Thông báo triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan Công ty Đức Toàn
Viết bởi Đàm Văn Lợi
Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018 16:38 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018 16:40

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan, Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 và Kế hoạch số
3009/KH-TCHQ ngày 30/05/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Hệ thống quản lý
hải quan tự động, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thông báo như sau:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo triển khai vận hành chính thức Hệ thống VASSCM tại kho
ngoại quan (mã kho: VNNHCL; mã địa điểm giám sát: 31BBW01) và địa điểm tập kết, kiểm
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tra hàng hóa XNK ở biên giới (mã địa điểm:
VNCHOT
; mã địa điểm giám sát:
31BBG01
) của Công ty TNHH Đức Toàn từ ngày 10/12/2018.

2. Đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và Công ty TNHH Đức Toàn lưu ý thực hiện một
số nội dung sau:

- Khai báo thông tin tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thực hiện quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu
giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Điều 52, 52a, 52b và 52đ Thông tư số
38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, 32 Điều 1 Thông tư số
39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, doanh nghiệp liên hệ Cục Hải quan
tỉnh Quảng Bình để được hướng dẫn, đầu mối liên hệ:

- Ông Phạm Văn Ngùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ, SĐT: 0948460686.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cha Lo, SĐT: 0905702889.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thông báo để quý Doanh nghiệp biết, thực hiện./.

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH
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