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V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Kính gửi: Công ty CP hàng hải và Đầu tư phát triển Hiệp Phước
(Đ/c: Số 70 Đường số 7, khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM)
Trả lời công văn số 18/TT-HP ngày 26/6/2019 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục
nhập khẩu qua cửa khẩu Thường Phước đối với mặt hàng gỗ các loại từ Campuchia do Công ty
ký hợp đồng mua bán với Công ty Angkor Polywood (Campuchia), Cục GSQL về Hải quan có ý
kiến như sau:
1. Về đề nghị đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước sau
đó vận chuyển về các cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh (cảng Cát Lái hoặc ICD Phước
Long) để kiểm tra thực tế.
Theo quy định tại khoản 9 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư 39/2018/TT-BTC) thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan nơi lưu giữ
hàng hóa (cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa) thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng
ký tờ khai hải quan, không có quy định đối với trường hợp ngược lại là Chi cục Hải quan cửa
khẩu đề nghị Chi cục Hải quan trong nội địa kiểm tra thực tế hàng hóa. Do vậy, việc Công ty đề
nghị đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước sau đó vận chuyển
về các cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh (cảng Cát Lái hoặc ICD Phước Long) để kiểm tra
thực tế là không phù hợp với quy định nêu trên.
2. Đề nghị vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Thường Phước đến cảng Cát Lái hoặc ICD
Phước Long để làm thủ tục hải quan.
Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì
hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, như
vậy, mặt hàng gỗ các loại nhập khẩu phải làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu
Thường Phước, không được vận chuyển đến cảng Cát Lái để làm thủ tục nhập khẩu.
Riêng đối với ICD Phước Long, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn
số 4824/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2017 thì mặt hàng gỗ các loại được vận chuyển từ cửa khẩu
Thường Phước đến ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long để làm tiếp thủ tục hải quan nếu
trên vận đơn có cảng đích là ICD Phước Long.
3. Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg,
trong đó đã loại bỏ hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quy định ra khỏi Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa

khẩu nhập. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số
15/2017/QĐ-TTg nêu trên. Do vậy, từ ngày 01/9/2019, đối với các lô hàng gỗ xẻ các loại nhập
khẩu, Công ty được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan thuận tiện.
Cục GSQL về Hải quan trả lời để Công ty CP hàng hải và Đầu tư phát triển Hiệp Phước
biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

Q. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM (để thực hiện);
- Cục HQ Đồng Tháp (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)
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