
CHƯƠNG 5 

QUẢN LÝ HẢI QUAN VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI 

 

ĐIỀU 5.1 

Phạm vi 

Chương này áp dụng đối với các biện pháp quản lý hành chính hải quan, việc 

thực hiện các hoạt động hải quan cần thiết cho hoạt động thông quan hàng hoá 

giao dịch giữa các Bên, nhằm thúc đẩy: 

a) minh bạch các quy trình và thủ tục hải quan; 

b) tạo thuận lợi thương mại và hài hòa hóa các hoạt động hải quan; 

c) hợp tác hải quan bao gồm cả trao đổi thông tin giữa các Cơ quan Hải 

quan Trung ương của các Bên. 

 

ĐIỀU 5.2 

Định nghĩa 

Vì mục đích của Chương này, các định nghĩa dưới đây được hiểu như sau: 

a) «quản lý hải quan» có nghĩa là các hoạt động tổ chức và quản lý của Cơ quan 

Hải quan của mỗi Bên, cũng như các hoạt động thực hiện trong khuôn khổ pháp lý 

khi thực thi các mục tiêu trong lĩnh vực hải quan; 

b) «luật và quy định hải quan» có nghĩa là bất kỳ điều luật  và quy định  pháp lý 

thực thi bởi Cơ quan Hải quan các Bên bao gồm luật, quyết định, nghị định, pháp 

lệnh, quy tắc, nguyên tắc và  quy định khác; 

c) «hàng chuyển phát nhanh» có nghĩa là hàng hóa vận chuyển thông qua hệ 

thống giao thông tốc độ cao dưới bất kể hình thức vận chuyển nào, sử dụng hệ 

thống quản lý thông tin điện tử và theo dõi việc di chuyển của hàng hóa để vận 

chuyển hàng hoá đến người nhận theo một hóa đơn riêng lẻ trong một khoảng thời 

gian ngắn nhất có thể, hoặc một thời gian cố định, trừ hàng hoá gửi qua bưu điện 

quốc tế; 

d) «gia công sản xuất trong nước» có nghĩa là thủ tục hải quan khi hàng hóa 

nước ngoài có thể được đưa vào lãnh thổ hải quan một Bên với điều kiện miễn nộp 

thuế hải quan, các khoản thuế  khác và hàng hóa đó phải được gia công hoặc sửa 

chữa để khi hoàn thànhhàng hoá đó phải được xuất ra khỏi lãnh thổ hải quan một 

Bên trong một khoảng thời gian nhất định; 



e) «gia công sản xuất ở nước ngoài» có nghĩa là thủ tục hải quan khi hàng hóa 

trong nước, đang được lưu thông tự do trong lãnh thổ hải quan một Bên, có thể 

được tạm xuất khẩu để chế biến ở nước ngoài và sau đó lại tái nhập khẩu và được 

miễn toàn bộ thuế hải quan, các khoản thuế khác; 

f) « tạm nhập» có nghĩa là thủ tục hải quan khi hàng hóa nước ngoài có thể được 

đưa vào lãnh thổ hải quan của một Bên với điều kiện miễn hoàn toàn hoặc một 

phần việc nộp thuế hải quan, các thuế khác. Hàng hóa đó phải được tái xuất khẩu 

trong một khoảng thời gian cụ thể theo quy định của pháp luật hải quan Bên đó; 

 

ĐIỀU 5.3 

Tạo thuận lợi cho các Biện pháp Quản lý hải quan 

1. Mỗi Bên phải bảo đảm rằng, các biện pháp quản lý hải quan được cơ quan hải 

quan của mình áp dụng phải dự đoán được, nhất quán và minh bạch. 

2. Nếu có thể và trong phạm vi cho phép của pháp luật hải quan của mình, các 

biện pháp quản lý hải quan của mỗi Bên, phải dựa trên cơ sở các chuẩn mực và 

thông lệ được khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới. 

3. Các cơ quan Hải quan Trung ương của mỗi Bên phải nỗ lực rà soát các biện 

pháp quản lý hải quan với mục đích đơn giản hóa để tạo thuận lợi thương mại. 

 

ĐIỀU 5.4 

Giải phóng hàng 

1. Mỗi Bên phải áp dụng hoặc duy trì việc thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ hải 

quan sao cho giải phóng hàng hóa hiệu quả nhằm tạo thuận lợi thương mại giữa 

các Bên. Khoản này không yêu cầu một Bên giải phóng hàng khi các yêu cầu về 

giải phóng hàng chưa được đáp ứng. 

