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V/v khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Qua theo dõi rà soát công tác nghiệp vụ liên quan đến tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ
sung thông tin hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua đường biển, Tổng
cục Hải quan nhận được đề nghị khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin
về vận đơn đối với các hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh phát sinh từ năm 2018 trở về trước
của các lô hàng chưa đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý
kiến như sau:
Hiện nay, để đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu, đảm bảo hoạt động của Hệ thống công nghệ
thông tin thì các hồ sơ của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ năm 2018 trở
về trước đã được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống công nghệ thông tin. Do đó, trường
hợp người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin về vận
đơn đối với các hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh phát sinh từ năm 2018 trở về trước thông
qua Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ không thể tra cứu được hồ sơ của phương tiện
vận tải tại thời điểm gửi yêu cầu khai sửa đổi, bổ sung.
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về việc khai sửa đổi, bổ
sung hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu:
1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi tiếp nhận khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai
hàng hóa và thông tin về vận đơn của hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh khai báo từ năm 2018
trở về trước thì yêu cầu người khai hải quan nộp các giấy tờ giải trình, chứng minh việc sửa đổi,
bổ sung; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp và photo toàn bộ hồ sơ có liên quan gửi về
Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn.
2. Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện rà
soát, xác minh vị trí lưu giữ, tình trạng của lô hàng, xác định lô hàng đã đăng ký làm thủ tục hải
quan nhập khẩu hay chưa và hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, giải quyết
vướng mắc về nghiệp vụ (nếu có); Thông báo kết quả rà soát, xác minh cho Cục Công nghệ
thông tin và Thống kê hải quan để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật trên hệ thống và thông báo cho Cục
Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro để phối hợp.

3. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan căn cứ kết quả rà soát, xác minh của
Cục Giám sát quản lý về hải quan để hỗ trợ giải pháp kỹ thuật khôi phục dữ liệu trên Hệ thống
và thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.
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- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thanh (để b/c);
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- Lưu: VT, GSQL (3b).
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