Bộ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

THÔNG Tư
Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của
Chính phủ quy định vê thủ tục hải quan; kiếm tra, giám sát hải quan; thuế xuất
khâu, thuế nhập khấu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và
Nghị định sổ 59/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa
đối, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01
năm 2015 của Chỉnh phủ;
Căn cứ Nghị định sỗ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý rủi ro trong
hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định:
1. Thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin quản lý rủi ro; đánh giá việc
tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.
2. Phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan và các hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
3 ệ Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người khai hải quan.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Các cơ quan Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải
quan.
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4Ể Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tảiề
Điều 3. Giải thích từ ngữ
lẳ Áp dụng quản lý rủi ro là việc ứng dụng các nguyên tắc, quy trình,
biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro và các sản phẩm thông tin quản lý
rủi ro để quyết định và thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiếm
tra sau thông quan, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ khác.
2. Thông tin quản lý rủi ro là thông tin hải quan được thu thập, xử lý phục
vụ áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
3. Hệ thống thông tin quản lỷ rủi ro là các hệ thống thông tin, dữ liệu do
cơ quan hải quan quản lý đế thu thập, xử lý và cung cấp các sản phẩm thông tin
quản lý rủi ro cho các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
4. Mức độ tuân thủ là kết quả đánh giá phân loại của cơ quan hải quan về
chấp hành pháp luật của người khai hải quan trong quản lý hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
5. Tiêu chí đánh giá tuân thủ là các tiêu chuẩn để đánh giá phân loại mức
độ tuân thủ trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh.
6. Chỉ sổ tiêu chí đánh giá tuân thủ là các chỉ tiêu thông tin mang giá tri
cụ thể của tiêu chí đánh giá tuân thủ.
7. Đánh giá tuân thủ là việc thu thập, phân tích, xác minh, đối chiếu thông
tin vê quá trình hoạt động và châp hành pháp luật với các chỉ số tiêu chí đánh
giá tuân thủ đê phân loại mức độ tuân thủ pháp luật của ngưòi khai hải quan.
8. Quản lỷ tuân thủ là việc cơ quan hải quan thực hiện đánh giá tuân thủ
pháp luật, phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan, từ đó áp dụng các biện
pháp quản lý phù họp với từng mức độ, để bảo đảm việc thực thi các quy định
của pháp luật hải quan được đầy đủ, chính xác.
9. Phân tích rủi ro là việc dự đoán tần suất và hậu quả rủi ro.
10ế Mức độ rủi ro là tính nghiêm trọng của rủi ro được xác định dựa trên
sự kết hợp giữa tần suất và hậu quả của rủi ro.
11. Tiêu chí phân loại mức độ rủi ro là các tiêu chuẩn để đánh giá phân
loại mức độ rủi ro trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh.
12. Chỉ sổ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro là các chỉ tiêu thông tin mang
giá trị cụ thể của tiêu chí phân loại mức độ rủi ro.
13. Đánh giá rủi ro là việc phân loại, xem xét, đối chiếu mức độ của rủi
ro với các chỉ sô tiêu chí phân loại mức độ rủi ro và việc xử lý các rủi ro trước
đó để sắp xếp thứ tự ưu tiên.

14. Dấu hiệu rủi ro là yếu tố mang giá trị thông tin phản ánh nguy cơ tiềm
ấn của hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.
15. Dấu hiệu vi phạm là yếu tố mang giá trị thông tin, qua đó có đủ cơ sở
đánh giá về sự diễn ra của vi phạm pháp luật về hải quanử
16. Danh mục hàng hóa rủi ro là danh sách các mặt hàng rủi ro về buôn
lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực
hải quan.
17. Xác định trọng điểm là việc sử dụng kết quả đánh giá tuân thủ, đánh
giá rủi ro để quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro trong kiểm tra,
giám sát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ
khác đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
18. D o a n h n g h i ệ p t r ọ n g đ i ế m là doanh nghiệp (được đánh giá) rủi ro cao
trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo tùng lĩnh vực hoạt động xuất khấu,
nhập khấu, quá cảnh trong từng thời kỳ.
19. Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trọng điểm là người xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh (được đánh giá) rủi ro cao trong từng lĩnh vực hoạt động
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong từng thời kỳ.
20. Hồ sơ rủi ro là tập hơp các thông tin, dữ liệu về đối tượng rủi ro hoặc
tình huống xuất hiện rủi ro, được lưu trữ dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử,
để phục vụ theo dõi, quản lý và xác định trọng điếm kiếm tra, giám sát hải quan,
kiểm tra sau thông quan, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với hoạt
động xuất khấu, nhập khấu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
21. Kiểm soát rủi ro là việc cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm
tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra và
các biện pháp nghiệp vụ khác để phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu tần
suất, hậu quả hoặc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.
22. Ke hoạch kiểm soát rủi ro là chương trình tổng thể về kiểm soát rủi ro,
do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, để tổ chức, phân công nhiệm
vụ, điều phối các nguồn lực, biện pháp kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
23. Đo lường tuân thủ là việc quyết định kiểm tra mẫu, tổng hợp, phân
tích thông tin, dữ liệu theo các chỉ số để xác định mức độ tuân thủ trên từng lĩnh
vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý rủi ro
1. Thông tin quản lý rủi ro được thu thập từ các nguồn thông tin trong
nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; được quản lý tập trung tại
Tổng cục Hải quan thông qua ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin và được
xử lý, chia sẻ, cung câp cho đơn vị hải quan các câp, các cơ quan quản lý nhà
nước khác theo quy định của pháp luật.
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2. Việc đánh giá tuân thủ pháp luật và phân loại mức độ rủi ro được thực
hiện tự động, chính xác trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Thông tư này.
3. Việc quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, lựa chọn kiểm tra sau
thông quan, thanh tra hoặc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác dựa trên kết
quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro, thông tin quản lý rủi ro có trên
hệ thống thông tin hải quan và thông tin dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro khác
được cung cấp tại thời điểm quyết định, lựa chọnễ
4. Cơ quan hải quan tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát những rủi ro
cao, trung bình và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các rủi ro thấp.
5. Trường họp hệ thống gặp sự cố hoặc chưa đáp ứng yêu cầu áp dụng
quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo nội dung quy định tại
Thông tư này, việc áp dụng quản lý rủi ro được thực hiện thủ công bằng phê
duyệt văn bản đề xuất hoặc văn bản ký phát hành của người có thẩm quyền áp
dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan.
6. Trường hợp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định tại
Thông tư này và các quy định, hướng dẫn về quản lý rủi ro theo phân cấp, công
chức hải quan được miễn trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động
nghiệp yụ hải quan
Các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp
vụ hải quan bao gồm:
1. Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro.
2. Quản lý, đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro đối với
người khai hải quan.
3. Phân tích đánh giá rủi ro.
4ế Quản lý, xây dựng, cập nhật, áp dụng tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp
luật, tiêu chí phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan và tiêu chí
phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnhể
5. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân
thủ pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
6. Các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro khác gồm:
a) Xây dựng, quản lý Danh mục hàng hóa rủi ro;
b) Xây dựng, quản lý Hồ sơ rủi ro;
c) Xác lập hồ sơ, quản lý Doanh nghiệp trọng điểm;
d) Đo lường tuân thủ pháp luật hải quan trong các hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu, quá cảnh;
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đ) Quản lý Ke hoạch kiểm soát rủi ro; Chuyên đề kiểm soát rủi ro; Phân
tích sau khi phát hiện, xử lý vụ việc buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại
điển hình để dự báo xu hướng và cảnh báo rủi roề
Chương II
THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO
Điều 6. Thông tin quản lý rủi ro
1. Thông tin quản lý rủi ro bao gồm:
a) Thông tin về người khai hải quan:
a.1) Thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
hàng hóa;
a.2) Thông tin đại lý làm thủ tục hải quan;
a.3) Thông tin doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ
chuyển phát nhanh quốc tế;
a.4) Thông tin chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền;
a.5) Thông tin về người được chủ hàng hóa ủy quyền theo quy định tại
khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (sau
đây viết tắt là Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).
b) Thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
c) Thông tin phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
d) Thông tin về người và hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh;
đ) Thông tin về các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến
người khai hải quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu, quá cảnh:
đ.l) Thông tin tổ chức, cá nhân là đối tác kinh doanh góp vốn nước ngoài;
đ.2) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế;
đ.3) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;
đ.4) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan;
đ.5) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ;
•

đ.6) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ;
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đ.7) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, quá cảnh;
đ.8) Thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu;
e) Thông tin kết quả thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng các biện pháp
kiểm soát rủi ro và thông tin nghiệp vụ được cung câp, tạo ra, xử lý trong quá
trình áp dụng quản lý rủi ro theo nội dung quy định tại Thông tư này và các văn
bản quy định khác có liên quan;
g) Thông tin khác có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải
quan.
2. Thông tin quản lý rủi ro nêu tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều
này được chi tiết tại Phụ lục I Bộ chỉ tiêu thông tin quản lý rủi ro ban hành kèm
theo Thông tư này.
Điều 7. Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro
1. Thông tin quản lý rủi ro được thu thập từ các nguồn như sau:
a) Từ hệ thống thông tin, dữ liệu trong và ngoài ngành hải quan;
b) Từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến
lĩnh vực hải quan theo quy định tại Điều 107 và 108 Nghị định số 08/2015/NĐCP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi
hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
(sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP);.
c) Từ hải quan các nước, các cơ quan, tố chức, cá nhân liên quan ở nước
ngoài theo quy định của pháp luật;
d) Từ tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cung cấp theo quy định của pháp luật;
đ) Mua tin theo chế độ quy định;
e) Từ đường dây nóng hoặc thư điện tử (e-mail) của Tổng cục Hải quan;
g) Từ quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh;
h) Từ các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác theo quy định của pháp luậtẽ
2. Thông tin quản lý rủi ro được thu thập theo các hình thức sau:
a) Cung cấp, trao đổi dưới dạng dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện
tử, tin nhắn từ số điện thoại được cơ quan hải quan công bố chính thức;
b) Cung cấp, trao đổi bằng văn bản, điện tín, điện báo, fax, tài liệu giấy;
c) Trao đổi trực tiếp trên cơ sở biên bản ghi nhận, có xác nhận của các bên
liên quan; cử đại diện làm việc, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu; tố chức hội
nghị và các hình thức khác.

