Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành
gửi đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở.
- Bước 2: Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ thực tế của Doanh nghiệp
(bao gồm kiểm tra sau thông quan).
- Bước 3: Sau khi kiểm tra thực tế sau thời hạn 5 ngày làm việc Cục Hải quan
tỉnh, thành phố gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan. Căn cứ báo cáo Tổng cục Hải
quan xem xét.
- Bước 4: Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp tiến hành ký bản ghi nhớ.
- Bước 5: Tổng cục Hải quan quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Hải quan
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị: 01 bản chính (theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm theo Thông
tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015);
+ Báo cáo tài chính đã đươ ̣c kiể m toán trong 02 (hai) năm tài chiń h liên tu ̣c, gầ n
nhấ t: 01 bản chu ̣p;
+ Báo cáo kiể m toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tu ̣c, gầ n nhấ t: 01 bản chu ̣p;
+ Bản kế t luâ ̣n thanh tra trong 02 (hai) năm gầ n nhấ t (nế u có): 01 bản chu ̣p;
+ Bản mô tả hê ̣ thố ng kiể m soát nô ̣i bô ̣ của doanh nghiêp̣ trong đó mô tả đầ y đủ
quy trình quản lý, giám sát, kiể m soát vâ ̣n hành thực tế toàn bô ̣ hoạt động của
doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyề n cung ứng hàng hóa xuấ t
khẩ u, nhâ ̣p khẩ u của doanh nghiêp:
̣ 01 bản chính;
+ Các giấ y chứng nhâ ̣n khen thưởng, chứng chỉ chấ t lươ ̣ng (nế u có): 01 bản chu ̣p.

- Đối với dự án đầ u tư tro ̣ng điể m đươ ̣c Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi
cấp phép đầu tư đang trong giai đoa ̣n xây dựng cơ bản, chủ đầ u tư có hồ sơ gửi
Tổng cục Hải quan đề nghị áp du ̣ng chế đô ̣ ưu tiên. Hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kế t triể n khai dự án đúng tiế n
đô ̣ theo mẫu 02b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC: 01
bản chính;
+ Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chu ̣p.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Thời gian xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên
không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
Đối với các trường hợp phức tạp, doanh nghiệp lớn thì có thể gia hạn một lần
nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không có.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
8. Phí, lệ phí: không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư 72/2015/TT-BTC,
- Mẫu 02b/DNUT (đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng có ý kiến
trước khi cấp phép đầu tư) ban hành kèm Thông tư 72/2015/TT-BTC.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Doanh nghiệp được xét chế độ ưu tiên
theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện
từ Điều 12 đến Điều 17 Thông tư 72/2015/TT-BTC, cụ thể:

* Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế :
Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gầ n nhấ t tính đến thời điểm doanh nghiêp̣
có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm
các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các
hành vi sau:
1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới;
2. Các hành vi vi phạm hành chính trong linh
̃ vực hải quan có hình thức, mức xử
phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và các chức danh tương
đương;
3. Đối với đại lý làm thủ tục hải quan, số tờ khai hải quan đại lý làm thủ tục đứng
tên bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế thuộc thẩm
quyền xử lý của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh tương đương
không vượt quá tỷ lệ 0,5% tính trên tổng số tờ khai đã làm thủ tục hải quan;
4. Không nơ ̣ thuế quá ha ̣n theo quy đinh.
̣
* Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu:
1. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên.
2. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40
triệu USD/năm trở lên.
3. Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản
xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam từ 30 triệu USD/năm trở lên.
4. Đại lý thủ tục hải quan: số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan đứng tên
đại lý trong năm đạt từ 20.000 tờ khai/năm trở lên.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản
4 Điều này là kim ngạch bình quân của 02 (hai) năm liên tu ̣c, gầ n nhấ t tính đến
ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét, không bao gồm kim ngạch xuất
khẩu, nhập khẩu uỷ thác.
5. Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với các doanh
nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp
công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.
* Điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử:

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công
nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp đảm
bảo yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan.
* Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng
theo quy định của ngân hàng nhà nước. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo
cho cơ quan hải quan số tài khoản, danh sách các ngân hàng giao dịch.
* Điều kiện về hê ̣ thố ng kiểm soát nội bộ:
Doanh nghiệp đa ̣t điề u kiêṇ về hê ̣ thố ng kiể m soát nô ̣i bô ̣ nếu doanh nghiệp đáp
ứng các điề u kiêṇ sau:
1. Doanh nghiệp thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát
vâ ̣n hành thực tế toàn bộ hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiêp;
̣
2. Doanh nghiêp̣ có các biện pháp, phương tiện, quy triǹ h kiể m soát nô ̣i bô ̣ đảm
bảo an ninh an toàn dây chuyề n cung ứng hàng hóa xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u như
sau:
a. Theo dõi quá trình vâ ̣n chuyể n hàng hóa từ doanh nghiêp̣ đế n cảng và từ cảng
về doanh nghiêp;
̣
b. Kiể m tra an toàn container trước khi xế p hàng lên phương tiêṇ vâ ̣n tải;
c. Giám sát ta ̣i các vi ̣ trí quan tro ̣ng: Khu vực tường rào, cổ ng ra vào, kho baĩ ,
khu vực sản xuấ t, khu vực hành chiń h;
d. Phân quyề n công nhân viên di chuyể n, làm viêc̣ ta ̣i các khu vực phù hơ ̣p với
nhiêm
̣ vu ̣;
đ. Kiể m soát an ninh hê ̣ thố ng công nghê ̣ thông tin;
e. An ninh nhân sự.
* Điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán:
1. Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính;
2. Báo cáo tài chính hàng năm phải đươ ̣c kiể m toán bởi công ty kiể m toán đủ
điề u kiêṇ kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán

độc lập. Ý kiế n kiể m toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiể m toán phải
là ý kiế n chấp nhận toàn phầ n theo chuẩ n mực kiể m toán Viêṭ Nam.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra,
giám sát, kiể m soát hải quan;
- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về
thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và
quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
- Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính quy định áp
dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

