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QUY TRÌNH CƠ BẢN THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU-NHẬP 
KHẨU 

1. Sơ đồ tổng quan quy trình khai báo và khai sửa đổi bổ sung trong thông quan 
đối với hàng hóa nhập khẩu: 

 

 
  

            1.1 Khai thông tin nhập khẩu (IDA) 

            - Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ 

IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu 

trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống 

VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan 

đến thuế suất, tên tương ứng với các mã nhập vào (ví dụ: tên nước nhập 

khẩu tương ứng với mã nước, tên đơn vị nhập khẩu tương ứng với mã số 

doanh nghiệp…), tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan đến trị giá, thuế… 

và phản hồi lại cho người khai hải quan tại màn hình đăng ký tờ khai - IDC. 

            - Khi hệ thống cấp số thì bản khai thông tin nhập khẩu IDA được lưu 

trên hệ thống VNACCS. 

            1.2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC) 

            - Khi nhận được màn hình đăng ký tờ khai (IDC) do hệ thống phản 

hồi, người khai hải quan kiểm tra các thông tin đã khai báo, các thông tin do 

hệ thống tự động xuất ra, tính toán. Nếu khẳng định các thông tin là chính 

xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai. 

            - Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có 

những thông tin khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sử dụng 

nghiệp vụ IDB gọi lại màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA) để sửa các 

thông tin cần thiết và thực hiện các công việc như đã hướng dẫn ở trên. 
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            1.3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai 

Trước khi cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra Danh sách 

doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá 

hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…). 

Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên thì không được đăng ký tờ khai 

và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết. 

1.4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan: Khi tờ khai đã được đăng ký, hệ thống tự động 
phân luồng, gồm 3 luồng xanh, vàng, đỏ 

            1.4.1 Đối với các tờ khai luồng xanh 

            - Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép 

thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) và xuất ra cho người khai 

“Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. 

            - Trường hợp số thuế phải nộp khác 0 

            + Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện 

bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên 

quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn 

hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ 

ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. Nếu 

số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi. 

            + Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt 

tại cơ quan hải quan....): Hệ thống xuất ra cho người khai “Chứng từ ghi số 

thuế phải thu”. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và 

hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế, phí, lệ phí thì hệ 

thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”. 

            - Cuối ngày hệ thống VNACCS tập hợp toàn bộ tờ khai luồng 

xanh  đã được thông quan chuyển sang hệ thống VCIS. 

            1.4.2  Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ 

            a. Người khai hải quan 

            - Nhận phản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, địa điểm, hình 

thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá;  

- Nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; 

chuẩn bị các điều kiện để kiểm  thực tế hàng hoá; 

- Hồ sơ hải quan gồm: 

• Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 

• Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho 

người bán: 01 bản chụp.  

• Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương  

• Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; 

Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 
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• Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra 

của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật 

• Tờ khai trị giá 

• Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Quy định cụ thể các trường 

hợp phải nộp) 

 

            - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

            b. Hệ thống 

            (1) Xuất ra cho người khai “Tờ khai hải quan” (có nêu rõ kết quả 

phân luồng tại chỉ tiêu: Mã phân loại kiểm tra) 

            (2) Xuất ra Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa đối với 

hàng hóa được phân vào luồng đỏ hoặc khi cơ quan hải quan sử dụng nghiệp 

vụ CKO để chuyển luồng. 

            (3) Ngay sau khi cơ quan hải quan thực hiện xong nghiệp vụ CEA hệ 

thống tự động thực hiện các công việc sau: 

            - Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép 

thông quan và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”. 

            - Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: 

            · Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo 

lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên 

quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn 

hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ 

ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn 

mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi. 

            · Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt 

tại cơ quan hải quan....): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số 

thuế phải thu. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và 

hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế phí, lệ phí thì hệ 

thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”. 