3. Thông tin quản lý rủi ro sau khi thu thập được xử lý như sau:
a) Đánh giá mức độ liên quan của thông tin với nhu cầu, mục đích sử
dụng thông tin; xem xét độ tin cậy, tính chính xác của thông tin;
b) Đối chiếu thông tin đã thu thập với các thông tin trên hệ thống thông
tin của ngành hải quan và các thông tin được thu thập, khai thác từ các nguồn
thông tin khác nhau; phân loại, sắp xếp, lưu trữ thông tin;
c) Phân tích thông tin, phát hiện các yếu tố cấu thành sản phẩm thông tin
phục vụ quản lý rủi ro;
d) Tổng hợp, liên kết các yếu tố có liên quan được phát hiện qua phân
tích; làm rõ nội dung, giá trị của thông tin được thu thập và hoàn thiện sản phẩm
thông tin quản lý rủi ro.
Điều 8. Xây dựng, quản lý, sử dụng thông tin quản lý rủi ro
1. Thông tin quản lý rủi ro được xây dựng, quản lý theo hệ thống thông
tin, dữ liệu tập trung, được cập nhật, tích hợp, xử lý, lưu trữ và cung cấp, chia sẻ
theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp hệ thống bị sự cố hoặc lỗi đường
truyền, việc cập nhật, tích hợp, xử lý, lưu trữ thông tin trên hệ thống được thực
hiện ngay sau khi sự cố, lỗi hệ thống được khắc phục.
2. Hệ thống thông tin quản lý rủi ro được xây dựng, kết nối trực tuyến với
các hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và các hệ thống thông tin, dữ liệu
liên quan.
3. Việc kết nối, chia sẻ thông tin quản lý rủi ro với tổ chức, cá nhân ngoài
ngành hải quan; với hải quan các nước và tổ chức quốc tế theo quy định của
pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành
viên phải tuân thủ các quy định về an ninh hệ thống công nghệ thông tin và quy
định về bảo vệ bí mật của Nhà nước và của ngành hải quan.
4. Cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp an toàn, bảo mật dữ liệu, an
toàn máy tính và an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
Chương III
ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT NGƯỜI KHAI HẢI QUAN VÀ PHÂN
LOẠI MỨC Độ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP vụ HẢI QUAN
•

•

•

•

•

•

v

Muc 1
ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
Điều 9. Quản lý tuân thủ pháp luật đối vói người khai hải quan
1. Nội dung quản lý tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan bao
gồm:
a) Xây dựng, quản lý hồ sơ người khai hải quan; xác lập, quản lý hồ sơ rủi
ro đối với người khai hải quan có nguy cơ không tuân thủ pháp luật;
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b) Xây dựng tiêu chí, chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với
người khai hải quan;
c) Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan;
d) Phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan;
đ) Áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát hải quan,
kiếm tra sau thông quan, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ khác đối với
người khai hải quan theo quy định của pháp luật;
e) Kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan;
g) Tổ chức các chương trình quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, trao
đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ người khai hải quan tuân thủ pháp luật.
2. Cơ quan hải quan tổ chức áp dụng thống nhất cơ chế quản lý tuân thủ
pháp luật đối với người khai hải quan.
3. Việc đánh giá tuân thủ pháp luật đối doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi,
cảng thực hiện như đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khấu, quá
cảnh.
Điều 10. Phân loại mức độ tuân thủ pháp luật đối với ngưòi khai hải quan
Người khai hải quan được đánh giá, phân loại theo một trong các mức độ tuân
thủ pháp luật như sau:
1. Mức 1: Doanh nghiệp ưu tiên.
2ẽ Mức 2: Tuân thủ cao.
3. Mức 3: Tuân thủ trung bình.
4. Mức 4: Tuân thủ thấp.
5. Mức 5: Không tuân thủ.
Điều 11. Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối vói người khai hải quan
1. Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên (Mức 1) thực hiện theo quy
định tại Điều 10 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17
Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính quy
định áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (sau đây viết
tắt là Thông tư số 72/2015/TT-BTC).
2. Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ cao (Mức 2): Quy định
tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư nàyề
3. Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ trung bình (Mức 3):
Quy định tại Phụ III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ thấp (Mức 4): Quy định
tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
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5. Tiêu chí đánh giá người khai hải quan không tuân thủ (Mức 5): Quy
định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 12. Cách thức đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai
hải quan
1. Mức độ tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan được hệ thống
công nghệ thông tin tự động đánh giá vào 00 giờ hàng ngày tại Tổng cục Hải
quan trên cơ sở tích hợp, xử lý dữ liệu thông tin hải quan theo các tiêu chí đánh
giá tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Điều
11 Thông tư này và theo nguyên tắc như sau:
a) Doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp ưu tiên (Mức 1) thực hiện
theo quy định tại Thong tư số 72/2015/TT-BTC va Thông tư số 07/2019/TTBTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc
thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;
b) Người khai hải quan được đánh giá tuân thủ pháp luật lần đầu hoặc
điều chỉnh các lần tiếp theo vào Mức 2 hoặc Mức 3 hoặc Mức 4 khi đáp ứng đầy
đủ các tiêu chí tương ứng quy định tại Phụ lục II hoặc Phụ III hoặc Phụ lục IV
ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Người khai hải quan được đánh giá hoặc điều chỉnh giảm mức độ tuân
thủ vào Mức 5 khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Phụ lục V ban
hành kèm theo Thông tư này. Việc điều chỉnh tăng mức độ tuân thủ từ Mức 5
thực hiện như sau:
c.l) Trường hợp có một trong những hành vi quy định tại điểm 1 Mục I
Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá
tuân thủ pháp luật của mức cao hơn trong thời gian 365 ngày, kể từ ngày thay
đổi mức tuân thủ trước đó, người khai hải quan được nâng mức tuân thủ pháp
luật tối đa 01 mức;
cẳ2) Trường hợp có một trong những hành vi quy định tại điểm 2 Mục I
Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá
tuân thủ pháp luật của mức cao hơn trong thời gian 365 ngày, kể từ ngày thay
đổi mức tuân thủ trước đó, người khai hải quan được nâng mức tuân thủ pháp
luật lên mức 4. Các lần đánh giá tuân thủ tiếp theo thực hiện theo quy định tại
điếm b khoản này;
C.3) Trường hợp không có một trong những hành vi quy định tại Mục I
Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá
tuân thủ pháp luật của mức cao hơn, người khai hải quan được nâng mức tuân
thủ pháp luật lên mức tuân thủ tương ứng.

2. Trường họp hệ thống gặp sự cố, kết quả đánh giá tuân thủ đối với
người khai hải quan được xác định theo kết quả đánh giá của ngày hôm trước
liền kề với ngày phát sinh sự cố.
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3. Cơ quan hải quan theo dõi, rà soát kết quả đánh giá tuân thủ của người
khai hải quan theo các hình thức dưới đây:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người khai hải quan để thực hiện phân tích, đánh
giá, điều chỉnh mức độ tuân thủ của người khai hải quan theo tiêu chí đánh giá
tuân thủ tại Điều 11 Thông tư này;
b) Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan liên quan về quá
trình chấp hành pháp luật của người khai hải quan để xác minh thông tin phát
sinh.
4. Cơ quan hải quan hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ của người khai hải
quan thông qua ứng dụng tại cổng thông tin điện tử hải quan như sau:
a) Tra cứu kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật và lý do đánh giá phân loại
mức độ tuân thủ pháp luật;
b) Trao đổi, phản hồi thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật và
phản ánh các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đánh giá tuân thủ pháp luật.
Trường hợp ứng dụng tại cổng thông tin điện tử hải quan chưa đáp ứng
yêu cầu kỹ thuật, việc trao đôi, cung câp thông tin được thực hiện băng văn bản.
5. Cơ quan hải quan khuyến khích người khai hải quan tự nguyện tuân thủ
bằng việc tổ chức các chương trình quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp,
biên bản ghi nhớ, hội nghị đối thoại, hội thảo, đào tạo, hô trợ người khai hải
quan tự nguyện tuân thủ pháp luật về hải quan.
Muc 2
PHÂN LOẠI
• MỨC Độ
• RỦI RO TRONG HOẠT
• ĐỘNG
•
NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
Điều 13. Nguyên tắc phân loại mửc độ rủi ro
1 ẳ Mức độ rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh được phân loại trên cơ sở mức độ tuân thủ pháp luật của người
khai hải quan và các yếu tố liên quan quy định tại Điều 15 Nghị định số
08/2015/NĐ-CP.
2. Trong trường hợp các yếu tố liên quan quy định tại Điều 15 Nghị định
số 08/2015/NĐ-CP giống nhau, người khai hải quan có mức độ tuân thủ pháp
luật cao hơn sẽ được phân loại mức độ rủi ro thấp hơn và ngược lại.
3. Cơ quan hải quan quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin quản lý rủi ro
để tự động tích hợp, xử lý dữ liệu theo tiêu chí tại Điều 15 và 17 Thông tư này
phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Điều 14. Phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan
Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; đại lý làm thủ
tục hải quan; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp
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cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; chủ phương tiện, người được chủ
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền; doanh nghiệp
kinh doanh kho, bãi, cảng được phân loại mức độ rủi ro theo một trong những
hạng sau:
1. Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp theo quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 12 Thông tư này.
2. Hạng 2: Người khai hải quan rủi ro rất thấp.
3. Hạng 3: Người khai hải quan rủi ro thấp.
4. Hạng 4: Người khai hải quan rủi ro trung bình.
5. Hạng 5: Người khai hải quan rủi ro cao.
6. Hạng 6: Người khai hải quan rủi ro rất cao.
7. Hạng 7: Người khai hải quan có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và không vi phạm.
8. Hạng 8: Người khai hải quan có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và bị xử lý vi phạm trừ các
hành vi quy định đối với Hạng 9 tại Điều nàyễ
9. Hạng 9: Người khai hải quan có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và bị xử lý vi phạm về các
hành vi quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 15. Tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan
Mức độ rủi ro người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi,
cảng từ Hạng 2 đến Hạng 6 được phân loại dựa trên các yếu tố quy định tại Điều
15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP như sau:
1. Mức độ tuân thủ của người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh
kho, bãi, cảng quy định tại Điều 10 Thông tư này.
2. Thời gian thành lập; trụ sở hoạt động; số lượng nhân viên; loại hình
doanh nghiệp; thông tin về chủ doanh nghiệp; vốn; tham gia thị trường chứng
khoán.
3. Thời gian, tần suất hoạt động, tuyến đường; hàng hóa, loại hình xuất
khẩu, nhập khẩu; kim ngạch hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tổng số thuế đã
nộp; doanh thu, lợi nhuận; kết quả thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát,
kiểm tra sau thông quan, điêu tra, thanh tra của cơ quan hải quan, cơ quan thuê
và các cơ quan khác liên quan.
4. Tần suất, tính chất, mức độ vi phạm và việc chấp hành pháp luật hải
quan; chấp hành pháp luật thuế; chấp hành pháp luật bưu chính, vận tải, thương
mại và pháp luật khác có liên quan đên hoạt động xuât khâu, nhập khâu, xuât
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
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5. Lịch sử vi phạm liên quan đến chủ hàng hóa, người gửi hàng, người
nhận hàng.
6. Mục tiêu, yêu cầu quản lý hải quan trong từng thời kỳ.
7. Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan.
Điều 16. Phân loại mức độ rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập
khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
Rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được phân loại theo một trong các mức
sau:
1. Rủi ro cao.
2. Rủi ro trung bình.
3. Rủi ro thấp.
Điều 17. Tiêu chí phân loại mức độ rủi ro đối vói hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong hoạt động nghiệp
vụ hải quan
Rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được phân loại dựa trên các yêu tô quy
định tại Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP như sau:
1. Mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro người khai hải quan tại Điều 10 và 14
Thông tư này.
2. Chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, quá cảnh.
3 ằ Lịch sử vi phạm liên quan đến:
a) Chủ hàng hóa, người gửi hàng, người nhận hàng, địa chỉ gửi hàng;
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
c) Chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
d) Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và hành lý của người xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh.
4. Tính chất, đặc điểm, xuất xứ, tuyến đường, phương thức vận chuyển
của:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
b) Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
c) Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và hành lý của người xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh.
5. Người khai hải quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; người xuất cảnh, nhập cảnh,
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quá cảnh;^ hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh là đối tượng quản
lý theo Ke hoạch kiếm soát rủi ro, Chuyên đề kiểm soát rủi ro, Hồ sơ rủi ro.
6. Mục tiêu, yêu cầu quản lý hải quan trong từng thời kỳ.
7. Kết quả thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa xuất
khâu, nhập khâu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
người xuât cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuât cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh.
9

