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. QUYET DINII

_LCMC HA Lêk iông b thu tuc hành chinh bi bãi bô linh vtrc hãi quan thuôc
ph&im vi, chfrc nàng quãn I cüa B Tài chInh
Ngày: 10 -12- 2020
Chuyn
SO và k hiu HS

BO TRU'ONG BO TM CHINH

Nghj djnh so' 8 7/201 7/ND-CF ngày 26 tháng 7 näm 2017 cia
ChInh phi quy dinh chtc nàng, nhim vy, quyên hn và cci cáu tO chic cia B3
Tài chInh;
Can c Nghj djnh sO' 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng 6 näm 2010 cia
ChInh phz ye kiêm soa't thz tyc hành chInh; Nghj dinh sO 48/2013/ND-CF ngày
74 tháng 5 näm 2013 cia 61h1nh phz.'t ye tha dOi, bO sung mt sO diêu cia các
nghj djnh lien quan den kiêm soát thi tyc hành chInh, Nghj dfnh sO
92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 nãm 2017 cia ChInh phi tha dOi, bO sung mt
so diêu cza các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tyc hành chInh;
Can cu' ThOng tw sO' 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cña
Janfihong ChInh phi hztáng dan ye nghip vy ki&m soát thz tyc hành chInh;
Can ci Thông tw sO' 04/2019/7T-BTC ngày 18 tháng 0] nám 2019 cia Bç5
trwóiig Bç5 Tài chInh bdi ho rnçt sO Thông tu' cia B(5 trithng Bç5 Tài chInh trong
Tnh vyc thuê xuát kháu, thuê nhp kháu;
Theo d nghj cia Vy trzthng Vy ChInh sách thuê'.
QUYET D!NH:
Diu i. Cong b kern theo Quyt djnh nay 02 thñ tiic hành chInh b bãi bO
iTMi virc hâi quan thuc phrn vi chc nàng qun 1? cüa B Tài chInE &rçc cong
bô ti Quyêt dnh so 2770/QD-BTC ngày 25 tháng 12 nm 2015 cüa B tnr&ng
B Tài chinh ye cong bô các thu tiic hành chInh mâi/thü tic hành chinh thay
thê/tht:i tiichânh chInh bãi bó/thü tiic hnh chInE gift nguyen trong linh vçrc hâi
quan, thuc phm vi chiirc näng quàn 1 nhà nrnic cüa B Tài chInh (Chi tiêt tai
Phu luc dInh kern).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k.
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Diu 3. Chánh Van phông, Vii tru&ng Vi,i Pháp ch Bi, Viii tnrông Vit
ChInh sách thuê, Tong cic tru&ng Tng ciic Hái quan và dan vj Co lien quan
chu trách nhim thi hành Quyêt djnh này_—
No'inhân:
-N1nrDiu3;
- Website cfia Bô Tài cliInh;
- Van phông ChInh phü (Cic KSTTHC);
Lru: VT, CST(Pxnk) (05b)y

KT. BQ TRU'OG
RTfO'NG

BO TAI ci-iii
TONG CTJC HAl QUAN

SAOY
Ha Nç5i, ngày 08 tháng 01 nám 2021

S: 10 /SY-TCHQ
Noi nhin:
Cic Hãi quan các tinh, TP;
- Cc CNT[T&TKHQ, VPTC;
- Liru: TXNK,

TL. TONG CVC TRTJOrG
KT. CHANET VAN PRONG
P110 CHANH VAN PRONG

BO TA! CHfNH
Phu luc
THU TUC HANH CH!NH BI BAI BO LINH VU'C HA! QUAN THUOC PHM VI CH15C NANG QUAN L CUA BQ
TAI CHINH
(Kern theo Quyê't dinh so' 2081/QD-BTC ngày 09 tháng 12 nárn 2020 cz'ia Bó Tài chInh,)
PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CH!NH
1. Danh mtic thu tiic hành chInh bj bäi bó thuIc phm vi chfrc nng quãn 1 cüa B Tài chInh:
STT So h so'thü
tue hành
chInh

Ten thu tue hành chInh

Ten VBQPPL quy dnh vic
bi bô thu tue hành chInh

Linh vu'c

Co quan thirc
hiên

A. Thu tiic hành chInh thirc hin tii cap tinh, thãnh ph
1

1.007903

Thñ tiic däng k danh miic hang
hóa xuât khâu mien thuê ha vat
1iu xây drng dua tiir th trueing
trong nuóc vào khu phi thuê
quan.

Thông tu' s 04/2019/TT-BTC Hãi quan
ngày 18 tháng 01 nàm 2019 cüa
B truô'ng B Tâi chInh bâi bó
mt so Thông tu cfia B tru&ng
BTài chInih trong linhvi.rc thuê
xuât khâu, thuê nhp khâu

Cic Hâi quan
tinh, thânh phô
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1.007832

Thu tc quyêt toán vic xuât
khau, si.'r dting hang hóa min
thuê vâ vt 1iu xây dirng tua
tr thj truô'ng trong nuc và khu
phi thuê quan dê xây di.rng sua
chtia và bão duö'ng kêt câu h
tang k' thut, h tang xã hi
chung trong khu phi thuê quan

Thông tu s 04/2019/TT-BTC Hãi quan
ngày 18 tháng 01 näm 2019 cña
B tru&ng B Tài chinh bãi bö
mt so Thông lii cña B tru&ng
B Tài chInh trong linh vrc thuê
xuât khâu, thuê nhp khâu

Cic Hãi quan
tinh, thânh phô