2. Theo khoản 1 của Điều này, mỗi Bên phải: 

(a) cho phép giải phóng hàng trong khoảng thời gian không quá bốn mươi tám 

(48) giờ từ khi đăng ký tờ khai hải quan ngoại trừ các trường hợp quy định khác 

trong luật pháp hải quan của các Bên; 

(b) nỗ lực áp dụng hoặc duy trì việc nộp và xử lý thông tin hải quan theo hình 

thức điện tử trước khi hàng đến để đẩy nhanh việc giải phóng hàng khi hàng đến. 

 

ĐIỀU 5.5 



Quản lý rủi ro  

Cơ quan Hải quan của các Bên phải áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo hình thức 

đánh giá rủi ro có hệ thống nhằm tập trung kiểm tra đối với hàng hóa có rủi ro cao 

và đơn giản hóa việc thực hiện các nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa có rủi ro 

thấp. 

 

ĐIỀU 5.6 

Hợp tác hải quan 

1. Với mong muốn tạo thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả Hiệp định này, cơ 

quan hải quan trung ương của các Bên sẽ nố lực hợp tác với nhau về các lĩnh vực 

hải quan chính có ảnh hưởng đến thương mại giữa hai Bên. 

2. Trường hợp theo quy định của luật pháp tương ứng của mình mà cơ quan hải 

quan trung ương của một Bên có một nghi ngờ hợp lý về hoạt động bất hợp pháp, 

cơ quan hải quan trung ương đó có thể yêu cầu cơ quan trung ương của Bên kia 

cung cấp thông tin nghiệp vụ bảo mật vẫn thường được thu thập liên quan đến việc 

nhập khẩu hàng hóa. 

3. Yêu cầu của một Bên theo Khoản 2 của Điều này phải được làm thành văn bản, 

trong đó đưa ra mục đích yêu cầu thông tin, và phải được gửi kèm các thông tin  

đầy đủ để xác định rõ hàng hóa có liên quan. 

4. Bên được yêu cầu cung cấp thông tin theo khoản 2 của Điều này phải, cung cấp 

một văn bản trả lời có các thông tin được yêu cầu. 

5. Cơ quan hviệc tuân thủ luật pháp và các quy định điều chỉnh về hoạt độbất kể 

các thông tin nào cho cơ quan hải quan trung ương c tuân thược yêu cầu phải nỗ 

lực cung cấp bất kể các thônịnh liệu hàng hóa nhập khẩu từ hoặc xuất khẩu ra Bên 

yêu cầu là tuân thủ với pháp luật tương ứng của Bên đó. 

6. Các cơ quan hải quan trung ương của các Bên phải nỗ lực thành lập và duy trì 

các kênh trao đổi thông tin phục vụ cho hợp tác hải quan, bao gồm thành lập các 

đầu mối liên hệ để đảm bảo việc trao đổi thông tin nhanh chóng và an toàn đồng 

thời tăng cường hợp tác về các vấn hải quan. 

 

ĐIỀU 5.7 

Trao đổi thông tin 

1. Nhằm tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghiệp vụ hải quan, nhằm thúc đấy 

giải phóng hàng hóa và ngăn chặn các vi phạm pháp luật hải quan, cơ quan hải 

quan trung ương của các Bên sẽ xây dựng và tiến hành trao đổi thông tin điện tử 



một cách thường xuyên với nhau (sau đây gọi là “trao đổi thông tin điện tử”) trong 

vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. 

2. Thay mặt cho Liên minh kinh tế Á – Âu, Ủy ban kinh tế Á-Âu sẽ phối hợp 

trong việc thành lập và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động trao đổi thông tin 

điện tử. 

3. Theo mục đích của Điều này, “thông tin” có nghĩa là các dữ liệu chính xác hoặc 

có liên quan từ tờ khai hải quan và các chứng từ vận tải. 

4. Trong vòng 1 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, cơ quan hải quan 

trung ương của các Quốc gia Thành viên của Liên minh kinh tế Á – Âu với sự trợ 

giúp của Ủy ban kinh tế Á – Âu và cơ quan hải quan trung ương của Việt Nam sẽ 

cùng tham vấn nhằm tiến hành trao đổi thông tin điện tử theo quy định tải khoản 6 

của Điều này . 

5. Tất cả các yêu cầu và quy định cụ thể nhằm tiến hành trao đổi thông tin điện tử 

cũng như là các nội dung thông tin cụ thể được trao đổi phải được quy định tại các 

nghị định thư riêng biệt giữa các cơ quan hải quan trung ương của các Bên. Các 

thông tin đó phải phù hợp để xác định được các hàng hóa đã vận chuyển và việc 

tiến hành các hoạt động kiểm soát hải quan có hiệu quả. 

