Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục
các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản
xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh
mục)
Ban hành tại Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/5/2015
1. Trình tự thực hiện:
Theo quy định tại Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính bổ
sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với
nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ
thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban
hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
(Thông tư số 101/2015/TT-BTC) và 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 hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số
38/2015/TT-BTC).
2. Cách thức thực hiện:
a) Đối với doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận
phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng
9834.12.90 (Danh mục) trực tiếp tại cơ quan hải quan với số lượng nhập khẩu hàng
năm phù hợp với quy mô công suất/nhu cầu sử dụng để sản xuất, lắp ráp hàng năm
của nhà máy.
- Người khai hải quan phải thực hiện đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh
kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc
mã hàng 9834.12.90 trực tiếp tại Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất trước khi nhập
khẩu lô hàng đầu tiên thuộc Danh mục. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh
mục gồm:
+ Xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Danh mục;
+ Công văn đề nghị cấp Danh mục;
+ Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi.
- Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa, bổ sung thì người khai hải quan
được sửa đổi, bổ sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan
nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trước thời

điểm nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục để chứng minh
việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục
sửa đổi, bổ sung gồm:
+ Công văn đề nghị cấp Danh mục thay đổi, bổ sung;
+ Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi thay đổi, bổ sung.
- Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có hồ sơ
đề nghị cơ quan nơi cấp Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại, bao gồm:
+ Công văn đề nghị cấp lại Danh mục trong đó nêu rõ: lý do mất Danh mục và Phiếu
theo dõi trừ lùi; Tên, lượng, trị giá hàng hóa theo Danh mục; Tên, lượng, trị giá hàng
hóa thực tế đã nhập khẩu theo Danh mục; Tên, lượng, trị giá hàng hóa còn lại chưa
nhập khẩu theo Danh mục;
+ Toàn bộ tờ khai hải quan của số lượng hàng hóa đã nhập khẩu theo Danh mục;
+ Bản Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập
khẩu lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (01 bản chụp có xác nhận của cơ quan hải
quan nơi nhập khẩu).
- Người khai hải quan phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác
của những khai báo trên.
- Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan nơi
cấp Danh mục các hồ sơ sau:
+ Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;
+ Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương
98 của doanh nghiệp sử dụng Danh mục; trong đó nêu rõ loại nguyên liệu, vật tư, linh
kiện và bộ phận phụ trợ, trị giá, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; trường hợp có nhiều loại
nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ thuộc nhiều tờ khai hàng hóa nhập
khẩu thì phải liệt kê các loại hàng hóa, các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị áp dụng
mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98; cam kết kê khai chính xác, cung cấp
đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích.
Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người
khai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận
phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm để được áp dụng mức
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo mã hàng 9834.12.90 trong năm tài chính
cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ

tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
b) Đối với cơ quan hải quan:
Khi tiếp nhận Danh mục:
- Ngay sau khi người khai hải quan nộp hồ sơ, Chi cục hải quan nơi người khai hải
quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận
vào 02 bản Danh mục và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục,
giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi
trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực
hiện tính thuế và thực hiện trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập
khẩu) theo quy định.
- Trường hợp người khai hải quan cần thay đổi, bổ sung Danh mục và phiếu theo dõi
trừ lùi thì Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm
kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập
khẩu cần thay đổi, bổ sung và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi cần thay đổi, bổ sung (lưu
01 bản chính Danh mục, giao người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản
chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập
khẩu hàng hóa để thực hiện khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu)
theo quy định.
- Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi: Trên cơ sở
đề nghị của người khai hải quan và xác nhận của các Cục Hải quan địa phương khác,
cơ quan hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục kiểm tra cụ thể và cấp lại
Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để
sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 chưa nhập khẩu.
Khi làm thủ tục nhập khẩu:
- Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan, đối
chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận
phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng
9834.12.90 mà người khai hải quan đã thực tế nhập khẩu và ký xác nhận theo quy định.
Lưu 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện trừ lùi vào hồ sơ hải
quan.
- Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong Phiếu theo dõi trừ lùi, Lãnh đạo Chi cục hải
quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đã nhập hết hàng hóa theo danh mục số ... ”
lên bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan và lưu 01 bản chụp, cấp
cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến Chi cục hải quan nơi cấp
phiếu theo dõi trừ lùi để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.
Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục Hải

quan làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thì sau khi Lãnh đạo Chi cục đã xác nhận hết
lượng hàng hóa nhập khẩu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục lưu bản chính, cấp cho
người khai hải quan 01 bản chụp, chuyển 01 bản chụp phiếu theo dõi trừ lùi kèm hồ sơ
đăng ký Danh mục để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.
Sau khi nhận được bản chính phiếu theo, dõi trừ lùi do Chi cục hải quan nơi làm thủ tục
cuối cùng gửi đến, Chi cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục và cấp phiếu theo dõi trừ lùi
tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký Danh mục chuyển cho Chi cục kiểm tra sau thông quan
để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định về quản lý rủi ro về việc sử
dụng hàng hóa nhập khẩu đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
theo mã hàng 9834.12.90 theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21/01/2015 của Chính phủ.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư số 101/2015/TT-BTC của
Bộ Tài chính.
4. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Thông tư số 101/2015/TT-BTC và Thông tư
số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu
nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép thuộc mã hàng
9834.12.90, Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh,
thành phố.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Thông tư số 101/2015/TTBTC và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất
các sản phẩm CNTT trọng điểm (thuộc mã hàng tương ứng 7326.90.99 tại 97 chương).
- Do các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm nhập khẩu.
- Có giấy xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Danh mục hàng hóa.
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- 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 hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Thông tư số 101/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ

phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc
Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số
164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

