Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1. Trin
̀ h tự thực hiê ̣n:
Bước 1: Đề nghị ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan
Chủ thể quyề n sở hữu trí tuê ̣ hoă ̣c người đươ ̣c ủy quyề n nô ̣p bộ hồ sơ đề nghị
ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan cho Chi cu ̣c Hải quan nơi đang thực hiêṇ thủ tu ̣c
hải quan cho lô hàng xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u.
Bước 2: Tiế p nhâ ̣n và xử lý hồ sơ
Chi cu ̣c Hải quan nơi đang thực hiêṇ thủ tu ̣c hải quan cho lô hàng xuấ t khẩ u,
nhâ ̣p khẩ u tiế p nhâ ̣n, kiể m tra hồ sơ và điề u kiêṇ theo quy đinh;
̣ Chi cu ̣c trưởng
Chi cu ̣c Hải quan quyế t đinh
̣ ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan và gửi quyế t đinh
̣
ta ̣m dừng trực tiế p hoă ̣c bằ ng thư bảo đảm, đồ ng thời fax ngay cho tổ chức, cá
nhân có liên quan.
Trường hơ ̣p không chấ p nhâṇ đơn đề nghi thi
̣ ̀ có văn bản trả lời doanh nghiêp̣ và
nêu rõ lý do.
Bước 3: Xác đinh
̣ hàng hóa bi ta
̣ ̣m dừng xâm pha ̣m hoă ̣c không xâm pha ̣m quyề n
sở hữu trí tuê ̣
Chi cu ̣c Hải quan quyế t đinh
̣ thu ̣ lý vu ̣ viêc̣ theo thủ tu ̣c hành chính khi đã khẳ ng
đinh
̣ hàng hóa bi ̣ ta ̣m dừng xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê ̣ trên cơ sở kế t luâ ̣n
giám đinh
̣ về sở hữu trí tuê cu
̣ ̉ a tổ chức giám đinh
̣ về sở hữu trí tuê;̣ ý kiế n chuyên
môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuê,̣ các cơ quan quản lý
Nhà nước khác; tài liêu,
̣ chứng cứ do chủ thể quyề n sở hữu trí tuê ̣ cung cấ p.
Bước 4: Quyế t đinh
̣ ta ̣m giữ hàng hóa
Chi cu ̣c Hải quan quyế t đinh
̣ ta ̣m giữ hàng hóa trong trường hơ ̣p có cơ sở khẳ ng
đinh
̣ hàng hóa bi ̣ta ̣m dừng là hàng giả ma ̣o về sở hữu trí tuê.̣
Bước 5: Thực hiêṇ xử lí vi pha ̣m hành chiń h
Chi cu ̣c Hải quan thực hiêṇ xử lý vi pha ̣m hành chính đố i với hành vi xâm pha ̣m
quyề n sở hữu trí tuê,̣ hàng hóa xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê ̣theo quy đinh
̣ của
pháp luâ ̣t.

Trong thời ha ̣n 10 ngày làm viêc̣ kể từ ngày quyế t đinh
̣ xử pha ̣t có hiêụ lực thi
hành, Chi cu ̣c Hải quan thông báo bằ ng văn bản buô ̣c người vi pha ̣m phải thanh
toán các khoản chi phí phát sinh do hành vi vi pha ̣m hành chính gây ra và hoàn
trả cho người yêu cầ u ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan tiề n đảm bảo đã nô ̣p.
Bước 6: Tiế p tu ̣c làm thủ tu ̣c hải quan
Kế t thúc thời ha ̣n ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan (10 ngày):
- Trường hơ ̣p người nô ̣p đơn có lý do chính đáng và có đơn xin gia ha ̣n kèm
khoản tiề n thêm để đảm bảo hoă ̣c chứng từ bảo lañ h với giá tri ̣bằ ng 20% giá tri ̣
lô hàng hoă ̣c ít nhấ t 20 triêụ đồ ng nế u chưa biế t tra ̣i giá lô hàng nghi ngờ xâm
pha ̣m, Chi cu ̣c Hải quan thực hiêṇ viêc̣ gia ha ̣n thời gian ta ̣m dừng theo mẫu số
04-SHTT và thông báo cho người nô ̣p đơn, chủ hàng và các bên có liên quan
biế t.