6. Việc thực hiện trao đổi thông tin điện tử sẽ tiến hành theo các lộ trình sau: 

a) Không muộn hơn 2 năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, cơ quan 

có liên quan sẽ tiến hành trao đổi thông tin điện tử thử nghiệm giữa các bộ phận 

hải quan riêng lẻ của các Bên phụ trách về giải phóng hải quan của hàng hóa cụ thể 

nào đó được giao dịch giữa các Bên. Các cơ quan hải quan trung ương của các Bên 

sẽ quyết định việc chỉ định bộ phận hải quan riêng lẻ và hàng hóa cụ thể trong một 

nghị định thư theo khoản 5 của Điều này. 

b) Không muộn hơn 3 năm từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, trao đổi 

thông tin điện tử phải bao gồm các hàng hóa mà luồng thương mại giữa các Bên sẽ 

tăng hơn 20% kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực  

c) Không muộn hơn 5 năm từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, cơ quan hải 

quan trung ương của các Bên sẽ tiến hành áp dụng trao đổi thông tin điện tử bao 

gồm toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên cho tất cả các bộ phận hải quan có 

liên quan. 

7. Bất kỳ thông tin nào trao đổi theo các quy định của Điều này phải được coi là 

mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích hải quan. 

8. Hoạt động trao đổi thông tin điện tử sẽ không ngăn cản việc áp dụng hoặc tiến 

hành trao đổi thông tin trên cơ sở các nghĩa vụ quốc tế của các Bên.  

 



ĐIỀU 5. 8 

Công khai  

1. Các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên sẽ phải công bố công khai, trên mạng 

hoặc thông qua các phương tiện truyền thông thích hợp khác, tất cả các thông tin 

liên quan đến pháp luật hải quan của mình. 

2. Các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên phải chỉ định hoặc duy trì một hoặc 

nhiều đầu mối để xử lý các yêu cầu từ những người quan tâm về đến các vấn đề hải 

quan, và phải công bố công khai thông tin trên mạng về các đầu mối đó. 

3. Các cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên sẽ chuyển cho nhau thông tin liên lạc 

của các đầu mối đã được chỉ định. 

4. Mỗi Bên phải, ở mức có thể, công khai bất kể các quy định pháp lý áp dụng 

chung nào liên quan đến các vấn đề hải quan mà mình dự kiến áp dụng và phải 

cung cấp cho các cá nhân có quan tâm cơ hội tham gia góp ý trước khi áp dụng các 

quy định pháp lý đó. 

 

ĐIỀU 5.9 

Xác định trước 

1. Cơ quan Hải quan của các Bên phải ban hành văn bản xác định trước cho bất kỳ 

người nộp đơn nào đã đăng ký tại Bên nhập khẩu về phân loại thuế quan, xuất xứ 

hàng hóa và các vấn đề khác mà mỗi Bên nhận thấy rằng phù hợp để ban hành văn 

bản xác định trước. Các Bên sẽ cố gắng áp dụng và duy trì việc ban hành văn bản 

xác định trước liên quan đến việc áp dụng phương pháp để xác định trị giá hải 

quan. 

2. Mỗi Bên phải quy định hoặc duy trì các thủ tục về xác định trước, bao gồm: 

a) quy định rằng người nộp đơn có thể xin được cấp xác định trước trước 

khi nhập khẩu hàng hóa; 

b) yêu cầu người nộp đơn xin được cấp xác định trước phải cung cấp một 

bản mô tả chi tiết hàng hóa và tất cả các thông tin liên quan cần thiết để ban hành 

văn bản xác định trước; 

c) quy định rằng cơ quan hải quan có thể, trong vòng ba mươi (30) ngày kể 

từ ngày nộp đơn, yêu cầu người nộp đơn cung cấp thông tin bổ sung trong thời hạn 

quy định; 

d) quy định rằng xác định trước phải dựa trên các dữ liệu thực tế và tình 

huống được xuất trình bởi người nộp đơn, và bất cứ  thông tin liên quan khác sẵn 

có cho Cơ quan Hải quan; 



e) quy định rằng một xác định trước được ban hành cho người nộp đơn một 

cách nhanh chóng, hoặc trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nộp đơn hoặc  

sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được tất cả các thông tin bổ sung cần thiết; 

3. Cơ quan Hải quan của một Bên có thể từ chối các yêu cầu đối với việc đưa ra 

văn bản xác định trước nếu thông tin bổ sung theo yêu cầu của họ  theo điểm  (c) 

tại khoản 2 của Điều này không được cung cấp trong thời gian quy định. 

4. Một văn bản xác định trước có giá trị ít nhất ba (3) năm kể từ ngày ban hành, 

hoặc trong một thời gian dài hơn quy định đó theo quy định của pháp luật hải quan 

của các Bên. 

