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PHẦN I: 

 

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ  

HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT 

KHẨU, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
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XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ  

HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

XUẤT KHẨU 
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NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH 

 

 

 

       LÀ GIÁ BÁN CỦA HÀNG HÓA TÍNH ĐẾN CỬA KHẨU 

XUẤT KHÔNG BAO GỒM PHÍ BẢO HIỂM QUỐC TẾ (I), 

PHÍ VẬN TẢI QUỐC TẾ (F), ĐƢỢC XÁC ĐỊNH THEO 

TRÌNH TỰ CÁC PHƢƠNG PHÁP 

TRỊ GIÁ HQ 

HHXK 



PHƢƠNG PHÁP  XÁC ĐỊNH 

XÁC 
ĐỊNH 
DỰA 

TRÊN 

Giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa 
đơn thƣơng mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng 
hóa xuất khẩu phù hợp với chứng từ có liên quan nếu các 

khoản chi phí này chƣa bao gồm trong giá bán của HH 

Giá bán của hàng hóa XK giống hệt, tƣơng tự trên cơ sở dữ 
liệu TGHQ sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến 
cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký 

tờ khai XK của lô hàng đang xác định trị giá 

Giá bán của hàng hóa XK giống hệt, tƣơng tự tại thị trƣờng 
Việt Nam sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến 
cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký 

tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá 

Giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu 
thập, tổng hợp, phân loại sau khi quy đổi về giá bán của 

hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất 



 Cửa khẩu xuất đƣợc xác định nhƣ sau: 

a) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng biển, đƣờng 

hàng không, cửa khẩu xuất là cảng xếp hàng, nơi 

hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải ghi trên 

tờ khai hải quan. 

b) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng sắt, cửa khẩu 

xuất là địa điểm xếp hàng tại cửa khẩu đƣờng sắt liên 

vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan. 

c) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng bộ, đƣờng thủy 

nội địa, cửa khẩu xuất là cửa khẩu biên giới nơi xuất 

khẩu hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ghi trên hợp 

đồng mua bán hàng hóa hoặc các chứng từ khác có 

liên quan. 
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XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ  

HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

NHẬP KHẨU 

9 



NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH 

 

 

 

       LÀ GIÁ THỰC TẾ PHẢI TRẢ TÍNH ĐẾN CỬA KHẨU 

NHẬP ĐẦU TIÊN TRÊN CƠ SỞ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH 

CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ TM HOẶC THEO CÁC 

CAM KẾT QUỐC TẾ MÀ CỘNG HÕA XHCN VIỆT NAM 

ĐÃ KÝ KẾT 

TRỊ GIÁ HQ 

HHNK 



 Cửa khẩu nhập đầu tiên đƣợc xác định nhƣ sau: 

a) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng biển, đƣờng 

hàng không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ 

hàng ghi trên vận đơn; 

b) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng sắt, cửa 

khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc 

tế ở biên giới; 

c) Đối với phƣơng thức vận tải đƣờng bộ, đƣờng 

sông, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới 

nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam. 
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*

GIAO DỊCH 

(1) 

GIỐNG HỆT 
(2) 

SUY LUẬN 
(6) 

KHẤU TRỪ 

(4) 

TƢƠNG TỰ 

(3) 

TÍNH TOÁN 
(5) 

TUẦN TỰ 
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PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 



TUẦN 

TỰ 
DỪNG NGAY PHƢƠNG PHÁP  

NÀO CÓ THỂ XÁC ĐỊNH  

ĐƢỢC TRỊ GIÁ 

 

PHƢƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 

& PHƢƠNG PHÁP TÍNH 

TOÁN CÓ THỂ HOÁN ĐỔI 

CHO NHAU NẾU NGƢỜI 

NHẬP KHẨU CÓ VĂN BẢN 

ĐỀ NGHỊ 

 

TRÌNH TỰ ÁP DỤNG 
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1. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ  