Thời haṇ gia ha ̣n không quá 10 ngày làm viê ̣c kể từ ngày quyế t đinh
̣ gia ha ̣n.
Hế t thời haṇ gia han,
̣ Chi cu ̣c Hải quan thực hiêṇ la ̣i từ Bước 3.
- Trường hơ ̣p qua kiể m tra xác đinh
̣ hàng hóa bi ̣ ta ̣m dừng không xâm pha ̣m
quyề n sở hữu trí tuê,̣ và người yêu cầ u ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan không khởi
kiêṇ dân sự và cơ quan hải quan không quyế t đinh
̣ thu ̣ lý vu ̣ viê ̣c theo thủ tu ̣c xử
lý vi pha ̣m hành chin
́ h thì cơ quan hải quan tiế p tu ̣c làm thủ tu ̣c hải quan cho lô
hàng và thông báo cho các bên liên quan biế t theo mẫu số 05-SHTT.
Bước 7: Thanh toán các khoản chi phí phát sinh
- Trường hơ ̣p lô hàng xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê,̣ thực hiêṇ theo Bước 5.
- Chủ thể quyề n sở hữu trí tuê ̣ hoă ̣c người đươ ̣c ủy quyề n hơ ̣p pháp phải thanh
toán các khoản chi phí phát sinh bao gồ m phí lưu kho, baĩ , xế p dỡ, bảo quản hàng
hóa cho chủ hàng do viêc̣ ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan không đúng gây ra.
2. Cách thức thực hiê ̣n:
Thủ công (nô ̣p hồ sơ giấ y theo quy đinh).
̣
3. Thành phầ n, số lươ ̣ng hồ sơ:
Thành phầ n hồ sơ:
- Đơn đề nghi ̣ ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan theo mẫu số 02-SHTT ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC: 01 bản chính;

- Văn bằ ng bảo hô ̣ quyề n sở hữu công nghiêp̣ hoă ̣c tài liêụ khác chứng minh
quyề n sở hữu công nghiêp̣ đang đươ ̣c bảo hô ̣ ta ̣i Viêṭ Nam hoă ̣c Giấ y chứng nhâṇ
đăng ký hơ ̣p đồ ng chuyể n giao quyề n sử du ̣ng đố i tươ ̣ng sở hữu công nghiêp;
̣
Giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký quyề n tác giả, quyề n liên quan đế n quyề n tác giả, quyề n
đố i với giố ng cây trồ ng: 01 bản sao có ký tên, đóng dấ u xác nhâ ̣n của chủ thể
quyề n sở hữu trí tuê ̣ hoă ̣c người đươ ̣c ủy quyề n;
- Mô tả chi tiế t hàng hóa xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê,̣ ảnh chu ̣p, các đă ̣c điể m
phân biêṭ hàng thâ ̣t với hàng xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê:̣ 01 bản chính;
- Danh sách những người xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u hơ ̣p pháp hàng hóa có yêu cầ u
giám sát; danh sách những người có khả năng xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u hàng hóa
xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê:̣ 01 bản chiń h.
- Chứng thư bảo lañ h của tổ chức tính du ̣ng: 01 bản chính hoă ̣c khoản tiề n đảm
bảo bằ ng 20% tri ̣giá lô hàng theo giá ghi trong hơ ̣p đồ ng hoă ̣c tố i thiể u 20 triêụ
đồ ng nếu chưa biế t tri gia
̣ ́ lô hàng nghi ngờ xâm pha ̣m để bồ i thường thiêṭ ha ̣i và
các chi phí phát sinh theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t do viêc̣ đề nghi ̣ta ̣m dừng làm
thủ tu ̣c hải quan không đúng.
Số lươ ̣ng hồ sơ: 01 bô ̣.
