
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 máng 4 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH
Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa 
quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện 

Nghị định thư  7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều của Luật Quản lỷ thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế ngày 26 
tháng 11 năm 2014 và ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 thảng 6 năm 2017;

Đe thực thi Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiếm tra, giảm 
sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải 
quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với 
hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây 
gọi là Hệ thống ACTS); chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt 
động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS; bảo lãnh, đặt cọc và thu 
hồi nợ thuế hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
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4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về 
thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thông ACTS.

5. Người bảo lãnh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hệ thống ACTS là hệ thống công nghệ thông tin tích hợp do các nước 

thành viên ASEAN thiết lập và kết nối, trao đổi thông tin với nhau để thực 
hiện thủ tục quá cảnh điện tử, kiểm soát sự vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua 
lãnh thổ của các nước thành viên ASEAN, hỗ trợ cơ quan hải quan các nước 
thành viên ASEAN tính tiền thuế hải quan, tiền bảo lãnh và trao đổi thông tin 
thu hồi nợ thuế hải quan trên cơ sở quy định tại Nghị định thư 7 về hệ thống 
quá cảnh hải quan (sau đây gọi là Nghị định thư 7).

2. Tờ khai quá cảnh hải quan là tờ khai hải quan điện tử gồm các chỉ tiêu 
thông tin mà người khai hải quan phải khai khi thực hiện thủ tục quá cảnh 
hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

Một tờ khai quá cảnh hải quan chỉ được sử dụng để khai báo cho hàng 
hóa quá cảnh được vận chuyển trên một phương tiện vận tải của một hành 
trĩnh quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

3. Chứng từ đi kèm hàng hóa quá cảnh (viết tắt là TAD) là tờ khai quá 
cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan điểm đi phê duyệt và in ra từ Hệ 
thống ACTS.

4. Hành trình quá cảnh là hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ 
một cơ quan hải quan tại điểm đi đến một cơ quan hải quan tại điểm đích 
thông qua Hệ thống ACTS.

5. Bảo lãnh quá cảnh là sự đảm bảo của người bảo lãnh về thanh toán 
tiền thuế hải quan có thể phát sinh trong hành trình quá cảnh.

6. Bảo lãnh một hành trình là việc người bảo lãnh cam kết thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ về toàn bộ tiền thuế hải quan có thể phát sinh trong một hành 
trình quá cảnh.

7. Bảo lãnh nhiều hành trình là việc người bảo lãnh cam kết thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ về toàn bộ tiền thuế hải quan có thể phát sinh của nhiều hành 
trình quá cảnh.

8. Người bảo lãnh là pháp nhân hoặc thể nhân cam kết với cơ quan hải 
quan nước đi, cơ quan hải quan nước quá cảnh, cơ quan hải quan nước đến về 
việc phải thanh toán bất kỳ khoản tiền thuế hải quan có thể phát sinh theo yêu 
cầu của cơ quan hải quan tham gia hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

9. Người bảo lãnh tại Việt Nam (trong trường hợp hàng hóa quá cảnh 
xuất phát từ Việt Nam qua các nước ASEAN khác) là tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức
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tín dụng đảm bảo cam kết với cơ quan hải quan Việt Nam, cơ quan hải quan 
nước quá cảnh, cơ quan hải quan nước đến về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
nộp khoản tiền thuế hải quan có thể phát sinh trong hành trình vận chuyên 
hàng hóa quá cảnh.

10. Cơ quan bảo lãnh là cơ quan được các nước thành viên ASEAN tham 
gia Nghị định thư 7 chỉ định thực hiện phê duyệt người bảo lãnh và giám sát 
việc bảo lãnh trong quá trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Cơ quan bảo 
lãnh tại Việt Nam là cơ quan hải quan.

11. Tiền thuế hải quan là tiền thuế nhập khẩu, thuế khác và các khoản phí, 
lệ phí phải nộp phát sinh đối vói hàng hóa quá cảnh ừong quá trình vận chuyển.

12. Nợ thuế hải quan là tiền thuế hải quan mà người khai hải quan chưa 
nộp vào ngân sách nhà nước khi hết thời hạn nộp theo quy định.

13. Hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan là việc cơ quan hải quan các nước 
thành viên ASEAN tham gia Nghị định thư 7 hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan 
phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo yêu cầu của các 
nước thành viên ASEAN.

14. Cơ quan thu hồi nợ thuế hải quan, cơ quan hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải 
quan hoặc cơ quan yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan tại Việt Nam là cơ 
quan hải quan.

15. Bất thường trong hành trình quá cảnh bao gồm: Hàng hóa bị mất mát 
hoặc bị phá hủy; hành trình quá cảnh ban đầu bị thay đổi; niêm phong bị dỡ 
bỏ trong quá trình quá cảnh hoặc hàng hóa phải chuyển sang phương tiện vận 
tải khác vì lý do khách quan ngoài khả năng kiểm soát của người vận chuyển; 
tình huống nguy hiểm sắp xảy ra đòi hỏi phải dỡ ngay lập tức một phần hoặc 
toàn bộ hàng hóa trên phương tiện vận tải; các trường hợp khác ảnh hưởng 
đến việc hoàn thành hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

16. Hàng hóa di chuyển bất hợp pháp khỏi thủ tục hải quan quá cảnh 
thông qua Hệ thống ACTS là việc di chuyển hàng hóa quá cảnh ra khỏi thủ 
tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS mà không được sự đồng ý của cơ 
quan có thẩm quyền hoặc không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh 
hàng hóa được đặt dưới một chế độ thủ tục hải quan khác.

Điều 4. Người khai hải quan

Người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định tại Nghị 
định này (sau đây gọi là người khai hải quan) gồm:

1. Chủ hàng hóa quá cảnh.

2. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

3. Đại lý làm thủ tục hải quan.



4. Chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vận tải chở hàng 
hóa quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải chở hàng hóa quá 
cảnh ủy quyền.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
1. Quyền của người khai hải quan:
a) Được cơ quan hải quan hướng dẫn làm thủ tục hải quan đối với hàng 

hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS theo quy định tại Nghị định này;
b) Được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh thông qua Hệ 

thống ACTS quy định tại Nghị định này hoặc thủ tục hải quan quá cảnh theo 
quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

c) Được sử dụng phần mềm kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
của cơ quan hải quan đê làm thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thông ACTS;

d) Các quyền khác theo quy định tại Luật Hải quan.
2. Nghĩa vụ của người khai hải quan:
a) Chịu trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các chỉ tiêu 

thông tin trên tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS;
b) Tuân thủ các quy định về quá cảnh hàng hóa quy định tại Nghị định 

này và pháp luật khác có liên quan;
c) Vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, cửa khẩu theo quy định 

và thời gian đăng ký với cơ quan hải quan nước đi;
d) Không được tự ý mở niêm phong hải quan khi chưa có sự cho phép 

của cơ quan hải quan;
đ) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhập khẩu, thuế khác và các khoản 

phí, lệ phí phải nộp phát sinh đối với hàng hóa quá cảnh;
e) Tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về chính sách quản lý đối với hàng hóa 

quá cảnh của các nước dự kiến thực hiện hoạt động quá cảnh và đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép quá cảnh (nếu có) trước khi thực hiện khai 
các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống 
ACTS. Thông tin về giấy phép quá cảnh hàng hóa phải được kê khai thông 
qua Hệ thống ACTS khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan và xuất tìn h  cho 
cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa;

g) Thông báo cho cơ quan hải quan hoặc một trong các cơ quan: chính 
quyền địa phương, công an, bộ đội biên phòng nơi xảy ra bất thường trong 
hành trình quá cảnh hàng hóa sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết để 
hạn chế và ngăn ngừa tổn thất quy định tại Nghị định này;

h) Lưu trữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ 
khác có liên quan đến hàng hóa quá cảnh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 
đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Hải quan.
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Điều 6. Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
1. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS xuất phát từ Việt Nam, 

quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác phải tuân thủ chính sách 
quản lý đối với hàng hóa quá cảnh của nước quá cảnh.

2. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS qua các nước thành 
viên ASEAN khác và nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân thủ chính sách quản 
lý đối với hàng hóa quá cảnh của các nước thành viên khác và chính sách 
quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu của pháp luật có liên quan của Việt Nam.

3. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS qua Việt Nam phải 
tuân thủ chính sách quản lý đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp 
luật có liên quan.

4. Chi cục trưởng Chi cục hải quan căn cứ kết quả phân luồng của Hệ 
thống ACTS và các thông tin liên quan đến hàng hóa quá cảnh (nếu có) để 
quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Việc 
kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, 
trường hợp Chi cục hải quan chưa được trang bị máy móc, thiết bị kỹ thuật 
hoặc việc kiểm tra bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật chưa đủ cơ sở xác định 
được thực tế hàng hóa hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công 
chức hải quan trực tiếp thực hiện kiểm tra thực tế.

5. Việc thu phí, lệ phí tại Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh thông qua 
Hệ thống ACTS thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

6. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS qua lãnh thổ Việt Nam 
chuyển tiêu thụ nội địa tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội 
địa theo quy định hiện hành của pháp luật về hải quan.

7. Thời hạn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông 
qua Hệ thống ACTS thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan.

Điều 7. Địa điểm thực hiện thủ tục hải quan
1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống 

ACTS được thực hiện tại:
a) Chi cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên, Chi cục hải quan ngoài cửa 

khẩu đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN và nhập 
khẩu vào Việt Nam.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN và 
nhập khẩu vào Việt Nam thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ 
tục tại cửa khẩu nhập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS kết thúc tại Chi 
cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên;

b) Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục hải quan cửa khẩu xuất đối với 
hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác;



c) Chi cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên đối với hàng hóa quá cảnh từ 
các nước ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN;

d) Chi cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và Chi cục hải quan cửa 
khẩu xuất cuối cùng đối với hàng hóa quá cảnh từ các nước thành viên 
ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác;

đ) Chi cục hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên đối với hàng hóa quá cảnh từ 
các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam để tiêp tục vận chuyên 
đến các nước ngoài ASEAN. Thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống 
ACTS kết thúc tại cửa khẩu nhập. Thủ tục hải quan để vận chuyển tiếp hàng 
hóa quá cảnh đến các nước ngoài ASEAN được thực hiện thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS chỉ được đưa từ Việt 
Nam đến các nước thành viên ASEAN hoặc đưa từ các nước thành viên 
ASEAN vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế: cầu Treo (Hà 'lĩnh), Lao 
Bảo (Quảng Trị), Mộc Bài (Tây Ninh).