            1.5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan 

            (1) Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan từ sau 

khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá. Để thực hiện khai bổ 

sung trong thông quan, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDD gọi ra 

màn hình khai thông tin sửa đổi bổ sung được hiển thị toàn bộ thông tin tờ 

khai nhập khẩu (IDA) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu, hoặc 

hiển thị thông tin khai nhập khẩu sửa đổi cập nhật nhất (IDA01) trong 

trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ 2 trở đi. 

            (2) Khi đã khai báo xong tại nghiệp vụ IDA01, người khai hải quan 
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gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số cho tờ khai sửa đổi và phản 

hồi lại các thông tin tờ khai sửa đổi tại màn hình IDE, khi người khai hải 

quan ấn nút “gửi” tại màn hình này thì hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, 

bổ sung. 

            (3) Số tờ khai sửa đổi là kí tự cuối cùng của ô số tờ khai, số lần khai 

báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự 

cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9; trường hợp không khai bổ sung trong 

thông quan thì ký tự cuối cùng của số tờ khai là 0. 

            (4) Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, thì tờ khai 

sửa đổi, bổ sung chỉ có thể được phân luồng vàng hoặc luồng đỏ (không 

phân luồng xanh). 

            (5) Các chỉ tiêu trên màn hình khai sửa đổi, bổ sung (IDA01) giống 

các chỉ tiêu trên màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA). Khác nhau là một 

số chỉ tiêu (sẽ nêu cụ thể tại phần hướng dẫn nghiệp vụ IDA01) không nhập 

được tại IDA01 do không được sửa đổi hoặc không thuộc đối tượng sửa đổi. 

            1.6. Những điểm cần lưu ý 

            (1) Mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô 

hàng có trên 50 mặt hàng, người khai hải quan sẽ phải thực hiện khai báo 

trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau 

dựa trên số nhánh của tờ khai 

            (2) Trị giá tính thuế 

            - Khai báo trị giá: Ghép các chỉ tiêu của tờ khai trị giá theo phương 

pháp 1 vào tờ khai nhập khẩu; Đối các phương pháp khác, chỉ ghép một số 

chỉ tiêu kết quả vào tờ khai nhập khẩu, việc tính toán cụ thể trị giá theo từng 

phương pháp phải thực hiện trên tờ khai trị giá riêng. 

            - Tự động tính toán: Đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng 

phương pháp trị giá giao dịch, người khai hải quan khai báo Tổng trị giá hoá 

đơn, tổng hệ số phân bổ trị giá, trị giá hoá đơn của từng dòng hàng, các 

khoản điều chỉnh, hệ số phân bổ các khoản điều chỉnh, trên cơ sở đó, hệ 

thống sẽ tự động  phân bổ các khoản điều chỉnh và tự động tính trị giá tính 

thuế cho từng dòng hàng. 

            - Không tự động tính toán: Đối với các lô hàng đủ điều kiện áp dụng 

phương pháp trị giá giao dịch nhưng ngoài I và F còn có trên 5 khoản điều 

chỉnh khác hoặc việc phân bổ các khoản điều chỉnh không theo tỷ lệ trị giá 

thì hệ thống không tự động phân bổ, tính toán trị giá tính thuế; Đối với các 

trường hợp này, người khai hải quan khai báo, tính toán trị giá tính thuế của 

từng dòng hàng tại tờ khai trị giá riêng, sau đó điền kết quả vào ô “trị giá 

tính thuế” của từng dòng hàng. 
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            (3) Tỷ giá tính thuế 

            Khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập 

khẩu IDA, hệ thống sẽ áp dụng tỷ giá tại ngày thực hiện nghiệp vụ này để tự 

động tính thuế: 

            - Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin 

nhập khẩu IDA và đăng ký tờ khai IDC trong cùng một ngày hoặc trong 02 

ngày có tỷ giá giống nhau thì hệ thống tự động giữ nguyên tỷ giá tính thuế; 

            - Trường hợp người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ 

khai  IDC (được tính là thời điểm người khai hải quan ấn nút “Gửi” tại màn 

hình IDC) tại ngày có tỷ giá khác với tỷ giá tại ngày khai thông tin nhập 

khẩu IDA thì hệ thống sẽ báo lỗi. Khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp 

vụ IDB gọi bản IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi 

luôn hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tỷ giá theo ngày đăng ký tờ khai. 

