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Thông tư hướng dẫn chế độ ưu tiên 
trong lĩnh vực hải quan

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Bộ Tài chính (BTC) đã ban hành Thông tư
72/2015/TT-BTC (Thông tư 72) 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.

Thông tư 72 mở rộng đối tượng áp dụng cho các đại lý hải quan đạt từ
20.000 tờ khai/năm. Các điều kiện về kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu để
được công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT) được điều chỉnh giảm

như sau:

• Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông thường: Giảm từ 200 triệu USD/năm

xuống còn 100 triệu USD/năm;

• Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giảm từ 50 

triệu USD/năm xuống còn 40 triệu USD/năm;

• Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản: Giảm từ 50 

triệu USD/năm xuống còn 30 triệu USD/năm;

DNƯT có nhiều ưu thế hơn so với các doanh nghiệp khác như là việc được

hoãn hoặc miễn một số thủ tục hải quan bao gồm miễn kiểm tra chứng từ, 

miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, 

không phải nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, v.v. Đặc biệt, DNƯT được

miễn kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) tại trụ sở hải quan, cơ quan hải

quan KTSTQ tại trụ sở doanh nghiệp không quá 1 lần trong 3 năm liên tục.

Thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên là ba năm (quy định

trước đây là hai năm). Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình, 

thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong hồ sơ đề nghị
công nhận DNƯT.

Thông tư 72 cũng quy định chi tiết thủ tục thẩm định, công nhận, tạm đình

chỉ, đình chỉ DNƯT. Thời hạn ban hành Quyết định công nhận DNƯT được

rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết

thúc thẩm định.

Thông tư 72 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015 và thay thế thông

tư 86/2013/TT-BTC và thông tư 133/2013/TT-BTC.

Bản tin Việt Nam

Ngày 27 tháng 5 năm 2015

Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm, 

không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên hệ với:

Nam Nguyễn – Partner  +84 (8) 38230796 Ext: 1501 nam.nguyen@vn.pwc.com, hoặc Nguyễn Hồng Sơn

– Manager +84 (8) 38230796 Ext. 1509 nguyen.hong.son@vn.pwc.com 


