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Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng. 

Trả lời công văn số 1509/HQĐNg-TXNK ngày 1/8/2014 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng vướng mắc khi thực hiện 
công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2012 về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp mua hàng hóa của nhà thầu 
nước ngoài theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Việc yêu cầu hải quan địa phương cung cấp danh sách doanh nghiệp mua hàng hóa của nhà thầu nước ngoài cho 
Cục Thuế địa phương là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 12376/BTC-TCT ngày 13/9/2012. 

Tuy nhiên, để việc cung cấp thông tin chính xác phục vụ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo quy định, khi 
thực hiện thống kê đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng thống kê tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ theo mã loại hình 
A11, A12, không thực hiện thống kê mã loại hình E21, E31. 

2. Về việc kê khai kim ngạch xuất nhập khẩu 

Tại biểu mẫu ban hành kèm công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2012 không yêu cầu phải kê khai kim ngạch 
xuất nhập khẩu. 

Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cung cấp thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ theo 
chỉ đạo tại công văn số 12376/BTC-TCT ngày 13/9/2012 của Bộ Tài chính và công văn số 5178/TCHQ-GSQL ngày 
27/9/2012 của Tổng cục Hải quan. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết, thực hiện./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, GSQL(3b). 
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