8. Thông tin nghiệp vụ, cảnh báo rủi ro về đối tượng, phương thức, thủ
đoạn buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận
thương mại trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh trong từng thời kỳ.
9. Ket quả đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh
kho, bãi, cảng; doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ cho hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
10. Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan.
11. Lựa chọn ngẫu nhiên theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.
12ễ Các yếu tố khác liên quan đến quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập
khấu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Điều 18. Cách thửc phân loại mức độ rủi ro
1. Mức độ rủi ro người khai hải quan, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được hệ thống tự động đánh giá, phân loại định
kỳ, trên cơ sở xử lý dữ liệu, thông tin hải quan theo các yếu tố quy định tại Điều
15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Điều 15 và 17 Thông tư này.
2. Hệ thống tự động cập nhật đánh giá, phân loại mức độ rủi ro người khai
hải quan trong trường hợp mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan và
các yếu tố quy định tại Điều 15 Thông tư này thay đổi.
3. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa tự động điều
chỉnh mức độ rủi ro, việc cập nhật kết quả phân loại mức độ rủi ro đối với người
khai hải quan được thực hiện thủ công bởi công chức.
Điều 19. Danh mục hàng hóa rủi ro
1 ẽ Danh mục hàng hóa rủi ro được cơ quan hải quan ban hành và sử dụng
làm nguồn thông tin để phân tích, đánh giá rủi ro, hỗ trợ quyết định áp dụng các
biện pháp nghiệp vụ hải quan và kiến nghị, xây dựng chế độ, chính sách quản lý
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Không sử dụng Danh mục hàng hóa rủi ro làm căn cứ duy nhất để quyết
định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra và các hoạt
động nghiệp vụ khác đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.
2. Các Danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan bao
gồm:
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a) Danh mục hàng hóa rủi ro về chính sách quản lý chuyên ngành;
b) Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa;
c) Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá;
d) Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ;
đ) Danh mục hàng hóa rủi ro về môi trường;
e) Danh mục hàng hóa rủi ro về hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
g) Danh mục hàng hóa rủi ro về ma túy, tiền chất;
h) Danh mục hàng hóa rủi ro về vũ khí, chất phóng xạ;
i) Danh mục hàng hóa rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên
giới.
3. Danh mục hàng hóa rủi ro bao gồm những nội dung sau:
a) Lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hoặc chỉ có một (01) lĩnh vực xuất
khẩu hoặc lĩnh vực nhập khẩu;
b) Tên, mã số hàng hóa rủi ro được chi tiết theo mã HS 8 chữ số, 10 chữ
số và được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu trên hệ thống;
c) Chủng loại và các đặc điểm để nhận biết hàng hóa;
d) Dấu hiệu rủi ro và các thông tin khác có liên quan.
4. Tiêu chí xây dựng Danh mục hàng hóa rủi ro bao gồm:
a) Tiêu chí xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá
và Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá thực hiện theo quy định tại Điều
24 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 và khoản 13 Điều
1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị
giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Tiêu chí xây dựng Danh mục hàng hóa rủi ro tại điểm a, b, d, đ, e, g, h
và điểm i khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.
5. Danh mục hàng hóa rủi ro được theo dõi đánh giá, sửa đổi, bổ sung theo
tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều này, phù họp với thực tế quản lý hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu và cập nhật, quản lý trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro.
Chương IV
ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
Điều 20. Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật đối với
người khai hải quan tại Điều 10, kết quả phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động

15
nghiệp vụ hải quan tại Điều 14 và 16 Thông tư này để quyết định áp dụng các
biện pháp nghiệp vụ như sau:
a) Quyết định kiểm tra hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ, lưu giữ tại cảng,
kho, bãi, khu vực cửa khẩu;
b) Quyết định kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan;
c) Lựa chọn kiểm tra sau thông quan;
d) Quyết định kiểm tra trong quản lý hoạt động gia công, sản xuất hàng
hóa xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất;
đ) Quyết định kiểm tra trong quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn
thuế;
e) Phân loại, quyết định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
g) Quyết định phương thức giám sát, kiểm tra hàng hóa trong quá trình
giám sát hải quan;
h) Quyết định giám sát lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành trong địa
bàn hoạt động hải quan;
i) Quyết định kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh; người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
k) Quyết định lấy mẫu phân tích, kiểm định hàng hóa;
1) Lựa chọn thanh tra chuyên ngành và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt
động nghiệp vụ khác.
2. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp
luật và các thông tin chỉ dẫn trên hệ thống. Trường hợp có thông tin nghi ngờ
hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, thủ trưởng cơ quan hải
quan quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra theo thẩm quyền và chịu
trách nhiệm về quyết định của mình.
Điều 21. Quyết định kiểm tra hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ, lưu
giữ tại cảng, kho, bãi, khu yực cửa khẩu
Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình xếp, dỡ, lưu giữ tại cảng, kho, bãi,
khu vực cửa khâu và các thông tin nghiệp vụ tại thời điêm ra quyêt định, cơ
quan hải quan quyết định việc kiểm tra hàng hóa và thông báo trên Hệ thống xử
lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:
1. Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Kiểm tra thực tế hàng hóa theo một hoặc
kết hợp các phương thức sau:
a) Kiểm tra không xâm nhập qua máy soi;
b) Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật khác;
c) Kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan.
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2. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện kiểm tra hoặc kiểm tra không xâm nhập
qua máy soi theo tỷ lệ lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ pháp luật hải
quan.
Điều 22. Quyết định kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan
1. Quyết định kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan, các thông tin
nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định và thông tin trên tờ khai, cơ quan hải quan
quyết định kiểm tra hải quan và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
hải quan như sau:
a) Luồng 1 (Xanh): Chấp nhận thông tin tờ khai hải quan đối với rủi ro
thấp hoặc theo chỉ số lựa chọn kiếm tra ngẫu nhiên;
b) Luồng 2 (Vàng): Kiểm tra hồ sơ hải quan lchi làm thủ tục hải quan đối
với rủi ro trung bình hoặc theo chỉ số lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên;
c) Luồng 3 (Đỏ): Kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng
từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với rủi ro cao
hoặc theo chỉ số lựa chọn kiếm tra ngẫu nhiên theo một trong các hình thức,
mức độ như sau:
c.1) Kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan;
C.2) Kiểm tra bằng máy soi hoặc các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp
nghiệp vụ khác;
C.3) Kiểm tra bằng nghiệp vụ phân tích, kiểm định hàng hóa.

2. Quyết định kiểm tra đối với hàng hóa vận chuyển độc lập
Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan, các thông tin
nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định và thông tin trên tờ khai, cơ quan hải quan
quyết định kiếm tra hải quan và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
hải quan như sau:
a) Luồng 1 (Xanh): Chấp nhận thông tin tờ khai hải quan đối với rủi ro
thấp;
b) Luồng 2 (Vàng): Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan
khi làm thủ tục hải quan đối với rủi ro cao và rủi ro trung bình.
Điều 23. Lựa chọn kiểm tra sau thông quan
1. Lựa chọn kiểm tra sau thông quan dựa trên quản lý rủi ro
Căn cứ mức độ rủi ro trong hoạt động kiểm tra sau thông quan, cơ quan
hải quan lựa chọn kiểm tra sau thông quan và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ
liệu điện tử hải quan như sau:
a) Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Lựa chọn thực hiện kiểm tra sau thông
quan;
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b) Rủi ro thấp: Chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan, tiếp tục thực hiện
đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.
2. Lựa chọn kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật đối với
người khai hải quan
Việc kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản
3 Điều 78 Luật Hải quan được lựa chọn kiểm tra không quá 0,5% tổng số doanh
nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tính từ 01/01 đến 31/12 năm trước liền
kề của năm đánh giá.
Điều 24. Quyết định kiểm tra trong quản lý hoạt động gia công, sản
xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất
Căn cứ mức độ rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh
nghiệp chế xuất và thông tin nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định, cơ quan hải
quan quyết định kiểm tra và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải
quan như sau:
1. Rủi ro cao: Thực hiện kiểm tra một hoặc một số nội dung sau:
a) Kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu
giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại
khoản 1 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 17 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;
b) Kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết
bị và hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số
08/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số
59/2018/NĐ-CP;
^
c) Kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập
khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số
08/2015/NĐ-CP.
^
2. Rủi ro trung bình: Lựa chọn doanh nghiệp theo tỷ lệ ngẫu nhiên và thực
hiện kiểm tra một hoặc một số nội dung theo quy định tại Điều 39, 40 và 41
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17, khoản 18
Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-Cpễ.
3. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện kiểm tra, tiếp tục thực hiện đánh giá tuân
thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiêp theo.
Điều 25. Quyết định kiểm tra trong quản lý hoạt động kinh doanh
hàng miễn thuế
Căn cứ mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và các
thông tin nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định, cơ quan hải quan quyết định
kiểm tra và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:
1. Rủi ro cao: Thực hiện kiểm tra một hoặc một số nội dung sau:
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a) Kiểm tra đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và
cửa hàng miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số
167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh
doanh hàng miễn thuế (sau đây viết tắt là Nghị định số 167/2016/NĐ-CP);
b) Kiểm tra việc bán hàng miễn thuế của doanh nghiệp kinh doanh hàng
miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12, điểm b khoản 3 Điều 13,
điểm b khoản 3 Điều 14, điểm c khoản 3 Điều 15, điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị
định số 167/2016/NĐ-CP;
c) Kiểm tra thực tế tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế
đưa vào, đưa ra khu cách ly, khu hạn chế theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm
b khoản 3 Điều 20 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP;
d) Kiểm tra báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa
hàng miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 21 Nghị định số
1
167/2016/NĐ-CPẻ
2. Rủi ro trung bình: Lựa chọn doanh nghiệp theo tỷ lệ ngẫu nhiên và thực
hiện kiểm tra một hoặc một số nội dung theo quy định tại Điều 10, 12, 13, 14, 15
16, 20 và 21 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP.
3. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện việc kiểm tra, tiếp tục thực hiện đánh giá
tuân thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiêp theo.
Điều 26. Phân loại, quyết định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Căn cứ các quy định của pháp luật thuế và mức độ rủi ro đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan phân loại hồ sơ hoàn thuế, không thu
thuế và áp dụng biện pháp quản lý như sau:
1. Rủi ro cao: Kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
2. Rủi ro trung bình: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau và thực hiện kiểm tra
trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.
3. Rủi ro thấp: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau và thực hiện kiểm tra ngẫu
nhiên trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.
Điều 27. Quyết định phương thửc giám sát, kiểm tra hàng hóa trong
quá trình giám sát hải quan
Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình giám sát hải quan và các thông tin
nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định, cơ quan hải quan quyết định phương thức
giám sát, kiểm tra hàng hóa và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải
quan như sau:
1. Rủi ro cao: Niêm phong hải quan kết hợp với giám sát bằng phương
tiện, thiết bị kỹ thuật hoặc niêm phong theo quy định của pháp luật kết họp YỚi
giám sát trực tiếp bởi công chức hải quan.
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2. Rủi ro trung bình: Niêm phong hải quan hoặc niêm phong theo quy định
của pháp luật kết họp với giám sát bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.
3. Rủi ro thấp: Niêm phong theo quy định của pháp luật hoặc giám sát
bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.
4. Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình
giám sát hải quan đối với trường hơp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Điều 28. Quyết định giám sát lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành
trong địa bàn hoạt động hải quan
Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình giám sát lấy mẫu phục vụ kiểm tra
chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan và thông tin thông báo việc lấy
mẫu phục vụ kiếm tra chuyên ngành, cơ quan hải quan quyết định việc giám sát
và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:
1. Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Thực hiện giám sát trực tiếp.
2. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện giám sát, tiếp tục thực hiện đánh giá tuân
thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.
Điều 29. Quyết định kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Căn cứ mức độ rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh; người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh và các thông tin nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định, cơ
quan hải quan quyết định kiểm tra, giám sát và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ
liệu điện tử hải quan như sau:
1. Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Thực hiện kiếm tra, giám sát.
2. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện
đánh giá tuân thủ pháp luật người khai hải quan, phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá
tiếp theo.
Điều 30. Quyết định lấy mẫu phân tích, kiểm định hàng hóa
Căn cứ mức độ rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin
nghiệp vụ, cơ quan hải quan quyết định lấy mẫu phân tích, kiếm định và thông
báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:
1. Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Lấy mẫu phân tích, kiểm định, giám định.
2. Rủi ro thấp: Chưa thực hiện lấy mẫu phân tích, kiểm định, giám định;
tiếp tục thực hiện đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá
tiếp theo.
Điều 31. Lựa chọn thanh tra chuyên ngành và áp dụng quản lý rủi ro
trong hoạt động nghiệp vụ khác
1. Lựa chọn thanh tra chuyên ngành
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Căn cứ mức độ rủi ro trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, cơ quan hải
quan lựa chọn thanh tra chuyên ngành và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu
điện tử hải quan như sau:
a) Rủi ro cao, rủi ro trung bình: Lựa chọn thực hiện thanh tra chuyên
ngành;
b) Rủi ro thấp: Chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành, tiếp tục thực hiện
đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.
2. Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ khác
Căn cứ mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ khác và các thông tin
nghiệp vụ, cơ quan hải quan quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù
hợp theo chức năng, nhiệm vụ.
Điều 32. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro
trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt
động nghiệp vụ hải quan, bao gồm:
a) Kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức thực hiện các biện pháp, kỹ thuật
nghiệp vụ quản lý rủi ro;
b) Kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong các
hoạt động nghiệp vụ hải quan;
c) Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện quyết
định kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra
hoặc các biện pháp nghiệp vụ khác trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.
2. Nội dung, biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, áp dụng quản lý
rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan:
a) Tổng họp thông tin, số liệu báo cáo của các cấp đơn vị trong việc thực
hiện, áp dụng quản lý rủi ro;
b) Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm
tra sau thông quan;
c) Phân tích, tổng họp kết quả vi phạm được phát hiện trong kiểm tra,
giám sát, kiểm tra sau thông quan;
d) Tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện và áp dụng
quản lý rủi ro của các đơn vị tại hải quan các cấp.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phân cấp trách nhiệm cho các đơn
vị quản lý rủi ro kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong
hoạt động nghiệp vụ hải quan theo khoản 2 Điều này. Việc đánh giá được thực
hiện theo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng và hàng năm) và theo các yêu cầu nghiệp
vụ cụ thể.
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Chương V
TỎ CHỨC THỰC
• HIỆN
•
Điều 33. Trách nhiêm thi hành
•