Chương II
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HANG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG

QUA HỆ THỐNG ACTS
Điều 8. Thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất phát từ Việt Nam 

quá cảnh qua các nước thành viên ASEAN khác
1. Hồ sơ hải quan:
a) Tờ khai quá cảnh hải quan theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính 

ban hành;
b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa hoặc chứng từ tương đương trong 

trường hợp pháp luật của các nước thành viên ASEAN trong hành trình quá 
cảnh quy định phải có giấy phép quá cảnh hàng hóa hoặc chứng từ tương 
đương: 01 bản chụp;

c) Thư bảo lãnh hoặc chứng từ đặt cọc tiền thuế: 01 bản chính.
Đối với bảo lãnh nhiều hành trình, người khai hải quan nộp bản chính 

khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan lần đầu có sử dụng bảo lãnh đó;
d) Tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu: 01 bản chụp.
2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
Ngoài nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này, người khai 

hải quan thực hiện các trách nhiệm sau:
a) Khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan quá cảnh và gửi kèm các chứng 

từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này 
khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS. Trường 
hợp Hệ thống ACTS chưa có chức năng đính kèm chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan thì người khai hải quan nộp bản giấy cho cơ quan hải quan;
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b) Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện niêm phong hoặc lập 
biên bản chứng nhận đối với trường họp hàng hóa không thể niêm phong được;

c) Xuất trình hồ sơ, hàng hóa để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng 
hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

d) Khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan theo quy định tại Điều 10 
Nghị định này;

đ) Trường hợp xảy ra bất thường trong hành trình quá cảnh theo quy 
định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định này, người khai hải quan áp dụng các biện 
pháp cần thiết để hạn chế ngăn ngừa thiệt hại xảy ra và thông báo cho cơ quan 
hải quan theo số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử hải quan.

Trường họp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùỵ theo 
địa bàn thích hợp, người khai hải quan thông báo ngay với chính quyên địa 
phương hoặc cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng nơi bât thường xảy ra 
để thực hiện xác nhận bất thường theo tình hình thực tế, ký tên, đóng dâu trên 
TAD và thông báo cho cơ quan hải quan để xử lý theo quy định.

3. Trách nhiệm của Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi cục hải quan 
điểm đi) trong trường hợp thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông 
qua Hệ thông ACTS thực hiện tại Chi cục hải quan ngoài cửa khâu:

a) Trường hợp lô hàng không phải kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực 
tế hàng hóa, Chi cục hải quan điểm đi thực hiện quy định tại điểm d, điểm đ, 
điểm e và điểm g khoản này;

b) Trường hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan, Chi cục hải quan 
điểm đi kiểm tra, đối chiếu các thông tin của tờ khai quá cảnh hải quan đã 
được Hệ thống ACTS chấp nhận khai báo, cấp số tham chiếu tờ khai quá cảnh 
hải quan (sau đây gọi tắt là ARN) với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Trường hợp kết quả kiểm tra đầy đủ, phù họp thì cơ quan hải quan thực 
hiện quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản này.

Trường hợp kiểm tra kết quả chưa đầy đủ, phù họp thi Chi cục hải quan 
điểm đi hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung các thông tin còn thiếu, 
chưa đầy đủ thông qua Hệ thống ACTS theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Trường hợp kiểm tra có dấu hiệu nghi vấn, yêu cầu người khai hải quan 
xuất trình hàng hóa để kiểm tra thực tế theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Trường hợp lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục hải quan 
điểm đi kiểm tra, đối chiếu thông tin của tờ khai quá cảnh đã được Hệ thống 
ACTS chấp nhận khai báo, cấp số ARN và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 
với thực tế hàng hóa, nếu kết quả kiểm tra thực tế phù họp với nội dung khai 
báo, hồ sơ hải quan thì Chi cục hải quan điểm đi thực hiện thủ tục hải quan 
theo quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản này.
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Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù họp với nội dung khai 
báo, hồ sơ hải quan, giao Chi cục trưởng Chi cục hải quan điểm đi xem xét, 
quyết định việc tiếp tục thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thông ACTS hoặc 
dừng làm thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Đối với doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên thì việc kiểm tra thực tế 
hàng hóa có thể được thực hiện tại địa điểm lưu giữ hàng hóa của doanh 
nghiệp trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Địa điểm lưu giữ 
hàng hóa của doanh nghiệp là địa điểm đã được doanh nghiệp đăng ký tại văn 
bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 
Nghị định này;

d) Thực hiện niêm phong Container, cập nhật số niêm phong hải quan 
hoặc ghi nhận thông tin trên biên bản chứng nhận đối với trường hợp hàng 
hóa không thể niêm phong được thông qua Hệ thống ACTS.

Trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, người khai hải quan 
thực hiện cập nhật sô niêm phong đặc biệt thông qua Hệ thông ACTS trước 
khi hàng hóa được phê duyệt vận chuyển quá cảnh;

đ) Phê duyệt hàng hóa được vận chuyển quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS;
e) Giao người khai hải quan 01 bản TAD in từ Hệ thống ACTS để sử 

dụng làm chứng từ đi kèm hàng hóa quá cảnh;
g) Theo dõi, phối họp với các cơ quan liên quan (cơ quan bảo lãnh, hải 

quan cửa khẩu xuất, hải quan nước quá cảnh và hải quan nước đến) để xử lý 
những bất thường xảy ra trong quá trình quá cảnh hàng hóa theo quy định.

4. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu xuất (Chi cục hải quan 
quá cảnh) trong trường họp thủ tục quá cảnh hàng hóa được thực hiện tại Chi 
cục hải quan ngoài cửa khẩu:

a) Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên TAD do người khai hải quan xuất 
trình với thông tin tờ khai quá cảnh hải quan trên Hệ thống ACTS;

b) Kiểm tra nguyên trạng hàng hóa; kiểm tra niêm phong hải quan hoặc 
niêm phong đặc biệt đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh của doanh nghiệp 
quá cảnh được ưu tiên.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì 
Chi cục hải quan quá cảnh phê duyệt hàng hóa được tiếp tục hành trình quá 
cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm về niêm 
phong, hàng hóa không còn nguyên trạng thì Chi cục hải quan quá cảnh thực 
hiện lập biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa và thực hiện kiểm tra thực tế 
hàng hóa, ghi nhận kết quả kiểm tra thông quá Hệ thống ACTS.

Chi cục trưởng Chi cục hải quan quá cảnh căn cứ mức độ vi phạm để 
xem xét, quyêt định việc cho phép tiêp tục hành trình quá cảnh hoặc dừng làm 
thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.
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Trường hợp cho phép tiếp tục hành trình quá cảnh thì thực hiện niêm 
phong hoặc lập biên bản chứng nhận đôi với trường họp hàng hóa không thê 
niêm phong được; cập nhật số niêm phong mới hoặc ghi nhận thông tin trên 
biên bản chứng nhận thông qua Hệ thống ACTS đông thời các thông tin này 
ghi nhận trên TAD.

Trường hợp dừng làm thủ tục hải quan, thông báo cho Chi cục hải quan 
điểm đi để thực hiện hủy tờ khai theo quy định tại Điều 11 Nghị định này và 
hướng dẫn người khai hải quan thực hiện tiếp các thủ tục xuất khẩu theo quy định;

c) Xác nhận hàng hóa đã qua biên giới thông qua Hệ thống ACTS;

5. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục hải quan điểm 
đi) trong trường họp thủ tục quá cảnh hàng hóa được thực hiện tại Chi cục hải 
quan cửa khẩu: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 9. Thủ tuc hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ 
thống ACTS từ các nước ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các 
nước thành viên ASEAN

1. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai quá cảnh hải quan theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính 
ban hành;

b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa trong trường hợp pháp luật Việt Nam 
quy định phải có giấy phép quá cảnh hàng hóa: 01 bản chính;

c) Thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo 
quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan 
kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật về kiểm dịch công nhận 
đối với trường họp hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch: 01 bản chính;

d) Giấy phép quá cảnh hàng hóa hoặc chứng từ tương đương trong 
trường hợp pháp luật của các nước thành viên ASEAN trong hành trĩnh quá 
cảnh có quy định phải có giấy phép quá cảnh hàng hóa hoặc chứng từ tương 
đương: 01 bản chụp;

đ) Thư bảo lãnh hoặc chứng từ đặt cọc tiền thuế: 01 bản chính.

Đối với bảo lãnh nhiều hành trình, người khai hải quan nộp bản chính 
khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan lần đầu có sử dụng bảo ỉãnh đó.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

3. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu nhập (Chi cục hải quan 
điêm đi): Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này.

4. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu xuất (Chi cục hải quan 
quá cảnh): Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định này.



Điều 10. Khai bỗ sung tờ khai quá cảnh hải quan
1. Các trường họp khai bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ 

thống ACTS:
a) Người khai hải quan tự phát hiện sai sót trước thời điểm Chi cục hải 

quan điểm đi thông báo kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa 
hoặc trước thời điểm phê duyệt hàng hóa được vận chuyển quá cảnh thông 
qua Hệ thống ACTS;

b) Chi cục hải quan điểm đi kiểm tra, phát hiện sai sót và yêu cầu khai 
bổ sung trước thời điểm phê duyệt hàng hóa được vận chuyển quá cảnh thông 
qua Hệ thống ACTS.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
Khai bổ sung thông tin của tờ khai quá cảnh hải quan và nộp các chứng 

từ liên quan đến việc khai bổ sung thông qua Hệ thống ACTS. Trường hợp 
Hệ thống ACTS chưa có chức năng đính kèm chứng từ liên quan đến việc 
khai bổ sung thì người khai hải quan nộp bản giấy cho cơ quan hải quan.

3. Trách nhiệm của Chi cục hải quan điểm đi:
Tiếp nhận thông tin hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, 

thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung cho người khai hải quan thông 
qua Hệ thống ACTS trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ 
thông tin hoặc hồ sơ (nếu có).

Điều 11. Hủy tờ khai quá cảnh hải quan
1. Các trường họp hủy tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS:
a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày tờ khai quá cảnh hải quan được cấp 

số ARN nhưng không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện niêm 
phong hoặc lập Biên bản chứng nhận (trường hợp hàng hóa không thể niêm 
phong được) hoặc không đưa hàng đến cửa khẩu xuất;

b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tin của tờ khai quá cảnh hải 
quan được Hệ thống ACTS chấp nhận, cấp số ARN nhưng chưa được cơ quan 
hải quan phê duyệt hàng hóa vận chuyển quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS 
do Hệ thống ACTS có sự cố;

c) Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu xuất dừng làm thủ tục quá 
cảnh thông qua Hệ thống ACTS theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 
Nghị định này;

d) Khai nhiều tờ khai quá cảnh hải quan cho cùng một lô hàng; khai sai 
các thông tin trong tờ khai quá cảnh hải quan và người khai hải quan đề nghị 
hủy tờ khai.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan: Gửi đề nghị hủy tờ khai quá 
cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS cho cơ quan hải quan điểm đi.

10
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3. Trách nhiệm Chi cục hải quan điểm đi:
a) Trong thời hạn 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị hủy của 

người khai hải quan, Chi cục hải quan điểm đi kiểm tra lý do, điều kiện và 
thông tin đề nghị hủy thông qua Hệ thống ACTS, thực hiện hủy và phản hôi 
kết quả cho người khai hải quan thông qua Hệ thông ACTS;

b) Hết thời hạn 15 ngày theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 
này mà người khai hải quan không đê nghị hủy, Chi cục hải quan điêm đi 
thực hiện hủy tờ khai quá cảnh hải quan và thông báo kêt quả xử lý cho người 
khai hải quan thông qua Hệ thống ACTS;

c) Trường hợp người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai quá cảnh hải 
quan nhưng Chi cục hải quan điểm đi có thông tin vi phạm pháp luật liên 
quan đến lô hàng, thì việc cho phép hủy tờ khai quá cảnh hải quan chỉ được 
thực hiện sau khi cơ quan hải quan xác định lô hàng không vi phạm pháp luật 
hoặc đã hoàn thành việc xử lý vi phạm (nếu có).