            (4) Thuế suất 

            - Khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ khai thông tin nhập 

khẩu IDA, hệ thống sẽ lấy thuế suất tại ngày dự kiến khai báo IDC để tự 

động điền vào ô thuế suất. 

            - Trường hợp thuế suất tại ngày IDC dự kiến khác thuế suất tại ngày 

IDC, thì khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ đăng ký tờ khai IDC 

hệ thống sẽ báo lỗi, khi đó, người khai hải quan dùng nghiệp vụ IDB gọi bản 

IDA để khai báo lại - thực chất là chỉ cần gọi IDA và gửi luôn, hệ thống tự 

động cập nhật lại thuế suất theo ngày đăng ký tờ khai IDC. 

            - Trường hợp người khai hải quan nhập mức thuế suất thủ công thì 

hệ thống xuất ra chữ “M” bên cạnh ô thuế suất. 

            (5) Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu 

thuế 

            - Việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế XK không 

căn cứ vào Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế, mà phải thực hiện theo các 

văn bản quy định, hướng dẫn liên quan. 

            - Chỉ sau khi đã xác định được hàng hóa thuộc đối tượng được miễn 

thuế XK mới áp mã dùng trong VNACCS theo Bảng mã miễn/giảm/không 

chịu thuế. 

            - Nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế vào chỉ tiêu tương ứng trên 

màn hình đăng ký khai báo nhập khẩu (IDA). 

            - Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thuộc 

diện phải đăng ký DMMT trên VNACCS (TEA) thì phải nhập đủ cả mã 

miễn thuế và số DMMT, số thứ tự dòng hàng trong DMMT đã đăng ký trên 

VNACCS. 

            - Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế Nhập khẩu thuộc 
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diện phải đăng ký DMMT nhưng đăng ký thủ công ngoài VNACCS thì phải 

nhập mã miễn thuế và ghi số DMMT vào phần ghi chú. 

            (6) Trường hợp hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng 

            - Việc xác định hàng hóa, thuế suất giá trị gia tăng không căn cứ vào 

Bảng mã thuế suất thuế giá trị gia tăng; mà phải thực hiện theo các văn bản 

quy định, hướng dẫn liên quan.- Chỉ sau khi đã xác định được hàng hóa, 

thuế suất cụ thể theo các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan mới áp mã 

dùng trong VNACCS theo Bảng mã thuế suất thuế giá trị gia tăng. 

            - Nhập mã thuế suất thuế giá trị gia tăng vào chỉ tiêu tương ứng trên 

màn hình đăng ký khai báo nhập khẩu (IDA). 

            (7) Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai 

(do có nợ quá hạn quá 90 ngày hoặc Doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm 

ngừng kinh doanh,…) 

            Hệ thống tự động từ chối cấp số tờ khai và báo lỗi cho phía người 

khai lý do từ chối tiếp nhận khai báo. Tuy nhiên, nếu hàng nhập khẩu phục 

vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ 

khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thì hệ thống vẫn 

chấp nhận đăng ký tờ khai dù doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên. 

            (8) Trường hợp đăng ký bảo lãnh riêng trước khi cấp số tờ khai (bảo 

lãnh theo số vận đơn/hóa đơn) 

            Số vận đơn hoặc số hóa đơn đã đăng ký trong chứng từ bảo lãnh phải 

khớp với số vận đơn/số hóa đơn người khai khai báo trên màn hình nhập 

liệu. 