GIAO DỊCH 
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TRỊ GIÁ GIAO DỊCH 

GIÁ THỰC TẾ ĐÃ 

THANH TOÁN HAY SẼ 

PHẢI THANH TOÁN 

TRỰC TIẾP/GIÁN 

TIẾP 

CÁC KHOẢN  

ĐiỀU CHỈNH 
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TRỊ GIÁ GIAO DỊCH 
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TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ GIAO DỊCH 

XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH 

XÁC ĐỊNH GIÁ THỰC TẾ ĐÃ THANH TOÁN HOẶC SẼ PHẢI 
THANH TOÁN 

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP 

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH MUA BÁN 



THÌ PHẢI CÓ GIAO DỊCH  

MUA BÁN 

ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG TRỊ GIÁ  

GIAO DỊCH 



*

1 2 

4 3 

ĐIỀU KIỆN  

ÁP DỤNG 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



*

Ngƣời mua không bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử 

dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu, trừ các hạn chế sau: 

Hạn chế do pháp luật Việt Nam quy định: dán 

nhãn tiếng Việt, Chính sách mặt hàng...  

Hạn chế về nơi tiêu thụ hàng hoá 

Hạn chế khác không ảnh hƣởng đến trị giá 

1 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



Ví dụ: Công ty May A.P của Việt Nam đƣợc Công ty 

Sumimoto của Nhật Bản bán cho lô hàng là một dây chuyền 

may công nghiệp gồm 120 máy may (máy khâu) Juki-1200 

với giá CIF Hải Phòng là 45USD/máy, với điều kiện là Công 

ty May A.P chỉ đƣợc sử dụng số máy may này cho xƣởng dạy 

nghề của Công ty A.P nhằm tạo điều kiện nâng cao tay nghề 

cho công nhân mới tuyển dụng.  



Ví dụ: Công ty May A.P của Việt Nam đƣợc Công ty 

Sumimoto của Nhật Bản bán cho lô hàng là một dây chuyền 

may công nghiệp gồm 120 máy may (máy khâu) Juki-1200 

với giá CIF Hải Phòng là 45USD/máy, với điều kiện là Công 

ty May A.P chỉ đƣợc sử dụng số máy may này cho xƣởng dạy 

nghề của Công ty A.P nhằm tạo điều kiện nâng cao tay nghề 

cho công nhân mới tuyển dụng.  

=>Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp này, khi tính thuế nhập khẩu lô 

hàng máy may trên thì không đƣợc áp dụng phƣơng pháp trị 

giá giao dịch. 



Ví dụ: Công ty Dƣợc phẩm M.P nhập khẩu lô hàng 10.000 

liều (ống) moocphin (morphine) của Tập đoàn Dƣợc phẩm 

Sanofi (Pháp) - một loại thuốc làm giảm đau  đồng thời loại 

thuốc gây nghiện với giá CIF Nội Bài 0,05USD/ống. Theo 

quy định về quản lý chất gây nghiện của Chính phủ thì Công 

ty Dƣợc phẩm M.P không đƣợc bán rộng rãi trên thị trƣờng 

mà chỉ đƣợc bán lại cho bệnh viện theo kê toa của bác sỹ.  



Ví dụ: Công ty Dƣợc phẩm M.P nhập khẩu lô hàng 10.000 

liều (ống) moocphin (morphine) của Tập đoàn Dƣợc phẩm 

Sanofi (Pháp) - một loại thuốc làm giảm đau  đồng thời loại 

thuốc gây nghiện với giá CIF Nội Bài 0,05USD/ống. Theo 

quy định về quản lý chất gây nghiện của Chính phủ thì Công 

ty Dƣợc phẩm M.P không đƣợc bán rộng rãi trên thị trƣờng 

mà chỉ đƣợc bán lại cho bệnh viện theo kê toa của bác sỹ.  

=>Trong trƣờng hợp này, thì Công ty Dƣợc phẩm M.P coi 

nhƣ vẫn đáp ứng điều kiện trị giá giao dịch. 