5. Cơ quan Hải quan của một Bên có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ một văn bản xác 

định trước: 

a) khi quyết định rằng xác định trước dựa trên thông tin sai lệch, hoặc 

không chính xác; 

b) nếu có sự thay đổi trong pháp luật hải quan phù hợp với Hiệp định này; 

hoặc 

c) nếu có sự thay đổi trong dữ liệu thực tế hoặc các tình huống làm cơ sở 

cho việc ban hành văn bản xác định trước. 

6. Tùy theo các yêu cầu bảo mật, cơ quan hải quan của các Bên phải công khai các 

văn bản xác định trước. 

 

ĐIỀU 5.10 

Trị giá hải quan  

Trị giá hải quan của hàng hóa giao dịch giữa các Bên phải được xác định theo pháp 

luật hải quan của các Bên nhập khẩu và phải dựa trên các quy định của Điều VII 

của Hiệp định GATT năm 1994 và Hiệp định thực hiện Điều VII của Hiệp định 

chung về Thuế quan và Thương mại 1994 trong Phụ lục 1 A của Hiệp định WTO. 

 

ĐIỀU 5.11 

Phân loại thuế quan  

Các Bên phải áp dụng danh mục hàng hóa theo phiên bản hiện tại của Hệ thống hài 

hòa hàng hóa đối với hàng hoá giao dịch giữa các Bên. 

 

ĐIỀU 5.12 



Quá cảnh hàng hóa 

Các Bên có thể công nhận lẫn nhau các công cụ và chứng từ nhận diện được các 

Bên áp dụng cần thiết cho việc kiểm soát hàng hóa và tầu cũng như các phương 

tiện  quá cảnh. 

 

ĐIỀU 5.13 

Hàng chuyển phát nhanh 

1. Cơ quan hải quan của các Bên phải cho phép thông quan nhanh chóng hàng 

chuyển phát nhanh trong khi vẫn phải duy trì kiểm soát hải quan thích hợp.  

2. Hàng chuyển phát nhanh phải được áp dụng các thủ tục hải quan một cách 

nhanh chóng phù hợp với pháp luật hải quan của mỗi Bên. 

 

ĐIỀU 5.14 

Tạm nhập hàng hóa    

Cơ quan hải quan của các Bên phải nỗ lực tạo thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt 

động hải quan đối với thủ tục hải quan cho hàng tạm nhập sao cho phù hợp với các 

chuẩn mực quốc tế. 

 

ĐIỀU 5.15 

Gia công sản xuất trong nước và nước ngoài 

Cơ quan hải quan các Bên phải nỗ lực tạo thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt 

động hải quan đối với việc tạm nhập và tạm xuất hàng gia công sản xuất trong 

nước và nước ngoài sao cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. 

 

  

ĐIỀU 5.16 

Bảo mật  

Mọi thông tin được cung cấp theo Chương này, không bao gồm số liệu thống kê, 

phải được các Bên xử lý như thông tin mật theo quy định của pháp luật các Bên. 

Thông tin sẽ không được tiết lộ bởi các cơ quan có thẩm quyền của các Bên nếu 

không có sự cho phép của cá nhân hoặc cơ quan cung cấp các thông tin đó. 

 



 

ĐIỀU 5.17 

Đại lý hải quan (đại diện) 

Pháp luật hải quan của mỗi Bên phải cho phép người khai hải quan nộp tờ khai hải 

quan mà không cần yêu cầu bắt buộc sử dụng các dịch vụ của đại lý (đại diện) hải 

quan. 

 

ĐIỀU 5.18 

Tự động hóa 

1. Cơ quan hải quan của các Bên phải đảm bảo rằng hoạt động hải quan có thể 

được thực hiện với việc sử dụng các hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, bao 

gồm các hệ thống dựa trên các phương tiện thông tin liên lạc điện tử. 

2. Cơ quan hải quan của các Bên phải cung cấp cho người khai hải quan cơ hội kê 

khai hàng hóa bằng mẫu đơn điện tử. 

 

ĐIỀU 5.19 

Rà soát và khiếu nại 

Mỗi Bên phải đảm bảo khả năng về rà soát xử lý hành chính của một quyết định 

hải quan có ảnh hưởng đến quyền lợi của người có liên quan, và khiếu nại tư pháp 

đối với quyết định đó theo quy định của pháp luật mỗi Bên. 

 

ĐIỀU 5.20 

Xử phạt 

Mỗi Bên phải áp dụng hoặc duy trì các biện pháp cho phép áp dụng các khoản phạt 

hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình nhập khẩu 

và xuất khẩu, bao gồm các quy định về áp mã, trị giá hải quan, xác định nước xuất 

xứ và được ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này. 

 