Điều 12. Thủ tục hải quan đối vói hàng hóa quá cảnh qua các nước 
thành viền ASEAN và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa quá cảnh 
từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước 
ngoài ASEAN

1. Hồ sơ hải quan:
Chứng từ TAD (trường hợp Hệ thống ACTS gặp sự cố thì TAD phải có 

xác nhận của cơ quan hải quan các nước ASEAN tham gia hành trình vận 
chuyển hàng hóa quá cảnh).

2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
a) Xuất trình hàng hóa kèm TAD quy định tại khoản 1 Điều này cho Chi 

cục hải quan cửa khẩu nhập và Chi cục hải quan điểm đích để kiểm tra theo 
yêu cầu của cơ quan hải quan.

Gửi “thông báo hàng đến” cho hải quan điểm đích thông qua Hệ thống 
ACTS trước khi dỡ hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu 
tiên, thực hiện gửi “thông báo hàng đến” ngay khi hàng đến trụ sở của doanh 
nghiệp hoặc địa điểm doanh nghiệp đăng ký;

b) Trường hợp xảy ra bất thường trong hành trình quá cảnh theo quy 
định tại khoản 15 Điêu 3 Nghị định này, người khai hải quan áp dụng các biện 
pháp cân thiêt đê hạn chê ngăn ngừa thiệt hại xảy ra và thông báo cho cơ quan 
hải quan theo sô điện thoại đường dây nóng trên Công thông tin điện tử của 
Tông cục Hải quan.

Trường họp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo 
địa bàn thích hợp, người khai hải quan thông báo ngay với chính quyền địa 
phương hoặc cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng nơi bất thường xảy ra 
đê thực hiện xác nhận bất thường theo tình hình thực tế, ký tên, đóng dấu trên 
TAD và thông báo cho cơ quan hải quan để xử lý theo quy định;

c) Lưu giữ TAD đã được cơ quan hải quan điểm đích xác nhận;
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d) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa hoặc thủ tục quá cảnh hàng hóa 
theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu nhập (Chi cục hải quan 
điêm đích) trong trường hợp thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thông ACTS kêt 
thúc tại cửa khẩu nhập:

a) Tiếp nhận TAD quy định tại khoản 1 Điều này; kiểm tra nguyên trạng 
hàng hóa; kiểm tra niêm phong hải quan hoặc niêm phong đặc biệt đối với 
trường hợp hàng hóa quá cảnh của doanh nghiệp ưu tiên.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thực 
hiện thông quan lô hàng.

Trường hợp kểt quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thực hiện 
quy định tại điểm b khoản này;

b) Kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường họp 
lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế.

Trường hợp kết quả kiểm tra phù họp, thông quan lô hàng và gửi thông 
tin “Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm” cho cơ quan hải quan điêm đi 
ở nước ngoài thông qua Hệ thống ACTS để kết thúc hành trình quá cảnh.

Trường họp kết quả kiểm tra không phù họp, gửi yêu cầu xác minh thông 
qua Hệ thống ACTS đến cơ quan hải quan điểm đi ở nước ngoài để làm rõ và 
chỉ thực hiện thông quan hàng hóa khi thông tin yêu cầu xác minh được làm rõ.

Đối với doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, sau khi nhận được “thông 
báo hàng đến” của doanh nghiệp thông qua Hệ thống ACTS, Chi cục trưởng 
Chi cục hải quan điêm đích quyêt định việc kiêm tra thực tê hàng hóa và 
thông báo cho người khai hải quan thông qua Hệ thống ACTS;

c) Cập nhật thông tin ngày hàng đến, gửi thông báo “các kết quả kiểm ừa 
hàng hóa” thông qua Hệ thống ACTS cho cơ quan hải quan điểm đi chậm nhất 
trong vòng 02 ngày kể từ khi hàng hóa được xuất trình và gửi “thông báo hàng 
đến” cho cơ quan hải quan điểm đi ở nước ngoài, cơ quan hải quan các nước 
quá cảnh và cơ quan hải quan điểm đích ban đầu trong trường hợp thay đổi cơ 
quan hải quan đích thông qua Hệ thống ACTS để kết thúc hành trình quá cảnh;

d) Xác nhận trên TAD về việc lô hàng đã được thông quan theo yêu cầu 
của người khai hải quan (nếu có);

đ) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa hoặc thủ tục quá cảnh hàng hóa 
theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

4. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu nhập (Chi cục hải quan 
quá cảnh) trong trường hợp thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS kết 
thúc tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu:

a) Tiếp nhận TAD quy định tại khoản 1 Điều này; kiểm tra nguyên trạng 
hàng hóa; kiểm tra niêm phong hải quan hoặc niêm phong đặc biệt đối với 
trường họp hàng hóa quá cảnh của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.



13

Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì 
Chi cục hải quan quá cảnh phê duyệt hàng hóa tiếp tục hành trình quá cảnh 
thông qua Hệ thống ACTS.

Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm về niêm 
phong, hàng hóa không còn nguyên trạng, gửi yêu câu xác minh thông qua Hệ 
thống ACTS đến cơ quan hải quan điểm đi ở nước ngoài để làm rõ và thực 
hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại điểm c khoản này;

b) Thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan đối với trường họp lô hàng phải 
kiểm tra hồ sơ hải quan.

Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa không thuộc trường hợp 
được làm thủ tục quá cảnh thông qua hệ thống ACTS tại Chi cục hải quan 
ngoài cửa khẩu thì yêu cầu người khai hải quan kết thúc thủ tục quá cảnh 
thông qua Hệ thống ACTS tại cửa khẩu.

Trường họp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Chi 
cục hải quan cửa khâu nhập phê duyệt hàng hóa được tiêp tục vận chuyên quá 
cảnh đến điểm đích thông qua Hệ thống ACTS; cập nhật kết quả kiểm tra hồ 
sơ thông qua Hệ thống ACTS.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp, gửi yêu cầu xác minh thông 
qua Hệ thống ACTS đến cơ quan hải quan điểm đi ở nước ngoài để làm rõ và 
chỉ thực hiện phê duyệt hàng hóa được tiếp tục vận chuyển quá cảnh đến điểm 
đích thông qua Hệ thống ACTS khi thông tin yêu cầu xác minh được làm rõ. 
Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ thông qua Hệ thống ACTS; trường hợp thông 
tin xác minh không phù hợp, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp lô hàng phải 
kiểm tra thực tế, thực hiện các công việc quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ 
khoản 3 Điều này và kết thúc thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS;

d) Xác nhận hàng hóa qua biên giới thông qua Hệ thống ACTS.
5. Trách nhiệm của Chi cục hải quan điểm đích trong trường hợp thủ tục 

quá cảnh kết thúc tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu: Thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều này.

Điều 13. Thủ tục hầi quan đối vói hàng hóa quá cảnh từ các nước thành 
viên ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN khác

1. Hồ sơ hải quan:

a) Chứng từ TAD (trường hợp Hệ thống ACTS gặp sự cố thì phải có xác 
nhận của cơ quan hải quan các nước ASEAN tham gia hành trình vận chuyển 
hàng hóa quá cảnh);

b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa trong trường họp pháp luật Việt Nam 
quy định phải có giây phép quá cảnh hàng hóa: 01 bản chính;



c) Thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo 
quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiêm dịch do cơ quan 
kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật vê kiêm dịch công nhận 
đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh phải kiêm dịch: 01 bản chính.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan:
a) Xuất trình hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 Điều này và hàng hóa 

cho Chi cục hải quan cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất (Chi cục hải quan quá 
cảnh) để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b) Trường hợp xảy ra bất thường trong hành trình quá cảnh quy định 
theo tại khoản 15 Điều 3 Nghị định này, người khai hải quan áp dụng các biện 
pháp cần thiết để hạn chế ngăn ngừa thiệt hại xảy ra và thông báo cho cơ quan 
hải quan theo sổ điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của 
Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùỵ theo 
địa bàn thích hợp, người khai hải quan thông báo ngay với chính quyền địa 
phương hoặc cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng nơi bât thường xảy ra 
để thực hiện xác nhận bất thường theo tình hình thực tế, ký tên, đóng dâu trên 
TAD và thông báo cho cơ quan hải quan để xử lý theo quy định.

3. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu nhập (Chi cục hải quan 
quá cảnh):

a) Tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này; kiểm tra nguyên trạng 
hàng hóa; kiểm tra niêm phong hải quan hoặc niêm phong đặc biệt đối với 
trường hợp hàng hóa quá cảnh của doanh nghiệp ưu tiên.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thực 
hiện phê duyệt hàng hóa tiếp tục hành trình quá cảnh.

Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thực hiện 
quy định tại điểm b khoản này;

b) Thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa đối với 
trường hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế.

Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu vi phạm về 
niêm phong, về nguyên trạng của hàng hóa, Chi cục hải quan cửa khẩu nhập 
phê duyệt hàng hóa được tiếp tục hành trình quá cảnh đến điểm đích thông 
qua Hệ thống ACTS.

Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm về niêm 
phong, hàng hóa không còn nguyên trạng thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan 
quá cảnh căn cứ mức độ vi phạm để xem xét, quyết định việc cho phép tiếp 
tục vận chuyển hàng hóa quá cảnh đến điểm đích thông qua Hệ thống ACTS 
hoặc dừng làm thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS, cập nhật kết quả 
kiểm tra thông qua Hệ thống ACTS.
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Trường họp cho phép tiếp tục hành ừình quá cảnh, thực hiện niêm phong 
hàng hóa sau khi kết thúc kiểm tra thực tế, ghi nhận trên TAD và cập nhật sô 
niêm phong mới thông qua Hệ thống ACTS.

Thực hiện thông báo cho hải quan điểm đi ở nước ngoài về việc dừng 
làm thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS và hướng dẫn người khai hải 
quan thực hiện tiếp thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định của pháp luật 
Việt Nam.

c) Theo dõi, phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu xuất (Chi cục hải 
quan quá cảnh) để xử lý những bất thường xảy ra trong quá trình quá cảnh 
hàng hóa theo quy định;

d) Xác nhận hàng hóa quá cảnh qua biên giới thông qua Hệ thống ACTS.
4. Trách nhiệm của Chi cục hải quan cửa khẩu xuất (Chi cục hải quan 

quá cảnh):
a) Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này;
b) Theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan (cơ quan bảo lãnh, hải 

quan cửa khẩu nhập, hải quan nước quá cảnh và hải quan nước đến) để xử lý 
những bất thường xảy ra trong quá trình quá cảnh hàng hóa theo quy định;

c) Xác nhận hàng hóa qua biên giới thông qua Hệ thống ACTS.
Điều 14. Thủ tục xác minh việc kết thúc hoạt động quá cảnh
1. Các trường hợp phải xác minh:
a) Cơ quan hải quan điểm đi không nhận được “thông báo hàng đến” từ 

cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS trong thời hạn 02 ngày 
làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải hoàn thành thủ tục quá cảnh do Hệ 
thống ACTS xác định;

b) Cơ quan hải quan điểm đi không nhận được xác nhận “các kết quả 
kiểm tra” từ cơ quan hải quan điểm đích trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được “thông báo hàng đến” của cơ quan hải quan điểm đích.