*

2 

Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những điều 

kiện hay các khoản thanh toán mà vì chúng không xác định 

đƣợc trị giá của hàng hoá cần xác định trị giá 

Trƣờng hợp ngƣời mua có tài liệu khách quan để xác định 

mức độ ảnh hƣởng bằng tiền của sự phụ thuộc đó thì vẫn 

đƣợc xem là đã đáp ứng điều kiện này; khi xác định trị giá 

hải quan phải cộng khoản tiền đƣợc giảm do ảnh hƣởng 

của sự phụ thuộc đó vào trị giá giao dịch.  
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



Ngƣời SX  

 F 

Ngƣời NK  

 X 

Nƣớc xuất khẩu E Nƣớc I 

Leather goods at a 

unit price of 50 c.u. 

Với điều kiện là X sẽ mua một lô hàng giấy với đơn 

giá 30 đô la 



HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 

3 

Sau khi bán lại, chuyển nhƣợng hoặc sử dụng hàng 

hoá nhập khẩu, ngƣời mua không phải trả thêm bất kỳ 

khoản tiền nào từ số tiền thu đƣợc do việc định đoạt 

hàng hoá nhập khẩu mang lại 

trừ khoản quy định tại khoản điều chỉnh cộng. 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



Ví dụ: Theo điều kiện của hợp đồng, sau khi nhập khẩu hàng 

hóa, ngƣời mua sẽ mang chế biến cùng với một số nguyên 

liệu trong nƣớc rồi bán hàng ra thị trƣờng nội địa. Sau đó, 

ngƣời mua phải trích 10% doanh thu bán hàng thành phẩm để 

chuyển trả cho ngƣời cung cấp ở nƣớc ngoài.  

=>Trƣờng hợp này không áp dụng đƣợc phƣơng pháp trị giá 

giao dịch do khoản tiền 10% doanh thu bán hàng thành phẩm 

trả cho nhà cung cấp nƣớc ngoài không thuộc các khoản điều 

chỉnh. 



HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 

4 

Ngƣời mua và ngƣời bán không có mối quan hệ 

đặc biệt hoặc nếu có thì mối quan hệ đặc biệt đó 

không ảnh hƣởng đến trị giá giao dịch 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



* HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 

MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

1 
Cùng là nhân viên hoặc một ngƣời là nhân viên, 

ngƣời kia là giám đốc trong doanh nghiệp khác 

Cùng là những thành viên hợp danh góp vốn trong 

kinh doanh đƣợc pháp luật công nhận 

Là chủ và ngƣời làm thuê 

Ngƣời bán có quyền kiểm soát ngƣời mua hoặc 

ngƣợc lại 

2 

3 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 

MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

5 Cùng bị một bên thứ ba kiểm soát 

Cùng kiểm soát một bên thứ ba 

Một ngƣời thứ ba sở hữu, kiểm soát hoặc nắm giữ 

từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

của cả hai bên 

Các bên liên kết với nhau trong kinh doanh 

6 

7 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 

MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT 

9 Có một trong các mối quan hệ gia đình 

Vợ chồng cô chú bác và cháu ruột 

bố mẹ và con cái đƣợc pháp 

luật công nhận 

anh chị em dâu, rể 
ông bà và cháu có quan hệ 

huyết thống cả hai bên 

anh chị em ruột,  
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



Mối quan hệ đặc biệt không 
ảnh hƣởng đến TGGD nếu 

thoả mãn 1 trong 2 điều 
kiện sau 

Giao dịch mua bán giữa 
ngƣời mua và ngƣời bán 
đƣợc tiến hành nhƣ GD 

MB với những ngƣời mua 
không có MQHĐB với 

ngƣời bán cùng NK HH đó 
về VN 

Trị giá giao dịch của 
hàng hóa nhập khẩu 
xấp xỉ với trị giá của 
hàng hóa giống hệt, 

tƣơng tự 
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1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 



TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

CÁC KHOẢN 

ĐIỀU CHỈNH 

CÁC KHOẢN TIỀN 

NGƢỜI MUA PHẢI TRẢ 

CHƢA TÍNH VÀO GIÁ 

MUA TRÊN HĐƠN 

GIÁ MUA 

TRÊN HÓA 

ĐƠN 

TRỊ GIÁ 

THỰC TẾ  

ĐÃ THANH 

TOÁN HAY 

SẼ PHẢI 

THANH 

TOÁN 
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1.3. XÁC ĐỊNH GIÁ THỰC TẾ ĐÃ THANH TOÁN HAY 

SẼ PHẢI THANH TOÁN 



TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
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1.3. XÁC ĐỊNH GIÁ THỰC TẾ ĐÃ THANH TOÁN HAY 

SẼ PHẢI THANH TOÁN 

CÁC KHOẢN TIỀN 

NGƢỜI MUA TRẢ 

CHƢA TÍNH VÀO 

HÓA ĐƠN 

-Tiền trả trƣớc, tiền ứng trƣớc, tiền đặt cọc 

- Các khoản thanh toán gián tiếp cho 

ngƣời bán (Tiền trả cho ngƣời thứ 3 theo 

yêu cầu của ngƣời bán; cấn trừ nợ) 



TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
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1.4. XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 



CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 
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 CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

Do ngƣời mua thanh toán và chƣa đƣợc tính trong 

trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh 

toán 

Phải liên quan đến hàng hoá nhập khẩu 

Có số liệu khách quan, định lƣợng đƣợc, phù 

hợp với các chứng từ có liên quan 

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH + 

1 TIỀN HOA HỒNG, CHI PHÍ MÔI GIỚI 

CHI PHÍ BAO BÌ 

KHOẢN TRỢ GIÚP 

TIỀN THU ĐƯỢC SAU KHI BÁN HÀNG 

 

TIỀN BẢN QUYỀN, CHI PHÍ GIẤY PHÉP 

 

CƯỚC VẬN CHUYỂN, CHI PHÍ BẢO HIỂM 
 

 

2 

4 

5 

6 

7 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

CHI PHÍ ĐÓNG GÓI 3 
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CHI PHÍ HOA HỒNG, PHÍ MÔI GIỚI 

KHÁI NIỆM 

Hoa hồng mua hàng: là khoản tiền mà ngƣời 

mua trả cho đại lý đại diện của mình để mua 

hàng hóa với mức giá hợp lý nhất 

Hoa hồng bán hàng: là khoản tiền đƣợc trả 

cho đại lý đại diện cho ngƣời bán để bán hàng 

hóa XK cho ngƣời mua 

Phí môi giới: là khoản tiền ngƣời mua hoặc 

ngƣời bán hoặc cả 2 bên phải trả cho ngƣời môi 

giới để đảm nhận vai trò trung gian trong giao 

dịch mua bán hàng hóa NK 
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chi phí khác  

(mua bán và 

VC bao bì 

đến địa 

điểm đóng 

gói, bảo 

quản HH) 

Giá mua 

 bao bì 

Chi phí 

bao bì 

gắn liền 

với hàng 

hoá 

nhập 

khẩu 

CHI PHÍ BAO BÌ 
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TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHI PHÍ BAO BÌ 

Các loại container, thùng chứa, giá đỡ 

được sử dụng như một phương tiện để 

đóng gói phục vụ chuyên chở hàng hoá và 

sử dụng nhiều lần (vì không được coi là 

bao bì gắn liền với hàng hoá) 

 

Không điều chỉnh cộng  
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CHI PHÍ ĐÓNG GÓI 

