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Ngày 15/6/2012, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 1214/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt
Nam mang theo khi xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Quy trình này quy định về trình tự các bước công việc cần phải làm của cơ quan Hải quan khi
thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hồ sơ, hàng hóa của người nước
ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân
bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012
của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người
nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính
phủ và Quyết định số 1317/QĐ-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc đính chính
Thông tư số 58/2012/TT-BTC.

Khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa của người
nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, công chức hải quan phải căn cứ quy định tại Quyết định số
05/2012/QĐ-TTg, Thông tư số 58/2012/TT-BTC, Quyết định số 1317/QĐ-BTC và quy định tại
quy trình này.

Cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa người nước ngoài đề nghị
hoàn thuế giá trị gia tăng tại các địa điểm sau:
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- Đối với hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế chỉ có hàng hóa ký gửi, cơ quan hải quan thực
hiện việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai
hoàn thuế, hàng hóa ngoài khu cách ly (gọi tắt là quầy kiểm tra ngoài khu cách ly);

- Đối với hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế chỉ có hàng hóa xách tay, cơ quan hải quan
thực hiện việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn
thuế, hàng hóa trong khu cách ly (gọi tắt là quầy kiểm tra trong khu cách ly);

- Đối với hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế có cả hàng hóa ký gửi theo chuyến bay và
hàng hóa xách tay, cơ quan hải quan thực hiện: Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa ký gửi tại
quầy kiểm tra ngoài khu cách ly; Kiểm tra hàng hóa xách tay tại quầy kiểm tra trong khu cách ly.

Cơ quan hải quan thực hiện việc tính số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được
hoàn tại quầy kiểm tra trong khu cách ly;

Cơ quan hải quan có trách nhiệm lắp đặt camera, trang thiết bị máy móc, bố trí lực lượng để
giám sát hàng hóa từ quầy kiểm tra ngoài khu cách ly đến quầy làm thủ tục hàng không và/hoặc
đến khu vực làm thủ tục an ninh, bảo đảm hàng hóa người nước ngoài đã được cơ quan hải
quan kiểm tra, đồng ý hoàn thuế gia trị gia tăng tại quầy kiểm tra ngoài khu cách ly được ký gửi
theo chuyến bay, không thất thoát, thẩm lậu trở lại thị trường nội địa.

Quyết định cũng quy định cụ thể trình tự các bước khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa tại
quầy kiểm tra ngoài khu cách ly và giám sát hàng hóa ngoài khu cách ly gồm 5 bước. Cụ thể:
Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại quầy kiểm tra ngoài khu cách ly; Kiểm tra hàng hóa đề nghị hoàn
thuế giá trị gia tăng; Xử lý kết quả kiểm tra; Trả hồ sơ hoàn thuế, hướng dẫn người nước ngoài
thực hiện tiếp các thủ tục gửi hàng, tính tiền hoàn thuế; Giám sát hàng hóa từ quầy kiểm tra
ngoài khu cách ly của cơ quan hải quan đến quầy làm thủ tục hàng không để gửi hàng. Đồng
thời Quyết định cũng quy định cụ thể trình tự các bước khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hàng hóa
và việc tính tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn, cập nhật cơ sở dữ liệu
tại quầy kiểm tra trong khu cách ly.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012./.
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Theo Hải quan Việt Nam.
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