2. Thủ tục xác minh việc hoàn thành hoạt động quá cảnh:
a) Cơ quan hải quan điểm đi gửi yêu cầu thông qua Hệ thống ACTS cho 

cơ quan hải quan điểm đích để xác nhận tình trạng hàng hóa.
Cơ quan hải quan điểm đích thực hiện xác nhận “thông báo hàng đến” và 

“các kết quả kiểm tra” thông qua Hệ thống ACTS trong trường hàng hóa quá 
cảnh hoàn thành theo đúng quy định;

b) Trường họp cơ quan hải quan điểm đích xác nhận hàng hóa không đến 
đích, cơ quan hải quan điểm đi gửi văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành 
đề nghị người khai hải quan cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã 
được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS theo đúng quy định trong thòi hạn tối 
đa 30 ngày kê từ ngày cơ quan hải quan điêm đi có văn bản đề nghị;
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c) Sau khi kết thúc việc xác minh nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh 
hoạt động quá cảnh đã được hoàn thành thủ tục hải quan thông qua Hệ thong 
ACTS theo quy đinh, cơ quan hải quan điểm đi thông báo thông qua Hệ thống 
ACTS cho cơ quan hải quan điểm đích và cơ quan hải quan điểm đích ban đầu 
trong trường hợp thay đổi cơ quan hải quan điểm đích của hành trình quá cảnh;

d) Trường hợp người khai hải quan không cung cấp được hồ sơ, chứng 
từ chứng minh hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan ACTS theo quy định, 
cơ quan hải quan điêm đi gửi văn bản theo mâu do Bộ Tài chính ban hành đê 
nghị cơ quan hải quan tại quốc gia cuối cùng mà hàng hóa quá cảnh được đặt 
dưới sự giám sát hải quan thông qua Hệ thống ACTS xác minh tĩnh trạng của 
hàng hóa quá cảnh.

Trường hợp cơ quan hải quan tại quốc gia cuối cùng mà hàng hóa quá 
cảnh được đặt dưới sự giám sát hải quan xác nhận hàng hoá đã kêt thúc hành 
trình quá cảnh thì cơ quan này thực hiện xác nhận “thông báo hàng đên” và 
“các kết quả kiểm tra” thông qua Hệ thống ACTS;

đ) Trường hợp không đủ cơ sở chứng minh hoạt động quá cảnh đã được 
hoàn thành thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS, hoặc cơ quan hải 
quan điểm đích, cơ quan hải quan quá cảnh xác nhận hoạt động quá cảnh 
không hoàn thành theo quy định thì cơ quan hải quan điểm đi thực hiện thu 
hồi và hỗ trợ thu hồi nợ thuế theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Điều 15. Giám sát hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
1. Hàng hóa quá cảnh phải được niêm phong theo quy định trừ trường 

hợp hàng hóa không thể niêm phong (hàng rời, hàng siêu trường, siêu trọng, 
hàng cồng kềnh) cơ quan hải quan điểm đi căn cứ biên bản chứng nhận để ghi 
nhận thông tin về hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

2. Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thuộc diện phải có giấy 
phép quá cảnh hàng hóa của Thủ tướng Chính phủ, được giám sát bằng 
phương tiện kỹ thuật hoặc được giám sát trực tiếp bởi công chức hải quan.

Điều 16. Niêm phong hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
1. Niêm phong hải quan:
Hàng hóa quả cảnh phải được niêm phong hải quan hoặc niêm phong 

đặc biệt (đối với doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên), trừ các trường họp 
hàng hóa không thể niêm phong hải quan (hàng rời, hàng siêu trường, siêu 
trọng, hàng cồng kềnh).

2. Niêm phong đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh của doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên thông qua Hệ thống ACTS nếu đáp ứng các 
điêu kiện kỹ thuật sau:

a) Đảm bảo an toàn trong điều kiện sử dụng thông thường;
b) Dễ kiểm tra và dễ nhận dạng;
c) Bất cứ hoạt động nào nhằm phá vỡ và dịch chuyển đều để lại dấu vết 

có thể nhìn được bằng mắt thường;
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d) Thiết kế chỉ để sử dụng 01 lần; đối với niêm phong đặc biệt có thiết kế 
sử dụng nhiều lần thì phải thể hiện được dấu hiệu nhận dạng qua mỗi lần sử dụng;

đ) Có dấu hiệu nhận dạng và các dấu hiệu nhận dạng này không thể giả 
mạo và khó tái tạo;

e) Chất liệu được sử dụng làm niêm phong phải có khả năng chịu được 
những va đập tự nhiên và có khả năng chông làm giả và chông tái sử dụng;

g) Đối với niêm phong điện tử (sử dụng chíp điện tử): khi kích hoạt nếu 
có hành động phá hỏng thì niêm phong điện tử này phải tự động truyên được 
tín hiệu thông qua vệ tinh và gửi thông tin cho cơ quan hải quan và doanh 
nghiệp biết được thông tin về phương tiện vận chuyển, hàng hóa chứa trong 
phương tiện vận chuyển đó (bao gồm cả thông tin về vị trí phương tiện);

h) Niêm phong đặc biệt (đã được cơ quan hải quan chấp nhận khi đăng 
ký doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên và được cập nhật sô niêm phong đặc 
biệt thông qua hệ thống dữ liệu điện tử) phải đảm bảo được công tác giám sát, 
quản lý của cơ quan hải quan.

Trường họp thay đổi số niêm phong đặc biệt đã đăng ký hoặc đăng ký bổ 
sung niêm phong đặc biệt, doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên gửi danh sách 
sô niêm phong đặc biệt bô sung theo mâu do Bộ Tài chính ban hành cho Tông 
cục Hải quan để cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử trước khi sử dụng.

Cơ quan hải quan kiểm tra thông tin và cập nhật thông qua hệ thống dữ 
liệu điện tử số niêm phong đặc biệt thay đổi, bổ sung trong thời hạn 08 giờ 
làm việc kể từ khi nhận được danh sách số niêm phong đặc biệt thay đổi, bổ sung.

Điều 17. Thủ tục dự phòng trong trường hợp Hệ thống ACTS không 
hoạt động (thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng)

1. Thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS được áp dụng 
thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng trong các trường họp sau:

a) Hệ thống điện tử tại một trong các cơ quan hải quan trong hành trình 
quá cảnh không hoạt động;

b) Hệ thống khai báo điện tử của người khai hải quan không hoạt động;
c) Toàn bộ hay một phần Hệ thống ACTS kết nối điện tử giữa cơ quan 

hải quan và người khai hải quan không hoạt động.
Người khai hải quan có thể lựa chọn thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa 

theo quy định của pháp luật hiện hành tại nước đi hoặc chờ Hệ thống ACTS 
hoạt động trở lại để tiếp tục thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ 
thống ACTS.

Người khai hải quan cần liên hệ bộ phận hỗ trợ Hệ thống ACTS tại cơ 
quan hải quan mà hoạt động quá cảnh đang diễn ra để được tư vấn.

2. Cơ quan hải quan điểm đi chỉ được áp dụng thủ tục quá cảnh hàng hóa 
ACTS dự phòng khi TAD đã được phê duyệt thông qua Hệ thống ACTS và 
TAD đã được in ra từ Hệ thống ACTS.
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3. Thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng tại Chi cục hải quan quá cảnh:
a) Người khai hải quan xuất trình hàng hóa kèm theo TAD và hồ sơ liên 

quan cho Chi cục hải quan quá cảnh;
b) Chi cục hải quan kiểm tra nguyên trạng hàng hóa; kiểm tra niêm phong 

hải quan hoặc niêm phong đặc biệt đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh của 
doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên; đối chiếu số niêm phong trên TAD với số 
niêm phong trên phương tiện vận tải, Container chứa hàng hóa quá cảnh;

c) Nếu kết quả kiểm tra, đối chiếu quy định tại điểm b khoản này phù 
hợp, Chi cục hải quan thực hiện phê duyệt, ghi nhận kết quả và thực hiện ký 
tên, đóng dấu vào mặt sau của TAD; lưu 01 bản chụp TAD đã được phê 
duyệt, ký tên, đóng dấu; trả người vận chuyển bản chính TAD đế tiếp tục 
hành trình quá cảnh;

d) Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu quy định tại điểm b khoản này 
không phù hợp, Chi cục trưởng Chi cục hải quan căn cứ mức độ không phù 
hợp để xem xét, quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục hải quan kiểm tra thông tin trên 
chứng từ TAD và các chứng từ thuộc hô sơ hải quan với thực tê hàng hóa, nêu 
kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với khai báo thì Chi cục hải quan thực hiện 
quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không 
phù hợp với nội dung khai báo trên TAD, giao Chi cục trưởng Chi cục hải 
quan căn cứ thực tế kết quả kiểm tra để xem xét, quyết định việc tiếp tục thủ 
tục quá cảnh hoặc dừng làm thủ tục quá cảnh.

Thực hiện niêm phong hàng hóa sau khi kết thúc kiểm tra thực tế trong 
trường hợp hàng hóa được phép tiếp tục vận chuyển đến điểm đích và cập 
nhật số niêm phong mới vào bản chính TAD.

4. Thủ tục quá cảnh hàng hóa ACTS dự phòng tại cơ quan hải quan 
điểm đích:

a) Người vận chuyển phải xuất trình hàng hóa kèm theo TAD (bản 
chính) cho cơ quan hải quan;

b) Chi cục hải quan kiểm tra nguyên trạng hàng hóa; kiểm tra niêm 
phong hải quan hoặc niêm phong đặc biệt đối với trường hợp hàng hóa quá 
cảnh của doanh nghiệp ưu tiên; đối chiếu số niêm phong trên TAD với số 
niêm phong trên phương tiện vận tải, Container chứa hàng hóa quá cảnh;

c) Nếu kết quả kiểm tra quy định tại điểm b khoản này phù hợp, cơ quan 
hải quan thực hiện phê duyệt, ghi nhận kết quả và thực hiện ký tên, đóng dấu 
vào mặt sau của TAD; lưu 01 bản chụp TAD đã được phê duyệt, ký tên, đóng 
dâu; trả người vận chuyên bản chính TAD đê kêt thúc hành trình quá cảnh và thực 
hiện thủ tục tiếp theo (thủ tục nhập khẩu, quá cảnh sang các nước ngoài ASEAN);
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d) Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu quy định tại điểm b khoản này 
không phù hợp, Chi cục hải quan căn cứ mức độ không phù họp để xem xét, 
quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục hải quan kiểm tra thông tin trên 
TAD và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan với thực tế hàng hóa, nếu kết quả 
kiểm tra thực tế phù họfp với khai báo thì Chi cục hải quan thực hiện quy định 
tại điểm c khoản này. Trường họp kết quả kiểm tra thực tế không phù họp với 
nội dung khai báo trên TAD thì thực hiện xử lý vi phạm và giao Chi cục 
trưởng Chi cục hải quan căn cứ thực tế kết quả kiểm tra để xem xét, quyết 
định cho phép thực hiện thủ tục tiếp theo (thủ tục nhập khâu, quá cảnh sang 
các nước ngoài ASEAN).

5. Trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, cơ quan hải quan 
quá cảnh, cơ quan hải quan điểm đích phải thông báo cho người khai hải quan 
về việc hệ thống không hoạt động, để yêu cầu người khai hải quan thực hiện 
thủ tục quá cảnh theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điêu này.

6. Ngay sau khi Hệ thống ACTS hoạt động trở lại, cơ quan hải quan quá 
cảnh, điêm đích phải cập nhật các thông tin trên TAD: kêt quả kiêm tra hô sơ, 
kiêm tra thực tê hàng hóa, tình trạng niêm phong, sô niêm phong (nêu có) vào 
Hệ thống ÃCTS.

Cơ quan hải quan điểm đích phải gửi “thông báo hàng đến” và “các kết 
quả kiểm tra” cho cơ quan hải quan nơi đi để xác nhận kết thúc hoạt động quá 
cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Chương III 
HÊ THÓNG ACTS

Điều 18. Hệ thống ACTS
1. Hệ thống ACTS do Tổng cục Hải quan xây dựng, quản lý và vận hành 

trên cơ sở các tài liệu kỹ thuật được thống nhất giữa các quốc gia thành viên 
ASEAN tham gia Nghị định thư 7.

2. Các giao dịch điện tử thực hiện thông qua Hệ thống ACTS bao gồm:

a) Khai, nhận, phản hồi thông tin về thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa;

b) Chuyển kết quả xử lý tờ khai quá cảnh hải quan tói người khai hải quan;

c) Trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa quá cảnh với Hệ thống 
ACTS tương ứng của các nước ASEAN trong hành trình quá cảnh của hàng hóa;

d) Ket nối thông tin với Hệ thống ACTS tương ứng của các nước 
ASEAN để phục vụ theo dõi giao dịch, thống kê số liệu liên quan đến quá 
cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS;

3. Cơ quan hải quan thực hiện xử lý tờ khai quá cảnh hải quan và ra 
quyết định về việc thông quan hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.
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Điều 19. Tiếp nhận, xử lý thông tin khai điện tử và phản hồi kết quả 
thông qua Hệ thống ACTS

1. Tiếp nhận thông tin khai điện tử:
a) Hệ thống ACTS tiếp nhận thông tin khai điện từ theo thời gian 24 giờ 

trong một ngày và 07 ngày trong một tuần;
b) Hệ thống ACTS thực hiện việc tiếp nhận, phản hồi thông tin khai điện 

tử theo chế độ tự động tới người khai hải quan và tới các hệ thống xử lý liên quan.
2. Khi xử lý thông tin tờ khai quá cảnh hải quan, cơ quan hải quan có 

trách nhiệm:
a) Tiếp nhận và xử lý thông tin khai;
b) Phản hồi trạng thái tiếp nhận, xử lý thông tin tờ khai quá cảnh hải 

quan tới người khai hải quan.
Điều 20. Nguyên tắc hoạt động của Hệ thống ACTS
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo 

vệ bí mật thương mại, bí mật kinh doanh và các quy định có liên quan đôi với 
các giao dịch điện tử được thực hiện thông qua Hệ thống ACTS.

2. Đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời của các giao 
dịch điện tử thông qua Hệ thống ACTS.

3. Đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng theo quy định tại Nghị định 
số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an 
toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước khi thực hiện 
thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Điều 21. Chửng từ điện tử trao đổi thông qua Hệ thống ACTS
Việc trao đổi, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ các thông tin và chứng từ điện tử 

thông qua Hệ thống ACTS phải phù họp với quy định về thực hiện thủ tục quá 
cảnh quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thông tin, chứng từ điện tử được truyền và ừao đổi thông qua Hệ thống 
ACTS được cơ quan hải quan sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục quá 
cảnh hàng hóa.

Điều 22. Đăng ký, sửa đổi, bổ sung, hủy hiệu lực tài khoản người sử 
dụng Hệ thống ACTS

1. Đăng ký tài khoản người sử dụng:
a) Tổ chức đăng ký tài khoản người sử dụng theo mẫu do Bộ Tài chính 

ban hành được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan hải quan 
(địa chỉ: https://www.customs.gov.vnì và gửi đến thư điện tử hải quan: 
acts@customs.gov.vn để đề nghị đăng ký;

https://www.customs.gov.vn%c3%ac
mailto:acts@customs.gov.vn
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b) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng 
ký, cơ quan hải quan kiểm tra nội dung đăng ký của người sử dụng và phản 
hồi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng đã đăng ký:

Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ quan 
hải quan gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin hoặc yêu câu cung câp thông 
tin tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hçrp, cơ quan hải quan phản 
hồi cho người sử dụng các thông tin về tài khoản người sử dụng và thông tin 
kết nối tới Hệ thống ACTS.

Trường hợp từ chối thông tin đăng ký của người sử dụng, cơ quan hải 
quan thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng;

c) Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan, người sử 
dụng thực hiện:

Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin, người 
sử dụng thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi thông tin về 
thư điện tử của cơ quan hải quan.

Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận thông tin đăng ký, người sử 
dụng dùng thông tin phản hồi của cơ quan hải quan đê lây thông tin truy cập 
vào Hệ thống ACTS và tiến hành các bước tiếp theo để hoàn thành việc đăng ký.

2. Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký tài khoản người sử dụng:
a) Đối với các chỉ tiêu thông tin liên quan đến tài khoản người dùng cá 

nhân của doanh nghiệp trên Hệ thống ACTS (bao gồm tên, họ, số điện thoại, 
tên phô, tên thành phố, mã bưu điện, tên quôc gia, mật khâu, địa chỉ thư): 
Người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện cập 
nhật thông tin sửa đổi, bổ sung thông qua Hệ thống ACTS;

b) Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thông tin khác liên quan 
đên người sử dụng:

Người sử dụng truy cập cổng thông tin điện tử hải quan (địa 
chỉ: https://www.customs.gov.vni để lấy mẫu đề nghị sửa đổi, bổ sung thông 
tin theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Sau khi điền các thông tin cần sửa đổi, bổ sung người sử dụng gửi đề 
nghị sửa đổi, bổ sung đến thư điện tử hải quan: acts@,customs.gov.vn để tiến 
hành yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị sửa đổi, 
bố sung, cơ quan hải quan kiểm tra nội dung đăng ký của người sử dụng và 
phản hồi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng đã đăng ký.

Trường họp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù họp, cơ quan 
hải quan gửi yêu cầu sửa đổi tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù họp, cơ quan hải quan sẽ 
chấp nhận yêu cầu sửa đổi bổ sung của người sử dụng và cập nhật thông qua 
Hệ thống ACTS.

https://www.customs.gov.vni


Trường hợp từ chối thông tin sửa đổi, bổ sung của người sử dụng, cơ 
quan hải quan thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng.

3. Hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng:
Người sử dụng truy cập cổng thông tin điện tử hải quan (địa 

chỉ: https://www.customs■ gov.vn) để lấy mẫu đề nghị hủy hiệu lực tài khoản 
theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Sau khi điền các thông tin theo mẫu, người sử dụng gửi đề nghị hủy hiệu 
lực tài khoản đến thư điện tử của cơ quan hải quan: acts@customs.gov.vn.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị hủy, cơ 
quan hải quan sẽ kiểm tra nội dung theo đề nghị của người sử dụng và phản 
hồi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng đã đăng ký:

Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ quan
hải quan gửi yêu cầu sửa đổi tới người sử dụng.

Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp, cơ quan hải quan sẽ 
chấp nhận yêu cầu hủy hiệu lực tài khoản người sử dụng và cập nhật lên Hệ 
thống ACTS.

Trường hợp từ chối thông tin đề nghị của người sử dụng, cơ quan hải
quan thông báo rõ lý do từ chối tới người sử dụng.

Điều 23. Xử lý sự cố
Trường hợp Hệ thống ACTS có sự cố không thể trao đổi, cung cấp thông 

tin dưới hình thức điện tử:
1. Đơn vị quản lý hệ thống thông báo ngay cho người đang thực hiện thủ 

tục đôi với lô hàng quá cảnh đã được cơ quan hải quan điêm đi phê duyệt 
thông qua Hệ thống ACTS và các nước trên tuyến đường quá cảnh hàng hóa 
bằng hình thức phù hợp như thông báo bằng điện thoại, thư điện tử theo đầu 
mối đã được đăng ký với đơn vị quản lý hệ thống.

2. Trong thời gian khắc phục sự cố, thủ tục quá cảnh hàng hóa được thực 
hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Chương IV
BẢO LÃNH VÀ THU HỒI NỢ THUẾ HẢI QUAN

Mục 1
BẢO LÃNH, ĐẶT CỌC HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

Điều 24. Bảo lãnh quá cảnh
1. Trước khi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan đối với hàng hóa xuất 

phát từ Việt Nam, người khai hải quan lựa chọn hình thức bảo lãnh một hành 
trình hoặc bảo lãnh nhiều hành trình và nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để 
cập nhật thông qua Hệ thống ACTS. Bảo lãnh có giá trị đối với các nước 
tham gia hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Trường họp người khai hải quan được công nhận là doanh nghiệp quá 
cảnh được ưu tiên thì thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.
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2. Cách tính số tiền bảo lãnh:
a) Số tiền bảo lãnh của một tờ khai quá cảnh hải quan bằng 110% số tiền 

thuế hải quan có thể phát sinh cao nhất trong số các nước tham gia hành trĩnh 
quá cảnh. Hệ thống ACTS hỗ trợ xác định số tiền bảo lãnh của từng tờ khai 
quá cảnh hải quan;

b) Số tiền bảo lãnh nhiều hành trình được xác định trên cơ sở một khoản 
tham chiếu. Khoản tham chiếu tương đương với số tiền thuế hải quan có thể 
phát sinh của các lô hàng quá cảnh đã thực hiện thông qua Hệ thống ACTS 
trong khoảng thời gian ít nhất là 07 ngày.

Bảo lãnh nhiều hành trình được trừ lùi, khôi phục tương ứng với số tiền 
thuế được bảo lãnh đã hoàn thành hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh, 
không có bất thường xảy ra hoặc tương ứng với số tiền thuế hải quan mà 
người khai hải quan hoặc người bảo lãnh đã nộp khi có bât thường xảy ra;

c) Mức thuế suất thuế nhập khẩu và các loại thuế khác được tính theo 
mức thuê cao nhât theo quy định của pháp luật vê thuê của nước có liên quan 
đến hành trình hàng hóa quá cảnh đi qua. Mức thuê suât thuê nhập khâu tại 
Việt Nam tính theo Biểu thuế suất ưu đãi (MFN);

d) Cách tính thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) tại Việt Nam 
thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Đồng tiền bảo lãnh và đồng tiền nộp thuế:
a) Đồng tiền bảo lãnh: Trường hơp hàng hóa xuất phát từ Việt Nam quá 

cảnh qua các nước thành viên ASEAN thì đồng tiền ghi trên thư bảo lãnh là 
đồng Việt Nam. Các trường hợp khác thì đồng tiền ghi trên thư bảo lãnh thực 
hiện theo quy định của nước đi.

b) Đồng tiền nộp thuế: Đồng tiền thanh toán tiền thuế hải quan phát sinh 
phải nộp cho cơ quan hải quan Việt Nam là đồng Việt Nam, trừ các trường 
hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy 
định của Luật Quản lý thuế. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp 
luật về hải quan.