Chi phí về vật liệu đóng gói bao gồm giá mua vật liệu 

đóng gói và các chi phí khác liên quan đến việc mua 

bán và vận chuyển vật liệu đóng gói đến địa điểm 

thực hiện việc đóng gói 

Tiền thuê nhân công và các chi phí liên quan đến việc 

thuê nhân công đóng gói hàng hoá.  chi phí về ăn ở, 

đi lại cho công nhân do ngƣời mua trả 
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Trị giá của hàng hoá, dịch vụ do 

ngƣời mua cung cấp miễn phí hoặc 

giảm giá, đƣợc chuyển trực tiếp 

hoặc gián tiếp cho ngƣời sản xuất 

hoặc ngƣời bán hàng, để sản xuất 

và bán hàng hoá xuất khẩu đến Việt 

Nam 

KHOẢN  

TRỢ GIÚP 
 

KHOẢN TRỢ GIÚP 
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1 

2 

NGUYÊN LIỆU, BỘ PHẬN CẤU THÀNH, 

PHỤ TÙNG & CÁC SẢN PHẨM TƢƠNG 

TỰ HỢP THÀNH HÀNG HÓA NHẬP 

KHẨU SAU KHI SẢN XUẤT 

 

 

NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU 

TIÊU HAO TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

HÀNG HÓA 

 

 

 

KHOẢN TRỢ 

GIÚP  

BAO GỒM: 

 

 

 

KHOẢN TRỢ GIÚP 
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3 

4 

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, KHUÔN DẬP, KHUÔN ĐÚC, 

KHUÔN MẪU VÀ CÁC SẢN PHẨM TƢƠNG TỰ ĐƢỢC 

SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT RA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

BẢN VẼ THIẾT KẾT, BẢN VẼ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ MỸ THUẬT, KẾ 

HOẠCH TRIỂN KHAI, THIẾT KẾ THI CÔNG, SƠ ĐỒ MẪU, PHÁC ĐỒ, 

PHÁC HỌA VÀ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TƢƠNG TỰ ĐƢỢC LÀM RA 

Ở QUỐC GIA (NẰM NGOÀI QUỐC GIA NHẬP KHẨU HÀNG HÓA) & 

CẦN THIẾT CHO VIỆC SẢN XUẤT RA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 
 

 

KHOẢN TRỢ GIÚP 
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LÀ TRỊ GIÁ CỦA BẤT KZ “PHẦN TIỀN NÀO THU ĐƯỢC DO VIỆC BÁN LẠI, 

CHUYỂN NHƯỢNG HAY SỬ DỤNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU” ĐƯỢC THANH 

TOÁN BỔ SUNG CHO NGƯỜI BÁN  

 

 

 

TẠI THỜI ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN & XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ, THÔNG THƯỜNG 

KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC CHÍNH XÁC SỐ TIỀN BÁN HÀNG THU ĐƯỢC LÀ BAO 

NHIÊU. DOANH NGHIỆP SẼ XUẤT TRÌNH BỔ SUNG CHỨNG TỪ THANH TOÁN 

CHO NGƯỜI BÁN TỪ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC 

 

 

VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN TIỀN THU ĐƯỢC SAU KHI BÁN HÀNG 

HÓA PHẢI TRÊN CƠ SỞ KHÁCH QUAN & CÓ THỂ ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỢC 

 
 

 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

TIỀN THU ĐƢỢC SAU BÁN HÀNG  
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PHÍ BẢN QUYỀN, PHÍ GIẤY PHÉP 

Phí bản quyền là khoản tiền mà người mua phải trả 

trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu 

trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. 

 

KHÁI NIỆM 

 

Phí giấy phép là khoản tiền mà ngƣời mua phải trả 

trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí 

tuệ để đƣợc thực hiện một số hoạt động nằm trong 

các quyền thuộc quyền sở hữu công nghiệp 
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ĐIỀU KIỆN CỘNG  

Liên quan đến hàng hoá nhập khẩu  

Do ngƣời mua phải trả trực tiếp hoặc gián 

tiếp nhƣ một điều kiện cho giao dịch mua 

bán hàng hóa  

Chƣa đƣợc tính trong giá thực tế đã thanh 

toán hay sẽ phải thanh toán  

PHÍ BẢN QUYỀN, PHÍ GIẤY PHÉP 

48 



CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

CHI PHÍ VẬN TẢI 

Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng 

hoá nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi 

phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phƣơng tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập 