.

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ban hành:
a) Các chỉ số tiêu chí quy định tại Điều 11, 15 và 17 Thông tư này;
b) Danh mục hàng hóa rủi ro theo định kỳ;
c) Các quy trình, quy định việc thực hiện, áp dụng thống nhất quản lý rủi
ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan.
2. Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro thuộc Tổng cục Hải quan là đơn vị đầu
mối, chủ trì có trách nhiệm:
a) Quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý rủi ro và các hệ thống
thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro theo phân cấp;
b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thu thập, xử
lý thông tin quản lý rủi ro; các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro và
việc áp dụng quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan;
c) Quản lý Bộ chỉ số tiêu chí do Tổng cục trưởng ban hành tại điểm a
khoản 1 Điều này trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro và các hệ thống thông
tin liên quan; theo dõi, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các chỉ số tiêu chí đáp ứng
yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.
3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan các cấp có ứách nhiệm triển khai
chương trình kế hoạch quản lý rủi ro của ngành hải quan; thực hiện các biện
pháp nghiệp vụ theo thông tin quản lý rủi ro được cung cấp.
4. Các cơ quan Nhà nước trong việc phối họrp quản lý nhà nước về hải
quan; người khai hải quan; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất
khâu, nhập khâu, quá cảnh hàng hoá, xuât cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương
tiện vận tải chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Điều 34. Hiệu lực thi hành
lẻ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Các quy định tại Điều 8, 9, 11, 12, 13 và 15 Mục I chương II Thông tư
38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ
tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản
lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định 464/QĐ-BTC ngày
29 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý
rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Quyết định 465/QĐ-BTC ngày 29
tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi
ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có hiệu lực đến ngày 01 tháng 01 năm
2021.
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•
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3. Quá trinh thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa
đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên
quan kịp thòi phản ánh về Bộ Tài chính (Tổne; cục Hải quan) để được xem xét,
hướng dẫn giải quyết^/^
Nơi nh.ận:yfji/
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- yp TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc Hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Toặ án Nhân dân Tối cao;
- Kiếm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiềm tra vãn bản - Bộ Tư pháp;

- v/ebsite Chính phủ;

- Web.site Bộ Tài chính;
- Cục Hải quai; các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Hải quan;

-LưuVT; TCHQ.eẹơt;
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Bộ CHỈ TIÊU THÔNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu thông tin

(1)

(2)

A

Thông tin ngưòi khai hải quan

I

Thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng
hóa

1

Thông tin chung

1.1

Tên doanh nghiệp
- Tên đầy đủ
- Tên giao dịch

1.2

Mã doanh nghiệp
- Mã doanh nghiệp (theo giấy ĐKKD)
- Mã số thuế khác (theo Thông báo cấp MST của cơ quan thuế)

1.3

Giấy chứng nhận. ĐKKD

1.4

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

<

.

- Địa chỉ trụ sở ghi tại ĐKKD
- Địa chỉ nhận thông báo thuế
- Địa chỉ trụ sở thực tế đang hoạt động
1.5

Địa chỉ chi nhánh doanh nghiệp

1.6

Thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
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1.7

Thông tin về trạrig thái doanh nghiệp

lệ8

Loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu quấn lý HQ

1.9

Mối qu.an hệ của doanh nghiệp (quan hệ cùng công ty/tập đoàn; công ty
mẹ/con; đối tác kinh doanh; đại lý làm thủ tục hải quan, nhận ủy thác xuât khẩu,
nhập khẩu; ủy thác, xuất khẩu, nhập khẩu; liên doanh; cổ phần (trên 5% số cổ
phiểu phổ thông) và quan hệ khác)

2

Thông tin về tình hình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

2.1

Thông tin về thời gian, tần suất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

2.2

Thông tin về kim ngạch hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, số tiền nộp thuế hàng
hóa

3

Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật

3.1

Thông tin chấp hành pháp luật về nộp thuế, cưỡng chế thuế trong hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu

3.2

Thông tín về xử lý vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
hàng hóa của cơ quan hải quan và các cơ quan ehức năng khác

4

Thông tín khác liên quan

//

Thông ớể7i đại ỉý làm thủ tục hải quan

1

Thông tin quy định tại Phần I Mục A Phụ lục này

2

Thông tin về nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan

3

Số lượng tờ khai đại lý làm thủ tục hải quan nhận làm thủ tục

4

Sổ lượng tờ khai đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên chủ hàng

5

Thông tin về chủ hàng xuất khẩu, nhập khẩu

III

Thông tin doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiêp
cung ứng dich vụ chuyển phát nhanh quốc tế

1

Thông tin quy định tại Phần I Mục A Phụ lục này

2

Thông tin về điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

3

Thông tin về nội dung, thòi hạn của giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận
thông báo hoạt động bưu chính; sửa đổi, bổ sung, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép

bưu chính
4

Thông^tin về khả năng tài chính và nhân sự

5

Thông tin về hạ tầng công nghệ thông tin; phương thức cung ứng, quản lý, điều
hành dịch vụ; hệ thống kiểm soát nội bộ

6

Thông tin về biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người,
bưu gửi, mạng bưu chính

7

Số lượng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu do doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải
quan thay cho chủ hàng

8

Thông tin về chủ hàng xuất khẩu, nhập khẩu

IV

Thông tin chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền

1

Thông tin chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh

1.1

Thông tin chung
- Họ tên
- Quốc tịch

.

- Địa chỉ nơi cư trú
- Số điện thoại
- Sọ chứng minh nhân dân (ngày cấp, nơi cấp)
Số thẻ căn cước(ngày cấp, nơi cấp)
- Số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)
•

- Mã số thuế (nếu có)
- Giây tờ tương đương khác

1.2

Tliộng tin về thời gian, tần suất hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1.3

Thông tin về vi phạm trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của
phương tiện vận tải, chủ và người điều khiển phương tiện vận tải

1.4

Thông tin .về việc khai báo, phối họp cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan

ĩ-

4

trong quá trình thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
2

Thông tin người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
ủy quyền

2.1

Các thông tin quy định tại các điểm 1.1, lế2 và lễ4 Phần IV Mục A Phụ lục
này

2.2

Thông tin hoạt động ủy quyền làm thủ tục xuât cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của
người khai hải quan

3

Thông tin khác liên quan

V

Thông íin về người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa
là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của
người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khấu đế thực hiện dự án đầu tư
miễn thuế {theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP)

1

Thông tin về chủ hàng hóa

11

Thông tin quy định tại Phần I Mục A Phụ lục này (đối với chủ hàng hóa là tổ
chức, cá nhân)
- Tên dự án đầu tư miễn thuế

2

Thông tin quy định tại Mục D Phụ lục này (đối với chủ hàng hóa là người xuất
cảnh, nhập cảnh)

3

Thông tin về người được chủ hàng hóa ủy quyền.
- Họ tên
- Quốc tịch
- Địa chỉ nơi cư trú
- Số điện thoại
- Số chứng minh nhân dân (ngày cấp, nơi cấp)
- Số thẻ căn cước (ngày cấp, nơi cấp)
- Số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)
- Mã sổ thuế (nếu có)
- Giấy tờ tương đương khác

5

4

Thông tin về ,giấy tờ ủy quyền

5

Thông tin về hàng hóa

5.1

Thông tin chung
- Tên hàng hóa
- Số lượng/Số kiện hành lý
- Trọng lượng

5.2

Đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế
- Mã số hàng hóa
- Tên hàng theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
- Tên Tiếng Anh
- Tên thương mại
- Nhà sản xuất
- Mã ký hiệu
- Model
- Năm sản xuất, nguyên liệu, thành phần, hàm lượng, nhãn mác
- Công dụng của hàng hóa

í

5Ỗ3

Thông tin khác liên quan

B

Thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1

Tên hàng hóa

2

Mã số (HS) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên
ngành

3

Mã số (HS) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý theo pháp luật
thuế

4

Xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

5

Trị giá hải quan

6

6

Thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi đến hoặc rời cửa khẩu; hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tập kết, lưu giữ, quản lý tại cảng, kho, bãi, khu
vực cửa khẩu

7

Thông tin về dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm về chính sách quản lý chuyên
ngành, xuất xứ, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, chính sách thuế...

