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Ngày 2-1-2013, tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức lễ công bố triển khai chính thức
thủ tục Hải quan điện tử (TTHQĐT) trên toàn quốc.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh sẽ chủ trì lễ công bố, với sự tham gia
của các đơn vị thuộc TCHQ và khách mời là đại diện đãnh đạo UBND TP Hải Phòng, các sở
ban ngành và một số DN thường xuyên đăng ký TTHQĐT, các cơ quan thông tấn báo chí.

Sau 7 năm thực hiện thí điểm tại một số Cục Hải quan, từ 1-1-2013, TTHQĐT được triển khai
chính thức trong phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định 87/2012/QĐ-CP của Chính
phủ quy định về thủ tục hải quan điện tử và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn Nghị định.

Được đánh giá là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động XNK, quy trình
TTHQĐT được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo sự nhất quán về thủ tục hải quan quy định
tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đồng thời đảm bảo tính kế thừa
những nội dung đang thí điểm thành công của các quy định trước đây; sửa đổi, bổ sung các nội
dung còn bất cập, loại bỏ một số nội dung không đạt hiệu quả trong quá trình thí điểm, đồng
thời vẫn đảm bảo tính dự báo trong điều kiện văn bản quy phạm pháp luật luôn được xây dựng
và hoàn thiện; đặc biệt đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính hải quan.

Theo Hải quan Online.
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