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V/v thu nộp lệ phí hải quan 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 

  

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố 

Để xử lý vướng mắc về lệ phí hải quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trên cơ sở nội 
dung của Thông tư số 172/2010/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về hình thức, địa điểm, thủ tục thu nộp lệ phí hải quan: đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng 
hướng dẫn tại công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc 
thu nộp lệ phí hải quan. 

2. Không áp dụng biện pháp cưỡng chế, được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hiện 
hành, coi là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật hải quan trong việc áp 
dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 
doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan. 

3. Để tạo thuận lợi cho người nộp tiền trong việc thu nộp lệ phí hải quan, không phát sinh thêm 
thủ tục, không tăng chi phí trong quá trình chuyển tiền, hiện Tổng cục Hải quan đang nghiên 
cứu, trao đổi với các cơ quan liên quan để thực hiện ủy nhiệm thu lệ phí hải quan qua các doanh 
nghiệp kinh doanh mạng viễn thông. 

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.  

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Bộ Tài chính (để b/c); 
- Lưu: VT, TXNK-DTTH-Nhung(3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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