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Điểm Tin Việt Nam
 
Cập nhật về hải quan 
his publication is intended for general guidance only and should not form the basis of specific decisions. Please contact us for further information and
etails of our services. In Ho Chi Minh City: contact David Fitzgerald or Richard Irwin (Tax), Phan Thi Thuy Duong or Jason Donovan (PwC Legal), Masako
sunoi (Japanese Business), Seong Ryong Cho (Korean Business), Bee Han Theng (Taiwanese Business), Ian Lydall, Richard Peters, or Quach Thanh
hau (Audit), Stephen Gaskill or Marius Kunneke (Advisory) at phone (84-8) 38230796, fax (84-8) 38251947. In Ha Noi: contact Dinh Thi Quynh Van (Tax),
e Anh Tuan (PwC Legal), Eisuke Kofugata (Japanese Business), Nguyen Phi Lan (Audit), Paul Coleman (Advisory) at phone (84-4) 39462246, fax (84-4)
9460705.

Ngày 25/4/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5353/BTC-TCHQ hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục thanh 
khoản, hoàn thuế nhập khẩu. 

Theo Công văn 5353, các cơ quan hải quan sẽ xem xét việc cho phép sử dụng tờ khai sao y bản chính từ 
bản chính tờ khai cơ quan hải quan lưu, để làm cơ sở thanh khoản, hoàn thuế. 

Cơ quan hải quan có thể cấp bản sao y trong trường hợp các doanh nghiệp mất bản gốc. Các doanh 
nghiệp cần phải nộp văn bản đề nghi sao y tờ khai và nêu rõ lí do mất hồ sơ. Cơ quan hải quan sẽ xử lý 
hồ sơ trong vòng 5 ngày. Cơ quan hải quan chỉ cấp bản sao y bản chính 1 lần. 

Công văn này áp dụng cho các hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo Thông tư 79/2009/TT-BTC và Thông tư 
194/2010/TT-BTC.

Chúng tôi rất hân hạnh được thảo luận với Qúy công ty về việc áp dụng Công văn 5353. 
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