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Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Người nộp thuế nộp hợp đồng cấp bảo lãnh (bản sao) xuất trình bản chính để đối chiếu; văn
bản đề nghị được bảo lãnh và thư bảo lãnh của bên bảo lãnh.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra các điều kiện bảo lãnh,
theo dõi xử lý việc thực hiện bảo lãnh của ngân hàng theo đúng cam kết và quy định của pháp
luật.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hợp đồng cấp bảo lãnh (bản sao);

+ Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh.

Đáp ứng đầy đủ nội dụng qui định tại Điều 19 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Ngay khi làm thủ tục đăng ký tờ khai XNK

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi rõ chấp nhận, nếu không chấp nhận văn bản bảo
lãnh thì có văn bản thông báo từ chối áp dụng bảo lãnh.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một
số điều của Luật quản lý thuế .

+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 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.
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