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Cục Hải quan TP.HCM vừa có cuộc họp với Hiệp hội chế biến & xuất khẩu thủy sản Việt Nam
(VASEP) và một số DN xuất khẩu thủy sản nhằm hướng dẫn thủ tục, và tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho các DN.

Trả lời vướng mắc của DN về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử (luồng Xanh) nhưng DN
vẫn phải in tờ khai giấy để thực hiện thông quan tại cảng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan
TP.HCM Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, nhằm hiện đại hóa ngành Hải quan trong hội nhập và
phát triển kinh tế, ngành Hải quan đã đi đầu trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Thủ
tục hải quan điện tử là một bước phát triển mới, với mục tiêu tạo thuận lợi và thông thoáng cho
cộng đồng doanh nghiệp.

Việc Công ty TNHH Thủy sản Gió mới và Công ty CP Thủy sản Bình Định phản ánh tờ khai
luồng Xanh nhưng vẫn phải mang tờ khai để đóng dấu thông quan hàng hóa, Cục Hải quan
TP.HCM khẳng định tờ khai thông quan luồng Xanh không bắt buộc DN phải mang tờ khai để
đóng dấu thông quan hàng hóa.

Những trường hợp DN làm thủ tục XNK tại chi cục hải quan cửa khẩu nhưng chưa có dữ liệu về
lô hàng nên DN phải quay về đơn vị hải hải quan nơi mở tờ khai để đóng dấu thông quan hàng
hóa chỉ là những trường hợp cá biệt. Sắp tới ngành Hải quan sẽ khắc phục tình trạng này.

Đối với vướng mắc về thủ tục các lô hàng XK bị trả về, đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho
rằng, thủ tục đối với các lô hàng đã XK nhưng vì một lý do nào đó bị đối tác từ chối không nhận
hàng, phải NK trở lại đã được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày
6-12-2010. Đề nghị các DN nghiên cứu kỹ Thông tư để áp dụng, trong trường hợp có những
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vướng mắc phát sinh đề nghị DN liên hệ Đội Quản lý thuế tại các chi cục hoặc phòng thuế XNK
để được hướng dẫn.

Để tạo thuận lợi cho DN, Cục Hải quan TP.HCM sẽ có văn bản hướng dẫn các chi cục thực hiện
thống nhất thủ tục đối với loại hình “Hàng XK nhưng phải NK trở lại Việt Nam”. Văn bản này sẽ
hướng dẫn quy định rõ thủ tục, chứng từ phải nộp và thời gian ra quyết định không thu thuế,
hoàn thuế để thực hiện và nhanh chóng giải quyết cho DN.

Đồng thời, Cục Hải quan TP.HCM sẽ có văn bản hướng dẫn các chi cục trong việc phối kết hợp
với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục lấy mẫu kiểm dịch đối với hàng XNK để
tránh trường hợp DN phải chờ đợi lâu.

Cục Hải quan TP.HCM cũng đề nghị VASEP thường xuyên cung cấp những vướng mắc của
cộng đồng DN trong quá trình XNK hàng hóa; Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại DN để cùng
lắng nghe những vướng mắc, những khó khăn của DN để tháo gỡ kịp thời./.

Theo Hải quan Online.
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