đầu tiên 

Chi phí bảo hiểm hàng hoá nhập khẩu đến cửa 
khẩu nhập đầu tiên. 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG 

CHI PHÍ BẢO HIỂM ĐẾN CỬA KHẨU NHẬP ĐẦU TIÊN 

Trƣờng hợp ngƣời nhập khẩu không mua bảo hiểm cho hàng 

hóa thì không phải cộng thêm chi phí này vào trị giá hải quan 

Phí bảo hiểm mua cho cả lô hàng gồm nhiều 

loại hàng hóa khác nhau, nhƣng chƣa đƣợc 

ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thì phân 

bổ theo trị giá của từng loại hàng hóa 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 

1. Có số liệu khách quan, định lƣợng đƣợc phù hợp với các 

chứng từ hợp pháp liên quan và có sẵn tại thời điểm xác 

định trị giá 

2. Đã đƣợc tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải 

thanh toán; 

3. Phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán Việt Nam 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi phí cho những hoạt động 

phát sinh sau khi nhập khẩu 

lắp đặt 

tƣ vấn kỹ thuật 

kiến trúc 

xây dựng 

bảo dƣỡng hoặc 

trợ giúp kỹ thuật 

các chi phí tƣơng tự 

chi phí giám sát 

1 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 

Chi phí vận tải, bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa đã đƣợc vận 

chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên 

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong giá 

mua hàng nhập khẩu 

2 

3 
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KHOẢN CHIẾT KHẤU, GIẢM GIÁ 

CHI PHÍ  
ĐƯỢC TRỪ 

SỐ LƯỢNG 

THƯƠNG MẠI 

THANH TOÁN 

55 
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 

Chi phí quảng cáo nhãn hiệu, thƣơng hiệu hàng nhập khẩu 

Chi phí liên quan đến việc trƣng bày, giới thiệu sản phẩm mới NK 

Chi phí nghiên cứu, điều tra thị trƣờng về sản phẩm sắp NK 

Chi phí tham gia hội chợ, triển lãm thƣơng mại về sản phẩm mới 

5. Chi phí tiếp thị  
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CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trƣờng hợp các chi phí này là thoả thuận giữa ngƣời 

mua, ngƣời bán và là một phần trong giá thực tế đã 

thanh toán hay sẽ phải thanh toán do ngƣời mua trả cho 

ngƣời bán, sẽ không đƣợc trừ ra khỏi trị giá giao dịch 

 

Chi phí kiểm tra số lƣợng, chất 

lƣợng hàng trƣớc khi nhập khẩu 

 

6 
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TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

mức lãi suất ≤ 

mức lãi suất tín 

dụng thông 

thƣờng tại nƣớc 

XK, và ≤ mức 

lãi suất trần của 

VN 

Thỏa thuận tài 

chính đƣợc 

lập thành văn 

bản 

Khoản tiền lãi 

tƣơng ứng với 

mức lãi suất 

theo thỏa 

thuận tài chính 

của ngƣời mua 

và có liên quan 

đến việc mua 

hàng hóa nhập 

khẩu 

CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ  

7 
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2. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ  

GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NK 

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 
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NGUYÊN TẮC  

 

LỰA CHỌN HÀNG HÓA GIỐNG HỆT, 

TƢƠNG TỰ ĐÃ ĐƢỢC ÁP DỤNG 

PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH 

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG 
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ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  

 

HÀNG HÓA KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP 

DỤNG PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO 

DỊCH 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 
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KHÁI NIỆM 

Là những hàng hóa nhập khẩu giống nhau về mọi phƣơng diện, gồm bề mặt sản 

phẩm, vật liệu cấu thành, phƣơng pháp chế tạo, chức năng, mục đích sử dụng, 

tính chất cơ, lý, hóa, chất lƣợng sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm; Đƣợc sản xuất ở 

cùng một nƣớc, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất đƣợc ủy quyền, 

nhƣợng quyền, có cùng mã số HS 

 