4. Thời hạn hiệu lực bảo lãnh: Theo thời hạn ghi trên thư bảo lãnh do tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành. Trường hợp thư 
bảo lãnh đã được cơ quan hải quan điểm đi chấp nhận vào hoặc trước ngày 
cuối cùng của thời hạn hiệu lực thì thư bảo lãnh vẫn có giá trị đến khi hoạt 
động quá cảnh kết thúc hoặc khi người khai hải quan, người bảo lãnh đã thanh 
toán đủ tiền thuế hải quan, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

5. Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 
Việt Nam phát hành phải phù hợp với quy định hiện hành về bảo lãnh thuế và 
đáp ứng đủ các tiêu chí, yêu cầu sau:

a) Tên, địa chỉ, điện thoại, email, mã số thuế của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài;
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b) Tên, địa chỉ, điện thoại, email, mã số thuế người nộp thuế hoặc tổ 
chức cá nhân đại diện cho người nộp thuế;

c) Số tiền bảo lãnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Thời hạn, hiệu lực của bảo lãnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 

Điều này;
đ) Tên, địa chỉ của cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải 

quan, cơ quan hải quan nước quá cảnh 1, nước quá cảnh 2 hoặc nhiêu hơn 
(nếu có), cơ quan hải quan nước đích;

e) Tên, địa chỉ trụ sở tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
cấp bảo lãnh tại Việt Nam;

g) Tên, địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh tại nước quá cảnh 1;

h) Tên, địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh tại nước quá cảnh 2, 3 hoặc 
nhiều hơn (nếu có);

i) Tên, địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh tại nước đến;

k) Người bảo lãnh chịu trách nhiệm đến cùng theo hiệu lực của bảo lãnh.
Mầu thư bảo lãnh tham khảo tại cổng thông tin điện tử Hệ thống ACTS: 

https://acts.asean.org/
6. Người bảo lãnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Người bảo lãnh phát hành bảo lãnh tại Việt Nam là tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, có 
trụ sở hoặc chi nhánh tại Việt Nam;

b) Có chi nhánh hoặc địa chỉ giao dịch tại lãnh thổ của nước tham gia 
hành trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh hoặc phải chỉ định ủy quyền cho đại 
lý tại lãnh thổ của nước tham gia hành trình quá cảnh.

7. Trường họp cơ quan có thẩm quyền phát hiện bất thường trong quá trình 
vận chuyển hàng hóa quá cảnh quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định này thì 
thông báo cho cơ quan hải quan noi phát hiện bất thường để thực hiện như sau:

a) Trong vòng 90 ngày kể từ ngày tờ khai quá cảnh hải quan được phê 
duyệt, thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành cho người bảo lãnh về 
việc lô hàng quá cảnh chưa hoàn thành;

b) Trong vòng 270 ngày kể từ ngày tờ khai quá cảnh hải quan được phê 
duyệt, thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành cho người bảo lãnh 
thanh toán nợ thuế hải quan cho lô hàng quá cảnh.

8. Trách nhiệm thanh toán nợ thuế hải quan:
a) Người khai hải quan có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế hải quan trong 

vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan có thông báo theo mẫu do Bộ Tài 
chính ban hành;

https://acts.asean.org/
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b) Người bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế hải quan trong vòng 
30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan hải quan theo mâu do Bộ Tài 
chính ban hành, trong trường hợp người khai hải quan không thực hiện 
hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo thời hạn quy định tại điêm a 
khoản này.

Ngoài việc phải thanh toán đủ tiền thuế hải quan, người khai hải quan 
hoặc người bảo lãnh còn phải thanh toán tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) 
theo quy định của pháp luật hiện hành;

c) Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế quy định tại điểm a, 
điểm b khoản này mà người khai hải quan hoặc người bảo lãnh không thực 
hiện nghĩa vụ thuê thì cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp cưỡng chê thi 
hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

9. Kiểm tra, theo dõi, xử lý bảo lãnh:
Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan kiểm tra, theo 

dõi, xử lý bảo lãnh như sau:
a) Trường hợp người bảo lãnh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, 

thư bảo lãnh họp lệ thì chấp nhận thư bảo lãnh và cập nhật dữ liệu thông qua 
Hệ thống ACTS. Hệ thống tự động cấp số tham chiếu bảo lãnh (sau đây gọi 
tắt là GRN) để người khai hải quan khai báo trên tờ khai quá cảnh hải quan;

b) Trường hợp người bảo lãnh không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 
định tại khoản 6 Điều này, thư bảo lãnh không hợp lệ theo quy định tại khoản 5 
Điều này thì cơ quan hải quan thông báo cho người khai hải quan biết;

c) Trường hợp nghi ngờ tính trung thực của thư bảo lãnh hoặc bảo lãnh 
đang trong quá trình sử dụng nhưng không còn đáp ứng các điêu kiện theo 
quy định thì cơ quan hải quan tạm dừng, thu hồi bảo lãnh và có văn bản trao 
đổi với người bảo lãnh để xác minh.

Nếu kết quả xác minh chứng minh thư bảo lãnh hợp lệ thi cơ quan hải 
quan thực hiện theo quy định tại điếm a khoản này.

Nếu kết quả xác minh chứng minh thư bảo lãnh không hợp lệ thì cơ quan 
hải quan thực hiện hủy bỏ bảo lãnh theo quy định tại Điều 28 Nghị định này;

d) Trường hợp người khai hải quan đề nghị sửa đổi thông tin bảo lãnh thì 
việc cập nhật, sửa đổi chỉ được thực hiện trước khi cơ quan hải quan điểm đi 
phê duyệt tờ khai quá cảnh hải quan;

đ) Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan có thông báo về 
số tiền thuế hải quan phát sinh phải nộp mà người bảo lãnh không thực hiện 
đúng cam kết thì trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan hải quan thông báo 
theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông qua hệ thống dữ liệu điện tử 
cho các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc và cơ quan hải quan các nước 
tham gia Hệ thống ACTS biết để không chấp nhận thư bảo lãnh do người bảo 
lãnh đó phát hành;
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e) Tiền thuế hải quan đã nộp sẽ được hoàn trả cho người khai hải quan 
hoặc người bảo lãnh nếu trong vòng 01 năm kể từ ngày nộp tiên, các cơ quan 
có thẩm quyền xác định không có vi phạm trong hành trình vận chuyên hàng 
hóa quá cảnh và hàng hóa đã kết thúc hành trình quá cảnh.

Trường hợp người khai hải quan và người bảo lãnh cùng đồng thời nộp 
tiền thuế hải quan thì số tiền thuế hải quan nộp thừa được hoàn trả cho người 
bảo lãnh.

Việc hoàn trả tiền thuế hải quan thực hiện xử lý như hoàn trả tiền thuế 
nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

g) Sau khi nhận được thông tin của cơ quan hải quan điểm đích về việc 
người khai hải quan đã hoàn thành hành trình vận chuyên hàng hóa quá cảnh, 
cơ quan hải quan điểm đi thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành hoặc 
thông qua hệ thống dữ liệu điện tử cho người bảo lãnh biết.

Điều 25. Đặt cọc tiền bảo lãnh hàng hóa quá cảnh
1. Trước khi đăng kỷ tờ khai quá cảnh hải quan, người khai hải quan 

được lựa chọn hỉnh thức bảo lãnh là đặt cọc tiên cho cơ quan hải quan đê đảm 
bảo cho việc thanh toán tiền thuế hải quan có thể phát sinh phải nộp cho một 
tờ khai quá cảnh hải quan và nộp giấy nộp tiền cho cơ quan hải quan để cập 
nhật thông qua Hệ thống ACTS.

2. Cách tính số tiền đặt cọc cho một tờ khai quá cảnh hải quan, đồng tiền 
đặt cọc, đồng tiền nộp thuế và trách nhiệm thanh toán tiền thuế hải quan thực 
hiện theo quy định tại Điêu 24 Nghị định này. Sô tiên đặt cọc đê bảo lãnh 
hàng hóa quá cảnh có giá trị đối với các nước tham gia hành trình vận chuyển 
hàng hóa quá cảnh.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan tại 
Việt Nam thì số tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản tiền gửi của cơ quan 
hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan tại Kho bạc nhà nước.

3. Kiểm tra, theo dối, xử lý tiền đặt cọc:
Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan kiểm tra, theo 

dõi, xử lý tiền đặt cọc như sau:
a) Trường hợp người khai hải quan đặt cọc đủ số tiền theo quy định cho 

một tờ khai quá cảnh hải quan thì cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá 
cảnh hải quan cập nhật dữ liệu thông qua Hệ thong ACTS. Hệ thống tự động 
cấp số GRN để người khai hải quan khai trên tờ khai quá cảnh;

b) Trường hợp số tiền đặt cọc cho một tờ khai quá cảnh hải quan nhỏ 
hơn theo quy định thì cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan 
đê nghị người khai hải quan nộp bô sung.

4. Sau khi hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh kết thúc, cơ quan 
hải quan thực hiện hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc như xử lý hoàn trả tiền thuế 
nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.



27

5. Trường hợp phát sinh nợ thuế hải quan, việc xử lý thu hồi, hỗ trợ thu 
hồi nợ thuế hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

6. Trường hợp phát sinh nợ thuế hải quan tại Việt Nam, cơ quan hải quan 
nơi phát sinh nợ thuế gửi yêu cầu theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành hoặc 
qua hệ thống dữ liệu điện tử đến cơ quan hải quan của nước đang giữ khoản 
tiền đặt cọc, để chuyển vào tài khoản thu ngân sách của cơ quan hải quan tại 
Kho bạc nhà nước số tiền tương đương với số tiền thuế phải nộp.

Trường hợp cơ quan hải quan của nước ký kết chuyển khoản tiền đặt cọc 
bằng đô la Mỹ hoặc đồng tiền thanh toán của quốc gia mình thì tỷ giá quy đoi 
sang đồng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 26. Miễn bảo lãnh nhiều hành trình
1. Doanh nghiệp được miễn bảo lãnh nhiều hành trình nếu đáp ứng các 

điều kiện sau:
a) Được công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;
b) Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải hoặc kinh doanh 

dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật;
c) Doanh nghiệp không nợ quá hạn quá 90 ngày tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt và không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan trong thời hạn 02 năm liên tục tính 
đến thời điểm đề nghị miễn bảo lãnh.

2. Hồ sơ miễn bảo lãnh:
a) Văn bản đề nghị miễn bảo lãnh theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 

01 bản chính;
b) Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên: 01 bản 

chụp đối với trường hợp lần đầu để nghị miễn bảo lãnh.
3. Thủ tục miễn bảo lãnh:
a) Người khai hải quan gửi hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này cho cơ 

quan hải quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan lần đầu thông qua Hệ 
thống ACTS;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị miễn bảo lãnh, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu với các quy định tại 
khoản 1 Điều này và thông báo cho người khai hải quan về việc miễn bảo 
lãnh theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành, đồng thời cập nhật thông tin thông 
qua Hệ thống ACTS để người khai hải quan khai số GRN trên tờ khai quá 
cảnh hải quan.

4. Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng 
hóa quá cảnh, doanh nghiệp quá cảnh được miễn bảo lãnh theo quy định tại 
Điều này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải 
nộp khác theo quy định của pháp ỉuật.