8

Thông tin khác liên quan

c

Thông tin phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1

Thông tin chung của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
- Tên phương tiện
- Chủng loại
- Số đăng ký
- Trọng tải
- Quốc gia
- Thông số kỹ thuật của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

2

Chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

3

Người điều khiển và làm việc trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh,quá
cảnh

4

Cảng, tuyến đường vận chuyển ở trong nước và nước ngoài

5

Thông tin về tình hình hoạt động của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh

6

Thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

7

Thông tin khác liên quan

D

Thông tín ngưòi và hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

1

Họ tên

0z

Ngày sinh

3

Giới tính

.

5^

4

Quốc tịch

5 •

Địa chỉ nơi Cĩr trú

6

Số điện thoại

7

Số chứng minh nhân dân (ngày cấp, nơi cấp)

8

Số thẻ căn cước(ngày cấp, nơi cấp)

9

Số hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)

10

Mã số thuế (nếu có)

11

Thông tin chuyến đi

12 "

Thông tin hành lý mang theo

' 13

.

.

Thông tin .về quá trình hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

14

Thông tin kết quả thực hiện các biện pháp quản lý của cơ quan hải quan và các
cơ quan nhà nước có liên quan

15

Thông tin vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế, pháp luật kế toán, thống
kê

16

Thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra đối với hành lý của
người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

-17

Thồng tin khác liên quan

Đ

Thông tin về các tổ chửc, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất
và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

J

Thông tin tổ chức, cá nhân là đối tác kinh doanh nước ngoài

•1

Hộ tên

2

Số hộ chiếu

3

Mã số do cơ quan hải quan cấp để phục vụ quản lý

4

Địa chỉ

'

•

-

•

„5 .. .. Quốc tịch
6 . . . Mối auan hệ và quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với tổ chức, cá nhân

8

ở Việt Nam
7

Thôĩig tin vi phạm pháp luật ở nước ngoài

8

Thông tin vi phạm của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trong việc xuất khẩu, nhập
khẩu các lô hàng có liên quan đến đối tác nước ngoài

9

Thông .tin khác liên quan

II

Thông tin doanh nghiệp kỉnh doanh hàng miễn thuế

. 1

.

Thông tin tương tự Phần I Mục A Phụ lục này

2

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

3

Địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế

4

Kho chứa hàng miễn thuế

5

Đối tượng mua hàng miễn thuế

6

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng hóa tiêu hùy; hàng mẫu; hàng thử
Báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế

7

///

Thông tin doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; doanh nghiệp kinh
doanh kho ngoại quan; doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ;
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ

1

Thông tin tương tự tại Phần I Mục A Phụ lục này

2

Giấy phép đăng ký kinh doanh cảng, kho, bãi; kho ngoại quan

3

Địa chỉ, diện tích khu vực cảng, kho, bãi; kho ngoại quan

4

Các thông tin liên quan đên bảo quản hàng hóa tại cảng, kho, bãi; kho ngoại
quan

5

Danh sách các doanh nghiệp thuê địa điểm lưu giữ hàng hóa

/y

Doanh nghiệp kỉnh doanh vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

1

Thông tin tương tự tại Phần I Mục A Phụ lục này

2

Giây phép đăng ký kinh doanh vận tải

3

Thông tin về nhân viên vận tải

9

4

Danh sách phương tiện vận tải hàng hóa xuất khầu, nhập khầu, quá cảnh

5

Danh sách các doanh nghiệp thuê vận fải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh

6

Các tuyến đường vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

V

Thông tin doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại đổi với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1

Thông tin quy định tại Phần I Mục A Phụ lục này

2

Thông tin về giám định viên

2.1

Trình độ của giám định viên (đại học, cao đẳng)

2.2

Chứng chỉ chuyên môn (trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ
chuyên môn)
- Tên chứng chỉ
- Lĩnh vực chuyên môn
- Ngày cấp
- Nơi cấp

2.3
3

Thời gian công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ
Thông tin về quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ

3.1

Phương tiện kỹ thuật giám định

3.2

Quy trình nghiệp vụ

3.3

Các chứng chỉ (nếu có)
- Chứng chỉ về hệ thống đảm bảo quản lý chất lượng
- Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (áp dụng riêng đối với từng tổ chức
giám định)
- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phòng thử nghiệm.

4
4.1

Thông tin vi phạm trong ừường hợp chứng thư giám định có kết quả sai
Số tiền phạt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại đối với

10

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trả cho khách hàng trong trường hơp chứng thư
giám định có kết quả sai do lỗi vô ý
4.2

Số tiền bồi thường thiệt hại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương
mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trả cho khách hàng trong trường
hợp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý.

Bỡ
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Phụ lục II
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Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TUÂN THỦ MỨC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)
Phần I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 1.

*

'

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1.
• 1

u

2.

Tiêu chí số 2.

DoanỊi nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người ắại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý vê các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tố, đề nghị khởi tố về hành Vỉế buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron, thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tíĩứi
từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biện
giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục
VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan
hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thôr!,g
quan, thanh tra), Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi
phạm bị xử phạt với sô tiên vượt tham quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đọi trưởng
thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư

2

này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

f

4ế

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 1 % trên tổng số tờ khai đã thông quan của
doanh nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thấm quyển của Đội trưởng thuộc Chi cục
Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban
hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

5.

Tiêu chí số 5ẻ

Doanh nghiệp chưa từng nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, phí hải quan và lệ phí hàng hóa,
phương tiện quá cảnh quá thòi hạn 90 ngày, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ
ngày đánh giá.

6.

Tiêu chí số 6.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách các doanh nghiệp không có hoạt động tại địa chỉ trụ sở
đăng ký theo kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thông báo cho cơ quan Hải quan, trong thòi gian 365 ngày trở về trước tính từ thời điểm đánh
giá.

7.

Tiêu chí số 7.

Tại thòi điểm đánh giá, doanh nghiệp tham gia các chương trình hợp tác, quan hệ đối tác với cơ quan
hải quan (nếu có) có nội dung phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ.

8.

Tiêu chí số 8.

Tại thòi điểm đánh giá, doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ ở mức độ
thấp, theo kết quả đánh giá của Cơ quan Thuế cung cấp cho cơ quan Hải quan.

9.

Tiêu chí số 9.

Doanh nghiệp có thời gian hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trên 365 ngày và có
trên 100 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đã được thông qụan trong thời gian 365
ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
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Phần n. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
stt

Tiêu chí

ỉ

2

1.

Tiêu chí số 1.

Đại lý làm thủ tục hải quan không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1.

2.

Tiêu chí số 2.

Đại lý làm thủ tục hải quan cho lô hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương mại, trốn thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tírứi
từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3ề

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 0,5% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành
vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành •vi
buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian
lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiểm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra), Mục III Phụ lục VI
(Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với sổ tiền vượt
thâm quyên của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông
quan và các chức danh tương đưcmg) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên,
tiếp trờ về trước tính từ ngày đánh giá.

4.

Tiêu chí số 4.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành ,ri
vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm
bị xử phạt với sổ tiền thưộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc
Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư nàv,
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trong thòi gian 365 ngày liên tiêp trở vê trước tính từ ngày đánh giá.
5ệ Tiêu chí sổ 5.

Đại lý làm thủ tục hải quan không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục V Phụ lục VI (Nhóm
hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan) ban hành kèm theo Thông fii
này trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

6. Tiêu chí số 6.

Đại lý hải quan không thuộc danh sách các Đại lý làm thủ tục hải quan không có hoạt động tại địa
chỉ trụ sở đăng ký theo kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thông báo cho cơ quan hải quan, trong thời gian 365 ngày trở về trước tính đến thời
điểm đánh giá.

7. Tiêu chí số 7.

Đại lý làm thủ tục hải quan cung cấp các thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ trên cơ sở tham gia các
chương trình thỏa thuận hợp tác, quan hệ đôi tác (nêu có) với cơ quan hải quan, tại thời điêm đánh
giá.

8ế Tiêu chí số 8.

Đại lý có thời gian hoạt động trên 365 ngày và làm thủ tục hải quan thay chủ hàng từ 100 tờ khai
xuất khẩu, nhập khẩu trở lên, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Phần ni. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIÊP CHUYỂN PHÁT NHANH, DOANH NGHIÊP Bưu CHÍNH
•

7

stt

Tiêu chí

1

2

•

1.

Tiêu chí số iẻ

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1.

2.

Tiêu chí số 2.

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm
quy định tại điếm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu,
vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương
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mại, trốn thuế, gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở
về trước tính từ ngày đánh giá.
3.

Tiêu chí sổ 3.

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng không bị xử phạt vi phạm về các hàrth
vi vi phạm tại điếm 2 Mục I Phụ lục VI (Nkóm hành vi Z>zễ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian
lận thương mạ.i, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chinh về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiêm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra), Mục ni Phụ lục VI
ịNhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền vượt
thâm quyên của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông
quan và các chức danh tương đưong) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liựi
tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
'•

4. Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
làn bị xử phạt không vượt quá 1% trên tống số tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục hải
quan thay cho chủ hàng thực hiện về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử
phạt vi phạm hành chính về các hành vi vỉ phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thẩm quyền của Đội
trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trưnrc
tính từ ngày đánh giá.

5. Tiêu chí số 5ề

Doanh nghiệp không bị xử phạt về các hành vi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được
gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh
trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tại Mục VI Phụ lục VI (Nhóm hành vi vi phạm trong
lĩnh vực bưu chính) ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo
cho cơ quan Hải quan, trong thời gian 365 ngày trở về trước tính từ thời điểm đánh giá.

6. Tiêu chí số 6.

Trong trường hợp thay mặt chủ hàng nộp thuế, doanh nghiệp chưa từng nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiên phạt, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh quá thòi hạn 90 ngày, trong thời gian
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365 ngày liên tiêp trở vê trước tính từ ngày đánh giá.
7. Tiêu chí số 7.

Tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp cUrig cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hàng hóa trước khi đến
cửa khẩu; phối họp vói cơ quan hải quan xử lý hàng tồn; cung cấp thông tin dấu'hiệu rủi ro, đâu hiệu
vi phạm của hàne hóa; thông tin vê hạ tâng công nghệ thông tin; trang thiêt bị máy móc tại địa điệpi
kiểm tra tập trung giám sát hàng hóa và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp cho cơ quan hải
quan trên cơ sở tham gia các chương trình thỏa thuận hợp tác, quan hệ đối tác (nếu có) với cơ quan
hải quan.

8ề Tiêu chí số 8.

Tại thời điểm đánh giá, doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 365 ngày.

