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Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

V/v chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CTPPP

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh,
thành phố và doanh nghiệp liên quan đến chứng từ chứng minh đối với trường hợp hàng hóa
nhập khẩu được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải là thành viên của
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Căn cứ Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 này 9/4/2016 và Điều 5, Luật
Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 3.18 và điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP;
Căn cứ điểm 7, khoản 4, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 9791/BCT-XNK ngày
20/12/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP về nghĩa vụ liên quan đến nhập khẩu
quy định: “cung cấp tài liệu có liên quan, như chứng từ vận tải và trong trường hợp lưu trữ,
chứng từ lưu trữ hoặc chứng từ hải quan trong trường hợp một Bên yêu cầu chứng minh các quy
định tại Điều 3.18 Quá cảnh và chuyển tải đã được đáp ứng”.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một
hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP nhưng hàng hóa không phải lưu
kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan cung cấp chứng từ vận tải cho cơ quan hải
quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển.
Trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành
viên của Hiệp định CPTPP và hàng hóa được lưu kho tại nước không thành viên thì người khai
hải quan nộp chứng từ lưu giữ hoặc chứng từ hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên
trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.
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