Điều 27. Giảm bảo lãnh nhiều hành trình
1. Số tiền bảo lãnh được giảm còn 50% khoản tham chiếu nếu người 

khai hải quan đáp ứng các điều kiện sau:
a) Trong thời hạn 02 năm liên tục tính đến thời điểm người khai hải quan 

nộp văn bản đề nghị giảm bảo lãnh: không bị xử lý vi phạm vê các hành vi 
trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới và không có các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử 
phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và các chức danh 
tương đương;

b) Không nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đề 
nghị giảm bảo lãnh.

2. Số tiền bảo lãnh được giảm còn 25% khoản tham chiếu nếu người 
khai hải quan đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trong thời hạn 03 năm liên tục tính đến thời điểm người khai hải quan 
nộp văn bản đê nghị giảm bảo lãnh, không bị xử lý vi phạm vê các hành vi 
trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới và không có các hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử 
phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và các chức danh 
tương đương;

b) Không nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đề 
nghị giảm bảo lãnh.

3. Thời gian giảm bảo lãnh là 02 năm, kể từ ngày cơ quan hải quan ban 
hành thông báo giảm bảo lãnh.

Trong thời gian giảm bảo lãnh mà người khai hải quan vi phạm một 
trong các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì không được 
tiếp tục áp dụng giảm bảo lãnh.

4. Thủ tục giảm bảo lãnh:

a) Người khai hải quan có yêu cầu được giảm bảo lãnh đối chiếu với các 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, có văn bản đề nghị giảm bảo lãnh 
theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai 
quá cảnh hải quan lần đầu có sử dụng bảo lãnh thông qua Hệ thống ACTS;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị giảm bảo lãnh, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu các quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này và thông báo cho người khai hải quan về việc 
được giảm hoặc không được giảm bảo lãnh theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Trường họp đủ điều kiện được giảm bảo lãnh, cơ quan hải quan cập nhật 
thông tin thông qua Hệ thống ACTS để người khai hải quan khai số GRN trên 
tờ khai quả cảnh hải quan.
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5. Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng 
hóa quá cảnh, doanh nghiệp được giảm bảo lãnh theo quy định tại Điêu này 
có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác 
theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Hủy bỏ bảo lãnh
1. Khi hủy bỏ bảo lãnh một hành trình hoặc bảo lãnh nhiều hành trình, 

người bảo lãnh thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành gửi cơ quan hải 
quan nơi đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan qua đường bưu chính hoặc qua hệ 
thống dữ liệu điện tử về việc hủy bỏ bảo lãnh.

2. Thư bảo lãnh không còn giá trị sử dụng vào ngày thứ 14 sau ngày 
người bảo lãnh có văn bản đề nghị hủy bảo lãnh. Cơ quan hải quan cập nhật 
việc hủy bỏ bảo lãnh thông qua Hệ thống ACTS.

3. Việc hủy bỏ bảo lãnh không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền thuế 
hải quan và các khoản phải nộp ngân sách khác phát sinh trong quá trình vận 
chuyển hàng hóa quá cảnh của các tờ khai đăng ký sử dụng bảo lãnh đó trước 
ngày việc hủy bỏ bảo lãnh có hiệu lực.

4. Trường họp ngưòi bảo lãnh không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định 
tại khoản 6 Điều 24 Nghị định này hoặc thư bảo lãnh không còn họp lệ theo 
quy định tại điểm c khoản 9 Điều 24 Nghị định này thì cơ quan hải quan thông 
báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành cho người khai hải quan, người bảo 
ỉãnh về việc hủy bỏ thư bảo lãnh và cập nhật thông tin thông qua Hệ thống ACTS.

Điều 29. Quyền và trách nhiệm của người bảo lãnh

1. Người bảo lãnh có các quyền sau:

a) Được miễn trách nhiệm bảo lãnh liên quan đến hoạt động quá cảnh 
nếu trong thời hạn quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định này người bảo 
lãnh không nhận được thông báo về việc chưa hoàn thành hành trình quá cảnh 
và thanh toán nợ thuế hải quan;

b) Được miễn trách nhiệm bảo lãnh liên quan đến hoạt động quá cảnh 
khi thủ tục quá cảnh hàng hóa đã hoàn thành.

Trường hợp hoạt động quá cảnh kết thúc do thông tin gian lận nhưng 
trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan hải quan điểm đi phê duyệt hàng 
hóa vận chuyên quá cảnh, người bảo lãnh không nhận được thông báo vê việc 
thanh toán nợ thuế hải quan thì được miễn trách nhiệm bảo lãnh liên quan đến 
hoạt động quá cảnh;

c) Được cơ quan hải quan điểm đi thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính 
ban hành hoặc thông qua hệ thống dữ liệu điện tử về việc người khai hải quan 
đã hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS;



d) Được hoàn lại số tiền thuế hải quan đã thanh toán thay cho người khai 
hải quan đối với trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày người bảo lãnh 
thanh toán các khoản nợ thuê hải quan mà cơ quan có thâm quyên xác định 
không có vi phạm xảy ra liên quan đến hoạt động quá cảnh hoặc hoạt động 
quá cảnh có liên quan đã kết thúc.

2. Người bảo lãnh có các trách nhiệm sau:
a) Thanh toán đủ tiền thuế hải quan phát sinh theo quy định tại khoản 1 

Điều 30 Nghị định này nhưng không vượt quá trị giá bảo lãnh ghi trên thư bảo 
lãnh trong trường hợp người khai hải quan không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuế hải quan;

b) Phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi 
nhận được văn bản đê nghị xác minh thông tin bảo lãnh, điêu kiện bảo lãnh 
theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 24 Nghị định này;

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bảo lãnh khác theo quy định pháp luật 
có liên quan.

Mục 2
THANH TOÁN TIỀN THUẾ HẢI‘q u a n  v à  g iả m  THUỂ; k h ô n g  

THU THUÉ; THU HỒI VÀ HỖ TRỢ THU HỒI NỢ THUẾ HẢI QUAN
Điều 30. Trường hợp phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp và giảm 

thuế hải quan
1. Các trường hợp sau đây được xác định là phát sinh tiền thuế hải quan 

phải nộp:

a) Hàng hóa di chuyển bất hợp pháp khỏi thủ tục quá cảnh thông qua Hệ 
thống ACTS quy định tại khoản 15 Điều 3 Nghị định này hoặc sau 30 ngày 
mà cơ quan hải quan điểm đi không nhận được hồ sơ, chứng từ của người 
khai hải quan hoặc của các cơ quan hải quan trong hành trình quá cảnh chứng 
minh hoạt động quá cảnh đã được hoàn thành thủ tục hải quan thông qua Hệ 
thống ACTS quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này;

b) Hàng hóa quá cảnh chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi về số lượng, 
trị giá, xuất xứ, mã số hàng hóa so với khai báo và các trường hợp khác làm 
phát sinh số thuế phải nộp.

2. Địa điểm xác định phát sinh số tiền thuế hải quan phải nộp là nơi hàng 
hóa quá cảnh xảy ra việc di chuyển bất hợp pháp hoặc chuyển tiêu thụ nội địa 
hoặc thay đổi về số lượng, trị giá, xuất xứ, mã số và các trường hợp khác dẫn 
đến phát sinh tiền thuế hải quan. Trường hợp không xác định được địa điểm 
cụ thể thì nơi phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp là nơi cơ quan hải quan 
hoặc cơ quan có tham quyền phát hiện hàng hóa quá cảnh xảy ra việc di 
chuyên bât hợp pháp hoặc chuyên tiêu thụ nội địa hoặc thay đôi vê sô lượng, 
trị giá, xuất xứ, mã số và các trường hợp khác dẫn đến phát sinh tiền thuế 
hải quan.

30



31

3. Người chịu trách nhiệm đối với tiền thuế hải quan phát sinh phải nộp 
gồm có:

a) Người khai hải quan là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với số tiền 
thuê hải quan phát sinh trong quá trình vận chuyên hàng hóa quá cảnh;

b) Người bảo lãnh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ hoặc một phần 
tiền thuế hải quan phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa quá cảnh 
nếu người khai hải quan không thực hiện hoặc thực hiện không đây đủ nghĩa 
vụ thanh toán các khoản thuế hải quan;

c) Người di chuyển hoặc tham gia vào quá trình di chuyển hàng hóa bất 
hợp pháp khỏi thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS chịu trách nhiệm 
thanh toán nợ thuê hải quan tương ứng với lượng hàng hóa di chuyên bât hợp 
pháp. Việc thanh toán tiền thuế hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 8 
Điều 24 Nghị định này.

Người sở hữu hoặc nắm giữ hàng hóa di chuyển bất hợp pháp khỏi thủ 
tục quá cảnh thông qua Hệ thông ACTS chịu trách nhiệm thanh toán nợ thuê 
hải quan tương ứng với lượng hàng hóa sở hữu hoặc nắm giữ do di chuyển bất 
hợp pháp. Việc thanh toán tiền thuế hải quan thực hiện theo quy định tại 
khoản 8 Điều 24 Nghị định này.

4. Giảm thuế, không thu thuế nhập khẩu:

a) Trường hợp hàng hóa quá cảnh đang trong quá trinh giám sát của cơ 
quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan nêu bị hư hỏng, mât mát 
do nguyên nhân khách quan theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu thì được giảm thuế nhập khẩu. Mức giảm thuế tương đương tỷ lệ 
tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường họp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát toàn 
bộ thì không phải nộp thuế;

b) Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền giảm thuế nhập khẩu, không thu thuế nhập 
khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 31. Thu hầỉ và hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan

1. Thu hồi nợ thuế hải quan:

a) Các trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp theo quy định tại 
khoản 1 Điều 30 Nghị định này thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số tiền 
thuê hải quan phải nộp theo quy định hiện hành;

b) Việc thu hồi nợ thuế hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 7, 
khoản 8 Điều 24, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 31 Nghị định này và pháp 
luật về thuế.
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2. Hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan:
a) Trường họp chưa thu hồi được hoặc thu hồi chưa đủ tiền thuế hải quan 

thì cơ quan hải quan của nước có phát sinh tiền thuế hải quan yêu cầu cơ quan 
hải quan của nước tham gia hành trình vận chuyên hàng hóa quá cảnh hô trợ 
thu hồi nợ thuế;

b) Trường hợp người quá cảnh lựa chọn hình thức đặt cọc thì khi nhận 
được yêu cầu của cơ quan hải quan nơi phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp, 
cơ quan hải quan nước đi có trách nhiệm chuyển số tiền người khai hải quan 
đã đặt cọc cho cơ quan hải quan của nước phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp.

3. Hình thức hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan:
Việc hỗ trợ thu hồi nợ thuế được thực hiện bằng hình thức văn bản hoặc 

thông qua hệ thống điện tử. Khi có yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan, cơ 
quan hải quan yêu cầu hỗ trợ phải cung cấp cho cơ quan hải quan được yêu 
cầu hỗ trợ các thông tin tối thiểu sau:

a) Tên, mã số của người khai hải quan;

b) Số tờ khai quá cảnh, ngày đăng ký;

c) SỐ GRN;
d) Tổ chức túi dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành bảo lãnh;
đ) Số tiền và lý do phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp;

e) Các thông tin khác (nếu cần).

