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Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới
trên hệ thống VNACCS

Như quý doanh nghiệp đã biết, mã loại hình xuất nhập khẩu là căn cứ phân loại các loại hình xuất khẩu,
nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế và chính sách quản lý mặt hàng tương ứng.
Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ hướng dẫn bảng
mã loại hình cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2021, thay thế
cho Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ban hành vào tháng 4 năm 2015.

Đối với loại hình xuất khẩu, theo Quyết định 1357, Tổng Cục Hải Quan đã cập nhật hướng dẫn sử dụng của
10 mã loại hình khác nhau (bao gồm: B11, B12, B13, E52, E62, E82, G23, G61, C22, H21). Mã loại hình
E56, vốn được sử dụng cho việc xuất khẩu sản phẩm gia công có chỉ định giao hàng tại nội địa, nay bị bãi
bỏ. Mã loại hình C12 - Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài - được bổ sung thêm.
Bên cạnh đó, đối với loại hình nhập khẩu, Quyết định 1357 sửa đổi nội dung hướng dẫn sử dụng của 16 mã.
Đồng thời, nhằm phản ánh quy định mới về chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô và thiết lập
riêng một mã loại hình cho các cửa hàng miễn thuế, hai mã loại hình mới là A43 và A44 đã được bổ sung
tương ứng.
Quyết định 1357 cũng đồng thời quy định điều khoản chuyển tiếp đối với một số trường hợp.
Trong quá trình thực hiện theo bảng mã loại hình mới, nếu quý doanh nghiệp gặp vướng mắc, khó khăn, xin
vui lòng liên hệ PwC để được tư vấn cụ thể.
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Liên hệ
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:
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