Phần IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN LÀ CHỦ PHƯƠNG
TIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH ỦY QUYỀN
I
Stt

Tiêu chí

1

2

1. Tiêu chí số 1.

Người khai hải quan không bị xử lý về các hành vi vi phạm tại Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị
xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng , hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán
hàng cam, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử
phạt vi phạm hành chính về hành vỉ không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện
thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra), Mục
III Phụ lục VI (Nhóm hành vi
xử phạt vi phạm hành chính về các hành Vỉể Vỉế phạm bị xử phạt với
so tiền vượt tham quyền của Đội trưởng thuộc Ghi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra
sau thông quan và các chức danh tương đương), Mục VII Phụ lục VI (Nhóm hành vi vi vi phạm của
phương tiện) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ
ngày đánh giá.
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2. Tiêu chí số 2Ề

Người khai hải quan có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 01 lần về các hành vi vi phạm tại Mục
IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với
so tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm
tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thòi gian
365 ngà}' liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

3. Tiêu chí số 3.

Tại thời điểm đánh giá, người khai hải quan tham gia các chương trình hợp tác, quan hệ đối tác với
cơ quan hải quan có nội dung về việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, phôi hợp, tự
nguyện cung cấp theo định kỳ hoặc đột xuất đối với các thông tin cảnh báo rủi ro, dấu hiệu vi phạm
của hàng hóa, đối tượng được chuyên chở trẽn phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

4. Tiêu chí số 4.

Người khai hải quan có thời gian hoạt động xuất nhập cảnh trên 365 ngày và có trên 50 tờ khai xuất
cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vận tải đã được thông quan trong thời gian 365 ngày liên tiếp
trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Phần V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI

stt

Tiêu chí

1

2

lế

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1.

2.

Tiêu chí số 2ẽ

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản tri, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị.khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tíiilị,
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từ ngày đánh giá.
3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm với tổng số tiền trong một lần xử phạt vượt thẩm quyền của
Chi cục trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các
chức danh tương đương trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

4ắ

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm với tổng số tiền trong một lần xử phạt vượt thẩm quyền của
Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính tò ngày đánh giá.

5ẻ

Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 1% trên tổng số tổng số lô hàng ra/vào cảng,
kho, bãi về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thấm quyển của Đội trưởng thuộc Chi cục
Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban
hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

6.

Tiêu chí số 6.

Tại thòi điểm đánh giá, doanh nghiệp tham gia các chương tình hợp tác, quan hệ đối tác với cơ quan
hải quan (nếu có) có nội dung phối hợp cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ.

7.

Tiêu chí sô 7.

Doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 365 ngày.
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Bộ TẰĨ CHÍNH
Phụ lục m
Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TUÂN THỦ MỨC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)
Phần I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
Stt

1 iêu chí

rri* A

1 /

•%

1
1i.

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2.

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại tậi điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyển trậi
phép hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương mại, trốn thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vỉ buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục
VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan
hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thông
quan, thanh tra) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính tò ngày đánh giá.
—
RM
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4. Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 1% trên tổng số tờ khai đã thông quan của
doanh nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền vượt thẩm quyền củạ Đội trưỏĩig thuộc Chi cục
Hải quan, Đội trưởng thuộc Chỉ cục Kiêm tra sáu thông quan và các chức danh tivơng đương) bán
hành kèm theoThôns; tư này, trong thời ẹian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

5. Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của
doanh nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt Vỉể phạm, hành
chính vể các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục
Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban
hành kèm theoThông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

6. Tiêu chí số 6.

Doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày tại thời điểm
đánh giá.

7ắ

Doanh nghiệp có thời gian hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trên 365 ngày và có
trên 50 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đã được thông quan trong thởi gian 365
ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Tiêu chí số 7.

Phần n. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

stt

Tiêu chí

1

2

lể

Tiêu chí số 1.

Đại lý làm thủ tục hải quan không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2.

2.

Tiêu chí số 2.

Đại lý làm thủ tục hải quan cho lô hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sàn xuất, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương mại, tron thuế,

>

3

gỉ'ữft /ậft í/zwể) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.
3.

Tiêu chí số 3.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành vi
vi phạm tại điếm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành Vỉẽ buôn
lậu, vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận
thưcmg mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về hành vzổ không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiểm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo
Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

4. Tiêu chí số 4.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành vi
vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vỉ phạm
bị xử phạt với số tiền vượt thấm quyển của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc
Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này,
trong thòi gian 365 ngày liến tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

5. Tiêu chí sổ 5.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 5% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành vi
vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm
bị xử phạt với sổ tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chỉ cục Hải quan, Đội trưởng thuộc
Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này,
trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

6. Tiêu chí số 6.

Đại lý làm thủ tục hải quan không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục V Phụ lục VI (Nhóm
hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan) ban hành kèm theo Thông tư
này trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

y
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Phần m. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH, DOANH NGHIỆP Bưu CHÍNH
Tiêu chí

stt

.2

1
1.

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2ễ

2Ế

Tiêu chí số 2ế

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm
quy định tại điểm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tố, đề nghị khởi tố vể hành vi buôn lậu,
vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương
mại, trốn thuế, gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiêp trở
về trước tính từ ngày đánh giá.

3.' Tiêu chí số 3.

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hái quan thay chủ hàng không bị xử phạt vi phạm về các hành
vi vi phạm tại điêm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính vé hành vi
buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuât, buôn bán hàng câm, gian
lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiểm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo
Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
lần bị xử phạt không vượt quá 1% trên tổng số tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục
hải quan thay cho chủ hàng thực hiện về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi
bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền vượt thấm quyên của
Đội trưởng thuộc Chỉ cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và cấc chức
danh tương đưcmg) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính tò ngày đánh giá.
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,làm: tliử;tục

Tiêu chí số 5. lf.:Đparih nghiệp ;(írong -trượng hợp dóạrilivỉ^iệp
hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
..
lần;bị xủvpỉíạÊ:Mi.ốrig vượt quá 2% írên rảĩig so tò khải đâ-thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục
• 'hải quan, thay cho chủ hằng thực hiện về các hành-vi-Vi.-phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉể
• ;
hỳxừphạt phạm hành-chính về. các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thẩm quyền của
«. Đội. trựởng.thuộũ Chi cục.Hải quan, Đội -trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và cấc chức
•
••• •••
đank.tươỉigẩưmg:) ban hành kèm .theo Thông tư.Ịỉày,' trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính từ ngày đánh giáế
6. Tiêu chí số 6.
Doanh nghiệp không bị xử phạt về vi phạm các quy định về yật phẩm, hàng hóa không được gửi,
. _ • . châp nhận,! vận chuyên qua mạng bưu chính; vi phạm các quy định vê bảo đảm an toàn, an ninh
trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bựu chính tại Mục VI Phụ lục VI (Nhóm hành vi vi phạm trong
lĩnh vực buu chính) bãĩì hành kèm theo Thông tư này CÌO cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo
cho cơ quan Hải quan, trong thời gian 365 ngày trở về trước tính từ thời điểm đánh giá.
7. Tiêu chí số 7.

Trong trường hợp thay mặt chủ Mỉig nộp thuế, doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,
- tiền phạt quá thời hạn 90 ngày tại thời điểm đánh giá.

Phần IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN LÀ CHỦ PHƯƠNG
TIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH ỦY QUYÈN
Stt

np*A chí
1/
Tiêu

1

2

.1. Tiêu chí số 1.

.Người khại hải quan không nằm trong danh sách người khai hải quan tuân thủ Mức 2.

2. Tiêu chí số 2.

Người khai hải quan không bị xử lý về các hành vi vi phạm tại điểm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành
vi bị khởi. tô, , đê nghị khởi to về hành vi bụôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giới, sản xuất, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế), điểm 1, điểm 2

/
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Mục VII Phụ lục VI (Nhóm hành vỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành Vỉệ xếp dỡ, chuyển tải,
sang mạn, sang toa, cắt toa hàng hóa.xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên phương tiện vận tải đang
chịu sự kiêm tra, giám sát hải quan riíã không được sự đông ý của cơ quan hải quan và hàng vi
không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử
liên quan đến phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh khi cơ quan hải quan yêuệCậụ theo quy
định của pháp luật) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiêp trở vê trước
tính từ ngày đánh giá.
3. Tiêu chí số 3.

Người khai hải quan C.Ó tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 01 lần về các hành vi vi phạm tại
điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn lậu, vận
chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng câm, gian lận thương mại,
trôn thuê, gian lận thuê), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính vê hành
vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiêm tra, giám
sát, kiếm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra), Mục m Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị
xử phạt vi phạm hành chính về cức hềành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền vượt thấm quyên của Đội
trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương), các điểm 3, 4, 5 Mục VII Phụ lục VI (Nhóm hành vi vi phạm của phương tiện)
ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh
giá.

4. Tiêu chí số 4.

Người khai hải quan có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 04 lần về các hành vi vi phạm tại Mục
IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với
số tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiêm
tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian
365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
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Phần y. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI
stt

Tiêu chí

1

2

lệ

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2.

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tố, đề nghị khởi tố về hành vi buồn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp không bị xử phạt với tổng số tiền trong một lần xử phạt vượt thẩm quyền của Chi cục
trưởng Chi GỤC Hải quan và các chức danh tương đương trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về
trước tính từ ngày đánh giá.

4.

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 1% trên tổng số tổng số lô hàng ra/vào cảng,
kho, bãi về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vỉ phạm hành chính
vê các hành vi vi phạm bị xử phạt với sổ tiền vượt thẩm quyển của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải
quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành
kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính tò ngày đánh giá.

5.

Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 2% trên tổng số tổng số lô hàng ra/vào cảng,
kho, bãi vê các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành Víắ bị xử phạt vi phạm hành
chính vê các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thẩm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục
Hải quan, Đội trưởng thuộc Chỉ cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban
hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trờ về trước tính từ ngày đánh giá.

Bộ TẰĨ CHÍNH
Phụ• lục
• IV
Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TUÂN THỦ MỨC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)
Phần Iẽ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

stt

Tiêu chí

1

2

lề

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2, Mức 3.

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉế
ốzẳ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giói, sản xuất, buồn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục
VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan
hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thông
quan, thanh tra} ban hành kèm theo Thông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính tò ngày đánh giá.
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\

ị- 4 . Tiêu chísố 4ị' r..-©Gánh nghiệp; cố , tổng số lần bị xử phạt kbôĩig yựợí'quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của
;i.1 ; • ; ••• •
•.
• •.i.sđoánh iighiệp?¥e cát hành vĩ vi phạm tại Mục ĨĨI ,Phợ 'ỉụe.,Vì (Nhóm hành vi bị xử phạt vỉ phạm hành
•"••• •••
chính về cấcChànbvi Vỉẳ phạm bị xửphạt vói so.tiền vứợt thầm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục
.
- Hải: quan, Đội-trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau. tkâng quan và các chức danh tương đương) ban
•
v: hành kèm tỊiẹo;Thông. tir này, trong thời gian 365:iigàỵli.'êiì tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
-5ể . Tiêu chí số 5. - Đoanh nghiệp .GÓ tổng số lần bị xử phạt không Vữợt quá .3 % trên tổng số tờ khai đã thông quan của
. doaiđi-iighiệp về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ.lụe VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về các hành vỉ vi phạm bị xử phạt với số tiền thuộc thẩm qưyềrt của Đội trượng thuộc Chi cục
. Hải quariy Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban
. hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
6ẵ

Tiêu chí số 6.

Dòanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thòi hạn 90 ngày tại thời điểm
đánh giá.

Phần IL TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

stt

Tiêu chí

1
1.

•
Tiêu chí số 1.

2 ể . Tiêu chí số 2.

2

Đại lý làm thủ tục hải quan không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2, Mức
3.
Đại lý làm thủ tục hải quan cho lô hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái
phép, hàng hóa,- tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế,
gian lận thuê) ban hànb kèm theo Thông iư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tírứp

>y

o

từ ngày đánh giá.
3.

Tiêu chí số 3.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 3% trên tổng số tờ khai đã thôns quan đo đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hẵnh vi
vi phạm tại điêrn 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về .hành vi buôn
lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận
thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiêm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm ĩheo
Thông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính tò ngày đánh giá.

4. Tiêu chí số 4.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 7% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về.các hành vi
vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm
bị xử phạt với so tiền vượt thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc
Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tưong đương) ban hành kèm theo Thông tư này,
trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

5. Tiêu chí số 5.

Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt không
vượt quá 10% trên tống số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành
vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi
phạm bị xử phạt với sổ tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục. Hải quan, Đội trưởng
thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư
này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

6ề- Tiêu chí số 6.

Đại lý làm thủ tục hải quan không bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục V Phụ lục VI (Nhóm
hành vỉ vi phạm trong lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan) ban hành kèm theo Thông tư
này trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
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Phần ra. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP
CHUYỂN
PHÁT NHANH,7 DOANH
NGHIỆP
•
.
• Bưu CHÍNH
ề
stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiểu chí số 1.

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2, Mức 3.

2. Tiêu chí số 2.

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng không bị xử lý về các hành vi vi phạm
quy định tại điếm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi to về hành vỉ buôn lậu,
vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương
mại, tron thuế, gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở
về trước tính từ ngày đánh giá.

3. Tiêu chí số 3.

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng không bị xử phạt vi phạm về các hành
vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cam, gian
lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉệ bị xử phạt vi phạm hành
chính vê hành VỈẾ không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiếm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo
Thông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

4. Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
lần bị xử phạt không vượt quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục
hải quan thay cho chủ hàng thực hiện về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi
bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền vượt thẩm quyền của
Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính từ ngày đánh giá.
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5. Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
lần bị xử phạt không vượt quá 3% trên tổng sổ tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục
hải quan thay cho chủ hàng thực hiện về các hành vi vi phạm tại Mục rv Phụ lục VI (Nhóm hành vi
bị xử phạt vi phạm hành chính về. các hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền thuộc thẩm quyền của
Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước
tính từ ngày đánh giá.

6. Tiêu chí số 6.

Doanh nghiệp không bị xử phạt về vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi,
chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh
trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tại Mục VI Phụ lục VI (Nhóm hành vi vi phạm trong
lĩnh vực bưu chính) ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo
cho cơ quan Hải quan, trong thời gian 365 ngày trở về trước tính từ thời điểm đánh giá.

7. Tiêu chí số 7.

Trong trường họp thay mặt chủ hàng nộp thuế, doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,
tiền phạt quá thời hạn 90 ngày tại thời điểm đánh giá.

Phần iyể TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN LÀ CHỦ PHƯƠNG
TIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ PHƯƠNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH ỦY QUYỀN
nrẫ*

1'
liêu chí

Stt
1

2

1.

Tiều chí số 1.

Người khai hải quan không nằm trong danh sách người khai hải quan tuân thủ Mức 2, Mức 3.

2.

Tiêu chí sổ 2.

Người khai hải quan không bị xử lý về các hành vi vi phạm tại điểm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành
vi bị khởi tô, đế nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), điểm 1, điểm 2
Mục VII Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vỉ phạm hành chính về hành vi xếp dỡ, chuyển tải*-
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• 3 , . Tiêu chí số 3.

4.

Tiêu chí số 4.

sang mạn, sang toa, cắt toa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩiịx quá cảnh trên phương tiện vận tải đang
-chịu sự .kiểm tra, giám sát hải quan mà không, được. sự. đồng ý của cơ quan hải quan và hàng vi
không cung c.ấp hoặc cung cấp không đầy ềủ, đúng thời hạn hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử
Hên quan đến: phừong: tiện vận tải xuất cảnh, nhập cạnh khi-cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định
..của pháp luật) ban-hành kèm theo Thôn 9; tư. này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.
Người khái hải quan có tổng số lần bị xử phạt không:vượt quá 03 lần về các hành vi ví phạm tại
điếm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành Vỉề buôn lậu, vận
chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại,
trôn thuê, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành
vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám
sát, kiếm sọát hải quan, kiếm tra sau thông quan, thanh tra), Mục in Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị
xử phạt vi phạm hành chính về các hầnh vi vi phạm bị xử phạt với so tiền vượt thẩm quyền của Đội
trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Bội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức
danh tương đương), cấc điểm 3, 4, 5 Mục vn Phụ lục Yĩ (Nhóm hành vi vi phạm của phương tiện)
ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh
giá.
Người khai hải quan có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 06 lần về các hành vi vi phạm tại Mục
IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính vể các hành vi vi phạm bị xử phạt với
so tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm
tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian
365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

'
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Phần y. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI

stt
1

Tiêu chí
2

1.

Tiêu chí số lẽ

Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2, Mức 3

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện thẹo pháp luật của doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tố, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái
phép hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buồn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế,
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
tò ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 01 lần với tổng số tiền trong một lần xử phạt
vượt thâm quyên của Chi cục trưởng thuộc Chi cục Hải quan và các chức danh tương đương trong
thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

4.

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 2% trên tổng số lô hàng ra/vào cảng, kho,
bãi về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt Vỉế phạm hành chính về
các hành vi vi phạm bị xử phạt với sổ tiền vượt tham quyền của Đội trưởng thuộc Chỉ cục Hải quan,
Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương đưong) ban hành kèm
theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trờ về trước tính từ ngày đánh giá.

5.

Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt không vượt quá 3% trên tổng số lô hàng ra/vào cảng, kho,
bãi về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về
các hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền thuộc thẩm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải
quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành
kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
~ẵ

Bộ TÀI CHÍNH
Phụ lục y
Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TUÂN THỦ MỨC 5
(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)
Phần Iệ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
Stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại tại điểm 1 Mục I
Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng
hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận
thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày
đánh giá.

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vỉ bị xử
phạt vi phạm hành chính về hành vi hành vi buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua
biên giới, sản xuât, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ
lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ
quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiêm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiếm tra sau
thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về
trước tính từ ngày đánh giá.

3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh
nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính

2

về các hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền vượt thẩm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải
quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành
kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
:• 4 . . Tiêu chí số 4.

5.

Tiêu chí số 5.

Doanh nệhiệp eó tổng số lần bị xử phạt vượt quá: 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh
nghiệp vê. các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lụe VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính
về các hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền thuộc tham quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải
• quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm ĩra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành
kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày tại thòi điểm đánh giá.

Phần nẻ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 7ễ

2. Tiêu chí số 2ể

Đại lý làm thủ tục hải quan cho lô hàng bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại điểm 1 Mục ĩ
Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to về hành vi buồn lậu, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận
thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày
đánh giá.
Trong tổng số tờ khai do đại lý thay mặt chủ hàng khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt vượt quá
3% trên tổng số tờ khai đã thông quan do đại lý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành vi vi phạm
tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm. hành, vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vỉ buôn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hóa. tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buồn bán hàng cấm, gian lận thương mại,
tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành
vỉ không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giárrf

V

-

sái, kiểm sòát.hảir quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo Thông tư này, trong
thời gian- 365-ngày liên tiếp trờ về trước tốủi từ ngày đánh giầ.

3.,. Tiêu chí số 3: . Trong tổng số. tờ lđiai-đo đại lý thay mặí chủ hàng-khai hải quan, có tổng số lần bị xử phạt vượt quá
7% trên tống số tờ khái đã thông quan do đại lý.-thay mặt .ckủ. hàng thực hiện về các hành vi vi phạm
• • • ..
tại Mục.III Phụ lục-Vỉ-(Nhóm hành vi-bị-xử phạt vì phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử
phạt với sô tiên vượt thâm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục
Kiêm tra sau thông quan và các chức đánh tường đựơng) ban hành kèm theo Thông tư này, trong
thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh gịá:.
4, Tiêu chí số 4.

Trọng .tổng số tờ. khai đo đại lý thay mặt chủ hàng khai hảỉ .quan, có tổng số lần bị xử phạt vượt quá
10% trên tống số tờ khai đã thông quan do đại iý thay mặt chủ hàng thực hiện về các hành vi vi
phạm tại Mục iy Phụ lục VI (bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm ồzắ xử phạt vói
so tiền thuộc thấm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm
tra sau thông quan và các chức dănh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian
365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngà}'' đánh giá.

5. Tiêu chí số 5.

Đại lý làm thủ tục hải quan bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục V Phụ lục VI (Nhóm hành vi
vi phạm trong lĩnh vực hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan) ban hành kèm theo Thông tư này trong
thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Phần m. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHUYỂN PHÁT NHANH, DOANH NGHIỆP Bưu CHÍNH
•

7

stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 1.

•

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng bị xử lý về các hành vi vi phạm quy
định tại điếm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị khởi tổ về hành vi buôn lậu, vậry-

4

chuyên trái phép hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuât, buôn bán hàng câm, gian lận thương mại,
tron thuế, gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về
trước tính tò ngày đánh giá.
2. Tiêu chí số 2ẳ

Tờ khai do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay chủ hàng bị xử phạt vi phạm về các hành vi vi
phạm tại điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cam, gian lận
thương mại, tron thuế, gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành
chính vê hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
kiêm tra, giám sát, kiếm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo
Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

3. Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
lần bị xử phạt vượt quá 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan
thay cho chủ hàng thực hiện về cấc hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt
vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với sổ tiền vượt thấm quyền của Đội trưởng
thuộc Chi cục Hải quan, Đội trướng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương
đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thòi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày
đánh giá.

4. Tiêu chí số

Doanh nghiệp (trong trường hợp doanh righiệp làm thủ tục hải quan thay cho chủ hàng) có tổng số
lần bị xử phạt vượt quá 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan do doanh nghiệp làm thủ tục hải quan
thay cho chủ hàng thực hiện vê các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt
vi phạm hành chính về các hành vi Vỉẽ phạm bị xử phạt với so tiền thuộc thẩm quyền của Đội trưởng
thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tương
đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày
đánh giá.

Tiêu chí số 5.

Doanh nghiệp bị xử phạt về vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp
nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh tro —

tt

1

5

cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tại Mục VI Phụ lục VI (Nhóm hành vi Vỉẽ phạm trong lĩnh
vực bưu chính) ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho
cơ quan Hải quan, trong thời gian 365 ngàv trở về trước tính từ thòi điểm đánh giá.
6ẻ

Tiêu chí số 6.

Trong trường họp thay mặt chủ hàng nộp thuế, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
phạt quá thời hạn 90 ngày tại thời điểm đánh giá.

Phần IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN LÀ CHỦ PHƯƠNG
TIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ PHựơNG TIỆN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH ỦY QUYỀN
Stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 1.