            Nếu đăng ký bảo lãnh riêng sau khi hệ thống cấp số tờ khai thì số tờ 

khai đã đăng ký trong chứng từ bảo lãnh phải khớp với số tờ khai hệ thống 

đã cấp. 

            (9) Trường hợp cùng một mặt hàng nhưng các sắc thuế có thời hạn 

nộp thuế khác nhau 

            Hệ thống sẽ tự động xuất ra các chứng từ ghi số thuế phải thu tương 

ứng với từng thời hạn nộp thuế. Trường hợp người khai làm thủ tục nhập 

khẩu nhiều mặt hàng nhưng các mặt hàng có thời hạn nộp thuế khác nhau, 

người khai sẽ phải khai trên các tờ khai khác nhau tương ứng với từng thời 

hạn nộp thuế. 
2. Cách thức thực hiện: 

            Việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông 

tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên 

quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; 
            3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

            - Thành phần hồ sơ: 
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            + Tờ khai hàng hoá nhập khẩu. 

            + Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo 

quy định tại Điều 24 Luật Hải quan. 

            - Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy hoặc điện tử. 
            4. Thời hạn giải quyết: 

            - Hệ thống phản hồi cho người khai hải quan ngay sau khi hệ thống 

tiếp nhận, công chức hải quan chấp nhận kết quả phân luồng/từ chối tờ khai 

trừ các trường hợp bất khả như nghẽn mạng, hệ thống đường truyền gặp sự 

cố... 

            - Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện 

vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu về làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 

23 Luật Hải quan): 

            + Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng 

hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất; 

            + Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu áp dụng 

hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. 

            Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng 

hóa mà lô hàng xuất khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời 

hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc. 
            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan 

            - Người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không 

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục hải quan 

            - Cơ quan phối hợp (nếu có): 
            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thông quan hàng hóa 
            8. Lệ phí: 20.000 đồng 
            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu 
HQ/2015/NK) và Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập khẩu (mẫu HQ/2015-PLNK) Phụ 
lục 6 Thông tư 38/2015/TT-BTC 
            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trước khi thực hiện thủ tục hải quan, người khai hải quan phải: 

- Có chữ ký số được đăng ký; 

- Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS; 

- Làm thủ tục cấp mã địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Trường hợp doanh nghiệp không được công nhận địa điểm kiểm tra tại chân 

công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp phải đưa hàng hoá đến 

địa điểm kiểm tra tập trung để kiểm tra (áp dụng đối với các lô hàng được hệ 

http://www.customs.gov.vn/Lists/TTHQ/Attachments/80/TKNKmau1PL2TT22.doc
http://www.customs.gov.vn/Lists/TTHQ/Attachments/80/TKNKmau1PL2TT22.doc
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thống VNACCS phân vào luồng đỏ). 

            11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

            - Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; 

            - Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát Hải quan; 

            - Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng 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 hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu; 

            - Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan. 

 

 

 

2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu thương mại 

 

 
  Quy trình tương tự như đối với hàng NK. 

Trình tự thực hiện: 

          - Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và 

xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho 

cơ quan hải quan. 

          - Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá cho 

người khai hải quan. 

- Cách thức thực hiện: Điện tử 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban 

hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 
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bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi 

trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần; 

c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của 

cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. 

Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c nêu trên, nếu áp dụng cơ chế 

một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép 

xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành 

dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai 

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

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết:   

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người 

khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật 

(Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan) 

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, 

phương tiện vận tải: 

+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời 

điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; 

+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể 

từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải 

quan; 

  Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất 

lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo 

quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế 

hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành 

theo quy định. 

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra 

phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết 

định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia 

hạn tối đa không quá 02 ngày. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan 

- Phí, lệ phí: 20.000 đồng 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Tờ khai hải quan (theo Phụ lục III, Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-

BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính); 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; 

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 

về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

- 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 hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính ban 

hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực Hải quan. 

  

 

 

 

 
Số điện thoại đường dây nóng 


