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

 
 

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư: 

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động của 
doanh nghiệp thực hiện theo quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu hướng 
dẫn tại Thông tư này. 

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật 
tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư: 

a) Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế với cơ quan hải quan đối với 
trường hợp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành 
phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu; 

Thủ tục đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101 Thông tư này. 

b) Thủ tục nhập khẩu 

b.1) Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan nơi 
có hàng nhập khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi xây dựng dự án đầu tư. 

b.2) Thủ tục hải quan thực hiện như hướng dẫn đối với hàng xuất nhập khẩu thương mại 
tại Chương I phần II Thông tư này; ngoài ra phải thực hiện thêm một số công việc theo hướng 
dẫn tại Điều 101, 102, 103 Thông tư này. 

3. Thanh lý hàng hoá nhập khẩu: 

a) Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh 
lý hàng hoá nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM 
ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia 
công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài.  

Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp đầu tư trong nước khi thanh lý 
được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên. 

b) Thủ tục thanh lý thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục hàng nhập 
khẩu được miễn thuế. 

c) Thủ tục thanh lý 

c.1) Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, tên gọi, ký mã hiệu, 
lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ 

quan hải quan nơi đăng ký danh mục hàng nhập khẩu được miễn thuế. 

c.2) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai xuất 
khẩu; trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng 
thì việc kê khai, tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này và không phải mở tờ khai 
mới. 

c.3) Trường hợp tiêu huỷ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan 
quản lý môi trường, có sự giám sát của cơ quan hải quan 
 
 



 