2. Tiêu chí số 2.

Người khai hải quan bị xử lý về các hành vi vi phạm tại điểm 1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị
khởi tô, đê nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới,
sản xuât, buôn bán hàng cẩm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận thuế), điếm 1, điểm 2 Mục
VII Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xếp dỡ, chuyển tải, sang
mạn, sang toa, căt toa hàng hóa xuât khâu, nhập khẩu, quá cảnh trên phương tiện vận tải đang chịu
sự kiêm tra, giám sát hải quan mà không được sự đồng ý của cơ quan hải quan và hàng vi khống
cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đứng thời hạn hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên
quan đên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định
của pháp luật) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính
từ ngày đánh giá.
Người khai hải quan có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 03 lần về các hành vi vi phạm tại điểm 2
Mục I Phụ lục VI (Nhóm, hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn lậu, vận chuyến trái
phép hàng hóa, tiền tệ qua 'biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế,
gian lận thuế), Mục II Phụ lục VI (Nhóm hành vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không\
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: . châp hành yêu câu của cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiêm tra, giám sát, kiêm
soát hải quan, kiểm tra sau thông quan• thanh tra), Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi
. . phạm hành chính về các hành Vỉ'-Vỉễ ohạm bị xử phạt với so tiền vượt thẩm quyền của Đội trưởng
thuộc 'Chì.cục Hải quan, Đội trưởn.g thuộc Chi cục.Kiếm tra sau thông quan và các chức danh tưong
' đưong), các điểm 3, 4, 5 Mục VII Phụ ]ục VI (Nhóm hành vi vi phạm của phương tiện) ban hành
kèm theo Thông tư iiày, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

•ấ-

-,3ễ

Tiêu chí số 3.

Người khai hải quan có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 06 lần về các hành vi vi phạm tại Mục IV
Phụ lục .VI (Nhóm hành Vỉằ ốế/ xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm bị xử phạt với so
tiền thuộc thắm quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiếm tra
sau thông quạn và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian
365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Phàn V. TIÊU CHÍ ĐẤNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI

stt

Tiêu chí

1

2

1.

Tiêu chí số 1.

Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị xử iý về cắc hành vi vi phạm quy định tại điểm 1 Mục I Phụ
lục VI (Nhóm hành vi bị khởi tổ, đề nghị khởi tổ về. hành vi buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng
hóa, tiên .tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, gian lận
thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày
đánh giá.

2.

Tiêu chí số 2.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 01 lần với tổng số tiền trong một lần xử phạt vượt
thẩm quyền của Chi cục trưởng thuộc Chi cục Hải quan vạ các chức danh tương đương trong thòi
gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

' ' .

«
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3.

Tiêu chí số 3.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 2%'trên tổng số lô hàng ra/vào cảng, kho," bãi về
các hành vi vi. phạm tại Mục HI Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm, hành chính vê các
hành vi vi phạm bị xử phạt với sổ tiên vượt tham quyền của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội
trưởng thuộc- Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tưong đương) ban hành, kèm theo
Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tĩnh từ ngày đánh giá.

4.

Tiêu chí số 4.

Doanh nghiệp có tổng số lần bị xử phạt vượt quá 3% trên tổng số lô hàng ra/vào cảng, kho, bãi về
các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉắ bị xử phạt vi phạm hành chính về các
hành vi vi phạm bị xử phạt với so tiền thuộc thẩm qưyềri của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan,
Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm
theo Thông tư. này, trong thởi gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

Bộ TÀI CHÍNH

Phụ lục VI
•

•

.

DANH MỤG HÀNH VIVI PHẠM ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TUÂN
THỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Bộ Tài chính)
I. Nhóm hành vi buôn lậu, yận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giói, sản xuất, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế, gian
lân thuế:
1.

Nhóm hành vi bị khởi tố, bị đề nghị khởi tố đối với các tội danh được quy
định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017:
a) Tội buôn lậu;
b) Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
c) Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm;
d) Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm;
e) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả;
f) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia
thực phẩm;
g) Tội sản xuất, buôn bán hảng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng
bệnh;
h) Tội trốn thuế;
i) Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
j) Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam;
k) Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm;
1)

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào
việc sản xuất trái phép chất ma túy;

m) Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ
vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy;
n) Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây
nghiện, thuốc hướng thần;
o) Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc
chiếm đoạt vật liệu nổ;

2
'
p) Tội chê tạo, tàng trữ, vận chuyên, sử dụng mua bán trái phép hoặc
chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thảo hoặc công cụ hỗ
trợ;
q) Tội rửa tiền;
r) Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu
hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức;
2.

Nhóm hành vi bị xử phạt YĨ phạm hành chính:
a) Hành vi đánh tráo hàng hoá đã kiểm tra hải quan với hàng hoá chưa
kiểm tra hải quan;
b) Hành vi sử dụng niêm phọng hải quan giả mạo;
c) Hành vi sử dụng chứng từ, tài liệu giả mạo, không hợp pháp, không
đúng với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu để khai, nộp, xuất
trình cho Gơ quan hải quan mà không phải là tội phạm;
d) Hành vi sử dụng bất hợp pháp tài Khoản đăng nhập, chữ ký số được
cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan;
đ) Hành vi truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin hải
quan mà không phải là tội phạm;

e) Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà
không phải là tội phạm;
g) Hành vi tự ý thay đổi bao bì, nhãn hàng hoá đang chịu sự giám sát hải
quan;
h) Hành vi tự ý tiêu thụ hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan; hàng
hoá được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thôue quan theo quy
định;
i) Hành vi tiêu thụ phương tiện vận tải đăng ký lưu hành tại nước ngoài
tạm nhập cảnh vào Việt Nam;
.
j) Hành vi chứa chấp, mua bán, vận chuyển hàng hóa Xuất khẩu, nhập
khẩu không có chứng tò hợp phốp trong địa bàn hoạt động hải quan
mà tang vật vi phạm có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mà không phải
là tội phạm;
k) Hành vi tẩu tán, tiêu huỷ hoặc vứt bỏ hàng hoá để trốn tránh sự kiểm
tra, giám sát, kiểm soát Hải quan;
1) Hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

.

m) Hành vi YÌ phạm về hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập
kỊiâu hàng hóa: Hành vi xuât khâu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định
phải có hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu nhưng
không có hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu hàng
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hóa, trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000
đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
n) Hành vi vi phạm về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa:
Hành vi kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập những mặt
hàng quy định phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền mà không có giấy phép theo quy định;
o) Hành yi đặt gịa công hàng hóa hoặc nhận gia công hàng hóa với
thương nhân nước ngoàỉ-loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có
giấy phép mà không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà
•nước có thẩm quyền theo quy định;
p) Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan; các hành vi vi phạưi
thuộc lĩnh vực khác do cơ quan hải quan xử phạt, với số tiền xử phạt
trên 50 triệu đồng trong một lần xử phạt, không thuộc các trường họp
nêu tại Mục II Danh mục này. .
.
'
' 1 • • ;
II. Nhóm hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan hải quan trong
thục hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kiểm
tra sau thông quan, thanh tra
1.

Khống bố trí ngươi, phương tiện phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hoá,
phương tiện vận tải khi cơ quan hải quan yêu cầu mà không có lý do xác
đángể
.

2.

Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan hải
quan.

3.

Kliông xuất trình hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, hàng hóa còn
đang lưu giữ là đối tượng kiểm tra sau thông quan để cơ quan hải quan
kiểm tra theo quy định của pháp luật hải quan.

4.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng, khám xét phương tiện vậri tải theo quy
địnhắ
.

5.

.Không cung câp sơ đô hâm hàng, chỉ dân, mở nơi nghi vân c.ãt. giữ hàng
hóa trên phương tiện vận tải để thực hiện quyết định khám, hành chính.

6.

Bốc dỡ hằng hoá không đúng cảng đích ghi trong bản lược khai hàng họá,
vận tải đơn mà không có lý do .xác đángẾ . .
.
.

7.

xếp d-ỡ, chuyển tải, sang mạn, sang toa, cắt toa hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩụ, quá cảnh trên phương tiện , vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát
hải quan mà không có sự đồng ý của cơ quan hải quan.

8.

Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ, chứng
từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,
phương, tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh khi CO' quan hải quan yêu cầu
theo quy định của pháp luật.
.
.

XII. Nhóm hành vi vi phạm bị xử phạt với số tiền vượt thẩm quyền của Đội
trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau
thông quan và các chức danh tương đương
Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan; các hành vi vi phạm thuộc
lĩnh vực khác do cơ quan hải quan xử phạt, với số tiền vượt thẩm quyền
của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm
tra sau thông quan và các chức danh tương đương trong một lần xử phạt
không thuộc các trường hợp nêu tại các Mục I, Mục II nêu trên.
IV. Nhóm hành vi yi phạm bị xử phạt vói số tiền thuộc thẩm quyền của Đội
trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau
thông quan và các chửc danh tương đương
Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan; các hành vi vi phạm thuộc
ỈĨỊỊh vực khác do cợ quan hải quan xử phạt, YỚi số tiền thuộc thẩm quyền
của. Đội trựởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi; cục Kiểm
tra sau thông quan và các chức danh tương đương trong một lần xử phạt
không thuộc các trường hợp nêu tại các Mục I, Mục II, Mục ni nêu trên.
V. Nhổm hành vi vi phạm trong lĩnh yực hoạt động đại lý làm thủ tục hải
quan theo Thông tự số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chửng chỉ nghiệp vụ khai hải
quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và
Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC
lề

Hành vi không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm
thủ tục hải quan theo Mầu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số
22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 (sau đây viết tắt là báo cáo) hoặc thực
hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng
thời hạn với cơ quan hải quan trong 02 lần liên tiếp.

2.

Hành vi không thông báo cho cơ quan hải quan nhân viên đại lý làm thủ
tục hải quan chuyên làm việc khác hoặc chuyển sang làm việc cho đại lý
thủ tục hải quan khác hoặc chấm dứt họp đồng lao động.

3.

Đại lý làm thủ tục hải quan có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử
dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quanễ

VI. Nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính áp dụng đánh giá tuân
thủ đôi vói ngưòi khai hải quan là doanh nghiệp cung ửng dịch yụ bưu
chính quốc tế, doanh nghiệp cung ứng chuyển phát nhanh quốc tể theo
Điều 7, Điều 8 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/1/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, côrig nghệ
thông tin và tần so vo tuyến điện

1. Các hành vi vi phạm các quy định về vật phẩm, hàng hóa không được
gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính.
2. Các hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung
ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.
VII. Nhóm hành vi vi phạm của người khai hải quan là chủ phương tiện,
ngưòi được chủ phương tiện xuất nhập cảnh ủy quyền
lế

xếp dỡ, chuyển tải, sang mạn, sang toa, cắt toa hàng hóa xuất khẩu, nhập
khâu, quá cảnh trên phương tiện vận tải đang chịu sự kiêm tra, giám sát
hải quan mà không được sự đồng ý của cơ quan hải quan.

2ế

Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thòi hạn hồ sơ, chứng
từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3ệ

Đưa phương tiện vận tải nước ngoài qua lại biên giới đất liền không đúng
tuyến đường, cửa khẩu quy địnhẵ

4.

Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải không đúng nội dung
giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

5Ệ

Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải đúng thời hạn quy định.