Việc cung cấp, bảo mật thông tin thực hiện theo Luật Quản lý thuế và 
pháp luật có liên quan.

4. Thời hạn xử lý yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hỗ trợ, cơ quan 
hải quan được yêu cầu hỗ trợ phải thông báo cho cơ quan hải quan yêu cầu hỗ 
trợ biết về các thông tin:

a) Các hoạt động tiến hành để thu hồi nợ thuế hải quan và kết quả thu hồi 
nợ thuế hải quan (nếu có);

b) Lý do không thu hồi được, chưa thu hồi đủ hoặc từ chối hỗ trợ thu hồi 
nợ thuế hải quan.

5. Ngừng hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan:

Trường họp người khai hải quan xuất trình chứng từ, tài liệu có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền chứng minh khoản nợ thuế hải quan đang được 
xem xét tại nước phát sinh nợ thuế thì cơ quan hải quan được yêu cầu hỗ trợ 
tạm ngừng các hoạt động thu hồi nợ thuế hải quan và có văn bản thông báo 
cho cơ quan hải quan yêu cầu hỗ trợ.
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Chương V
CHÉ Đ ộ  ƯU TIÊN ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH

Điều 32. Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Doanh nghiệp quá cảnh được áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện quá 
cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS nếu đáp ứng đủ các điêu kiện sau:

1. Điều kiện về trụ sở của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp quá cảnh là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở tại Việt 
Nam hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quá cảnh nước 
ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thành lập và 
có trụ sở tại Việt Nam.

2. Điều kiện về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống 
ACTS phải đảm bảo lượng tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thông 
ACTS tối thiểu bằng 60% tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN mà 
doanh nghiệp thực hiện trong 01 năm tính đến thời điểm doanh nghiệp đề nghị 
công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

3. Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán:

Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về 
kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo 
kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

4. Điều kiện về lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các 
chứng từ khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh:

Hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan 
đến hàng hóa quá cảnh phải được doanh nghiệp lưu giữ theo quy định của 
pháp luật về hải quan.

5. Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế:

a) Tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên, doanh nghiệp không nợ quá hạn tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt.

b) Trong thời hạn 05 năm liên tục tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp 
hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, doanh nghiệp 
không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý 
vi phạm về các hành vi:

Trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua 
biên giới;
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Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử 
vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục hải quan và chức danh tương đương.

6. Điều kiện về sử dụng niêm phong đặc biệt: Niêm phong đặc biệt đã 
được cơ quan hải quan chấp nhận.

Điều 33. Chế độ ưu tiên

1. Miễn bảo lãnh theo quy định tại Điều 26 Nghị định này.

2. Miễn xuất trình TAD, xuất trình hàng hóa tại cơ quan hải quan, trừ 
trường hợp Hệ thống ATCS có sự cố.

3. Miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa tại cơ 
quan hải quan điểm đi, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Được sử dụng niêm phong đặc biệt đã được cơ quan hải quan chấp nhận.

5. Thời hạn doanh nghiệp quá cảnh được hưởng chế độ ưu tiên là 
36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh 
được ưu tiên.

Điều 34. Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đối chiếu với các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị 
định này, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Tổng cục Hải 
quan để đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 01 bản chính;
b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp 

Việt Nam), giấy phép thành lập (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp nước ngoài): 01 bản chụp;

c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, 
gần nhất: 01 bản chụp;

d) Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp.
2. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:
a) Kiểm tra hồ sơ công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên để đảm 

bảo tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ do doanh nghiệp nộp; đối chiếu 
thông tin, kiểm tra niêm phong đặc biệt (đối với trường họp doanh nghiệp sử 
dụng niêm phong đặc biệt) do doanh nghiệp cung cấp, thông tin thu thập được 
với điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Điều 32 Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện để được áp dụng 
chế độ ưu tiên theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đề nghị, Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ 
lý do không đáp ứng.
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Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên 
theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 
nghị, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo vê kê hoạch kiêm tra thực tê 
cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh 
nghiệp sau 10 ngày làm việc kể tò ngày gửi văn bản thông báo cho doanh nghiệp;

b) Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp: Kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu 
liên quan đến hoạt động quá cảnh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời 
hạn 05 năm gần nhất để đánh giá việc đáp ứng của doanh nghiệp đối với các 
điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định này.

Thời gian kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp tối đa 03 ngày làm việc tính từ 
thời điểm doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo yêu cầu của cơ 
quan hải quan. Kết thúc kiểm ừa thực té, phải có Biên bản báo cáo kết quả kiêm 
tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế có xác nhận của cơ quan hải quan và của 
doanh nghiệp, lưu vào hồ sơ công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Căn cứ Biên bản báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, dữ 
liệu của ngành hải quan, các thông tin thu thập và kết quả xác minh thông tin 
bổ sung (nếu có), trường họp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng 
chê độ tiên, Tông cục trưởng Tông cục Hải quan ký quyêt định công nhận 
doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành. 
Thời hạn ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên 
được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công 
nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường họp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ 
ưu tiên, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại 
doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp, nêu rõ lý 
do không đáp ứng.

Điều 35. Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên

1. Doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên bị đình chỉ quyết định công nhận 
doanh nghiệp được ưu tiên một trong các trường họp sau:

a) Không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị 
định này và hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp hoặc cơ quan hải 
quan thông báo doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện được ưu tiên theo 
quy định tại Điều 32 Nghị định này, doanh nghiệp không có biện pháp khắc 
phục hoặc không khăc phục được.

b) Doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về hải quan tới mức bị 
xử lý vi phạm về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình 
thức, mức xử phạt từ thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và chức 
danh tương đương trở xuống.



2. Doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên bị thu hồi quyết định công nhận 
doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên một trong các trường họp:

a) Doanh nghiệp bị đình chỉ quyết định công nhận doanh nghiệp quá 
cảnh được ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và hêt thời hạn 
30 ngày kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyêt định đình 
chỉ, doanh nghiệp không có biện pháp khắc phục hoặc không khăc phục được.

b) Doanh nghiệp không thực hiện xong quyết định xử lý vi phạm của cơ 
quan hải quan trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điêm b khoản 1 Điêu này.

c) Doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan 
tới mức bị xử lý vi phạm về một trong các hành vi:

Trốn thuế, gian lận thuế và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hỉnh thức, mức 
xử vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và chức danh tương đương.

d) Doanh nghiệp đề nghị từ bỏ chế độ ưu tiên.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên:

a) Thông báo cho Tổng cục Hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban 
hành về các điều kiện mà doanh nghiệp không còn đáp ứng theo quy định tại 
Điều 32 Nghị định này.

b) Thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành và gửi các chứng từ 
chứng minh đã khắc phục các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên, trong 
thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều này cho Tổng cục Hải quan.

c) Gửi đon theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành cho Tổng cục Hải quan 
trong trường hợp đề nghị từ bỏ chế độ ưu tiên.

d) Thông báo và gửi chứng từ chứng minh đã thực hiện xong quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 
Điều này.

4. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan đối với việc đình chỉ, thu hồi 
quyêt định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên:

a) Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp các điều kiện quy định tại 
Điều 32 Nghị định này mà doanh nghiệp không đáp ứng hoặc căn cứ thông 
báo của doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, Tổng cục trưởng 
Tông cục Hải quan ký quyêt định đình chỉ quyêt định công nhận doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên.
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b) Sau khi thu thập đủ chứng từ, tài liệu có cơ sở xác định doanh nghiệp 
vi phạm pháp luật hải quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định đinh chỉ quyết định công nhận 
doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

c) Tiếp nhận, kiểm tra văn bản thông báo và chứng từ chứng minh quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều này và đối chiếu với quy định tại Điều 32 Nghị 
định này, thực hiện kiểm tra điều kiện mà doanh nghiệp đã khắc phục theo 
quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo 
quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định thu hồi quyết 
định đình chỉ doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Trường họp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện quy định, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định thu hồi quyết định công nhận doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

d) Căn cứ văn bản thông báo và chứng từ quy định tại điểm d khoản 3 
Điều này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định thu hồi quyết 
định đình chỉ doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

5. Trách nhiệm Tổng cục Hải quan đối với việc thu hồi quyết định công 
nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên:

a) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị từ bỏ 
chế độ ưu tiên của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký 
quyết định thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hét thời hạn quy định tại 
điểm a, điểm b khoản 2 Điều này, nhung doanh nghiệp không khắc phục được 
các điều kiện ưu tiên hoặc không thực hiện xong quyết định xử phạt của cơ 
quan hải quan; hoặc sau khi thu thập đủ chứng từ, tài liệu có cơ sở xác định 
doanh nghiệp vi phạm pháp luật hải quan quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định thu hồi quyết định 
công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

6. Bộ Tài chính ban hành mẫu Quyết định đình chỉ, thu hồi quyết định 
công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, Quyết định thu hồi quyết 
định đình chỉ doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên. Các quyết định này có 
hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định.

Điều 36. Trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan
1. Đánh giá báo cáo của doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 37 

Nghị định này đê xem xét việc doanh nghiệp có đáp ứng điêu kiện doanh 
nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.
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2. Thông báo cho các bên ký kết Hiệp định trên Hệ thống ACTS về các 
quyết định công nhận, đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp 
quá cảnh được ưu tiên.

Điều 37. Trách nhiệm của doanh nghiệp quá cảnh được iru tiên
1. Tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế.
2. Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm theo mẫu do Bộ Tài chính ban 

hành gửi Tông cục Hải quan chậm nhât ngày 20 tháng 01 của năm tiêp theo 
hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Báo cáo gửi trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Tổng cục Hải quan.

3. Thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót, báo cáo cơ 
quan hải quan; duy trì các điều kiện doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo 
quy định tại Nghị định này.

Trường hợp phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến điều kiện ưu tiên 
phải kịp thời báo cáo cho cơ quan hải quan nơi ban hành quyêt định công 
nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên đê được xem xét và quyêt định.

Chương VI 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hỉêu lưc thi hành • •

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.
Điều 39. Tổ chức thưc hiên và trách nhiêm thi hành• • •

1. Bộ Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các 

quy định tại Nghị định này;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, hướng dẫn, 

ban hành cụ thể về các yêu cầu kỹ thuật, phát triển, triển khai, quản lý, vận 
hành hệ thống công nghệ thông tin cho hoạt động quá cảnh ACTS.

2. Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể tuyến đường được vận chuyển 
hàng hóa quá cảnh Hải quan ASEAN.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối họp với các bộ liên quan cung cấp 
Danh mục hàng hóa cấm quá cảnh, hạn chế quá cảnh, hàng hóa quá cảnh phải 
có giấy phép quá cảnh cho Bộ Tài chính để Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) 
gửi Ban Thư ký ASEAN ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực. Trường họp 
Danh mục hàng hóa cấm quá cảnh, hạn chế quá cảnh và hàng hóa quá cảnh 
phải có giấy phép quá cảnh được sửa đổi, bổ sung thì việc cung cấp Danh 
mục sửa đổi, bổ sung cho Ban Thư ký ASEAN thực hiện ngay sau khi cơ 
quan có thẩm quyền ban hành Danh mục.
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4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5 Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộs cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
~ Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quổc Vỉệt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b). 410