4. Thời ha ̣n giải quyế t:
- Trong thời ha ̣n 02 giờ kể từ thời điể m nhâ ̣n đươ ̣c đủ bô ̣ hồ sơ theo quy đinh,
̣
nế u chấ p nhâ ̣n đơn đề nghi,̣ Chi cu ̣c trưởng Chi cu ̣c Hải quan quyế t đinh
̣ ta ̣m
dừng làm thủ tu ̣c hải quan theo mẫu số 03-SHTT và gửi quyế t đinh
̣ trực tiế p hoă ̣c
bằ ng thư bảo đảm, đồ ng thời fax ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời ha ̣n ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan là 10 ngày làm viêc̣ kể từ ngày cơ quan
hải quan ra quyế t đinh
̣ ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan. Trường hơ ̣p phát sinh viêc̣
trưng cầ u giám đinh
̣ hoă ̣c tham khảo ý kiế n chuyên môn từ các cơ quan quản lý
Nhà nước về sở hữu trí tuê,̣ cơ quan hải quan se ̃ tiế p tu ̣c ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải
quan cho đến khi nhâ ̣n đươ ̣c kế t quả giám đinh
̣ hoă ̣c ý kiế n chuyên môn.
5. Đố i tươ ̣ng thực hiê ̣n thủ tu ̣c hành chính: Doanh nghiêp̣
6. Cơ quan thực hiêṇ thủ tu ̣c hành chính:
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Chi cu ̣c Hải quan nơi đang thực hiêṇ thủ
tu ̣c hải quan cho lô hàng xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u

- Cơ quan hoă ̣c người có thẩ m quyề n đươ ̣c ủy quyề n hoă ̣c phân cấ p thực hiêṇ
(nế u có): Không
- Cơ quan trực tiế p thực hiêṇ TTHC: Chi cu ̣c Hải quan nơi đang thực hiêṇ thủ
tu ̣c hải quan cho lô hàng xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u
- Cơ quan phố i hơ ̣p (nế u có): Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ;
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao
7. Kế t quả thực hiê ̣n thủ tu ̣c hành chính:
Gửi quyế t đinh
̣ ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan theo mẫu số 03-SHTT ban hành
kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC trực tiế p hoă ̣c bằ ng thư bảo đảm, fax
ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trường hơ ̣p không chấ p nhâṇ đơn đề nghi thi
̣ ̀ có văn bản trả lời doanh nghiêp̣ và
nêu rõ lý do.
8. Phí, lê ̣ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 02-SHTT: Đơn đề nghi ta
̣ ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan;
- Mẫu số 03-SHTT: Quyế t đinh
̣ về viê ̣c ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan đố i với
hàng hóa;
- Mẫu số 04-SHTT: Quyế t đinh
̣ về viêc̣ gia ha ̣n ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan;
- Mẫu số 05-SHTT: Quyế t đinh
̣ về viêc̣ tiế p tu ̣c làm thủ tu ̣c hải quan đố i với hàng
hóa.
10. Yêu cầ u, điề u kiê ̣n thực hiê ̣n:
Điề u kiêṇ nô ̣p Đơn đề nghị ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan:
- Người nô ̣p đơn đủ tư cách pháp lý nô ̣p đơn theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t;
- Cung cấ p đủ các tài liêụ theo quy đinh
̣ ta ̣i Điể m 3 của văn bản này.
11. Căn cứ pháp lí:
- Luâ ̣t Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

- Luâ ̣t Sở hữu trí tuê ̣ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng
06 năm 2009;
- Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bô ̣ Tài chiń h
quy đinh
̣ chi tiế t thủ tu ̣c kiể m tra, giám sát, ta ̣m dừng làm thủ tu ̣c hải quan đố i
với hàng hóa xuấ t khẩ u, nhâ ̣p khẩ u có yêu cầ u bảo vệ quyề n sở hữu trí tuê;̣ kiể m
soát hàng giả và hàng hóa xâm pha ̣m quyề n sở hữu trí tuê.̣

