình. 

4. Hồ sơ hải quan gồm: 

a) Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ (theo Phụ lục IV, hướng dẫn sử dụng theo Phụ 
lục V ban hành kèm theo Thông tư này): nộp 04 bản chính; 

b) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt 
Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định 
nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu), hợp đồng thuê, mượn: nộp 01 bản sao; 

c) Hoá đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng): nộp 
01 bản sao; 

d) Các giấy tờ khác theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (trừ vận 
tải đơn - B/L). 

5. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao 
hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu vào 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại 
chỗ và doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan. 



Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng 
doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ chưa làm thủ tục hải quan thì Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại 
chỗ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đối với doanh nghiệp xuất khẩu tại 
chỗ, làm tiếp thủ tục hải quan, không huỷ tờ khai. 

6. Thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ: 

a) Trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu: 

a.1) Kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho doanh nghiệp xuất khẩu trên 04 tờ khai, ký tên, 
đóng dấu; 

a.2) Giao 04 tờ khai hải quan, hàng hoá và hoá đơn giá trị gia tăng (liên giao khách hàng, 
trên hoá đơn ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu, địa điểm giao 
hàng tại Việt Nam) cho doanh nghiệp nhập khẩu. 

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu: 

b.1) Sau khi đã nhận đủ 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu khai đầy đủ các 
tiêu chí dành cho doanh nghiệp này trên 04 tờ khai hải quan; 

b.2) Nhận và bảo quản hàng hoá do doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ giao cho đến khi 
Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan; 

Đối với trường hợp hàng hoá thuộc diện miễn kiểm tra thực tế thì được đưa ngay vào 
sản xuất; đối với trường hợp hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì sau khi kiểm tra xong 
mới được đưa vào sản xuất. 

b.3) Nộp hồ sơ hải quan và mẫu hàng hoá nhập khẩu tại chỗ (đối với hàng nhập khẩu tại 
chỗ làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu) cho Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp 
làm thủ tục nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo quy định, phù hợp với từng loại 
hình nhập khẩu; 

b.4) Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nhập khẩu lưu 01 tờ 
khai; chuyển 02 tờ khai còn lại cho doanh nghiệp xuất khẩu. 

c) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ: 

c.1) Tiếp nhận, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra theo quy định phù hợp 
với từng loại hình, kiểm tra tính thuế (đối với hàng có thuế) theo quy định hiện hành đối với 
hàng nhập khẩu. Niêm phong mẫu (nếu có) giao doanh nghiệp tự bảo quản để xuất trình cho cơ 
quan hải quan khi có yêu cầu; 
 

c.2) Tiến hành kiểm tra hàng hoá đối với trường hợp phải kiểm tra; 

c.3) Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên và đóng dấu công chức vào cả 04 tờ khai; 

c.4) Lưu 01 tờ khai và chứng từ doanh nghiệp phải nộp, trả lại cho doanh nghiệp nhập 
khẩu 03 tờ khai và các chứng từ doanh nghiệp xuất trình; 

c.5) Có văn bản thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp nhập khẩu 
tại chỗ biết để theo dõi hoặc thông báo gửi qua mạng máy tính nếu giữa Chi cục Hải quan làm 
thủ tục nhập khẩu và cơ quan thuế địa phương đã nối mạng. 

7. Thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ: 

a) Sau khi nhận được 02 tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã có xác nhận của Hải 
quan làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nộp hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan 
nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu để làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ. 

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ: 



b.1) Tiếp nhận hồ sơ hải quan xuất khẩu tại chỗ; 

b.2) Tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp từng loại hình xuất 
khẩu, nhập khẩu; kiểm tra tính thuế (nếu có). Xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan, ký, đóng 
dấu công chức vào tờ khai hải quan; 

b.3) Lưu 01 tờ khai cùng các chứng từ doanh nghiệp nộp, trả doanh nghiệp 01 tờ khai và    
các chứng từ do doanh nghiệp xuất trình. 

8. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ 
đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan, thì Chi cục Hải quan này ký xác nhận cả 
phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và hải quan làm thủ tục nhập khẩu. 

9. Đối với sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh nội địa thì thủ tục hải 
quan không thực hiện theo hướng dẫn tại Điều này mà thực hiện theo Thông tư số 
116/2008/TT-BTC. 

10. Việc thanh khoản, hoàn thuế (không thu thuế) thực hiện theo hướng dẫn tại mục 
6 phần V Thông tư này 
 


