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Số: 1499/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận
chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Trả lời công văn số 407/HQLS-GSQL ngày 25/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
về vướng mắc về nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại tiêu chí 1.31 và 2.30 chỉ tiêu thông tin “Phương tiện vận chuyển” và
“Phương tiện vận chuyển dự kiến” mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ Tài chính, tại Ô 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển “(4) Trường hợp vận
chuyển đường bộ: nhập số xe tải”.
Căn cứ thực tế hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu
giáp Trung Quốc thuộc tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 407/HQLS-GSQL nêu trên, phương tiện
vận chuyển hàng hóa xuất khẩu là các xe tải của Việt Nam chở hàng xuất khẩu vào khu vực cửa
khẩu để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, phải thực hiện việc đăng ký về phương
tiện vận tải để cơ quan hải quan tại khu vực cửa khẩu theo dõi, thực hiện công tác giám sát, kiểm
soát hải quan. Tổng cục Hải quan nhất trí đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, theo đó:
giới.

- Đối với tờ khai nhập khẩu: Nhập số xe tải chở hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên

- Đối với tờ khai xuất khẩu: Nhập số xe tải Việt Nam chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa
khẩu biên giới hoặc nhập số xe tải Việt Nam chở hàng hóa xuất khẩu vào khu vực cửa khẩu, vào
kho bãi, địa điểm tại khu vực cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận để giao
hàng.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
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- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để B/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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