 

TƯƠNG TỰ 

Là những hàng hoá mặc dù không giống nhau về mọi phƣơng diện nhƣng có 

các đặc trƣng cơ bản giống nhau: Đƣợc làm từ các NL, VL tƣơng đƣơng, cùng 

phƣơng pháp chế tạo; cùng chức năng, mục đích sử dụng; chất lƣợng sản 

phẩm tƣơng đƣơng nhau; có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thƣơng 

mại; đƣợc SX ở cùng một nƣớc, bởi cùng một nhà SX hoặc nhà SX khác đƣợc 

uỷ quyền, nhƣợng quyền, đƣợc nhập khẩu vào Việt Nam 

 

GIỐNG HỆT 
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2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 

63 

Có 2 lô hàng áo sơ mi đã đƣợc nhập khẩu vào Lào. Cả 2 lô hàng  

áo này đều đƣợc làm từ cotton 100% với nhiều màu sắc, kích cỡ 

khác nhau nhƣng toàn bộ số áo này đều đƣợc cắt theo cùng một 

mẫu mã. Một lô hàng mang thƣơng hiệu của Công ty Pierre 

Cardin (tên một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng), còn lô áo 

sơ mi kia mang nhãn hiệu của Công ty May An Phƣớc.  

Hỏi những lô hàng trên có đƣợc coi là hàng hóa giống hệt theo 

Điều 2 không? 



2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 

64 

Trả lời: Không, vì một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chắc 

chắn có thị trƣờng và giá cả rất khác biệt so với sản xuất của 

công ty không nổi tiếng bằng => sự khác nhau về uy tín, danh 

tiếng => không giống hệt. 



2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 

65 

Hai công ty nhập khẩu cùng lô hàng tivi LCD hiệu Sony độ phân 

giải 1800, ký hiệu KT18. Một lô tivi có kích thƣớc đƣờng chéo 

màn hình là 32 inches ( 32”), một lô khác có kích thƣớc đƣờng 

chéo màn hình là 40 inches (40”): Hai lô hàng này không giống 

hệt vì sự khác biệt về kích cỡ trong trƣờng hợp này là sự khác 

biệt lớn, nó làm ảnh hƣởng đến trị giá hải quan. 

 

Hai công ty nhập khẩu cùng lô áo sơ mi nam hiệu Pierre Cardin 

ký hiệu TH576 bằng lụa tơ tằm. Một lô áo có kích cỡ (size M), 

một lô khác có kích cỡ (size L): Hai lô hàng này là hàng giống 

hệt vì sự khác biệt về kích cỡ là sự khác biệt nhỏ, không ảnh 

hƣởng đến trị giá hải quan. 



2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 

66 

Có hai lô hàng săm xe cao su cùng cỡ, đƣợc nhập khẩu từ hai 

nhà sản xuất khác nhau ở cùng một nƣớc. Mỗi nhà sản xuất dùng 

một nhãn mác khác nhau nhƣng săm của họ đạt cùng tiêu chuẩn 

và có cùng chất lƣợng, có cùng uy tín sản phẩm và đƣợc các nhà 

chế tạo ôtô nƣớc nhập khẩu sử dụng. Hỏi chúng có là mặt hàng 

tƣơng tự không? 

Trả lời: Có. Vì mặc dù không giống nhau về mọi phƣơng diện 

nhƣng hai loại săm có cùng đặc điểm và nguyên liệu cấu thành 

giống nhau cho phép chúng thực hiện cùng một chức năng. Và 

hàng hóa đƣợc sản xuất theo một tiêu chuẩn là cùng chất lƣợng, 

uy tín. Do vậy, đƣợc coi là hàng hóa tƣơng tự mặc dù có nhãn 

hiệu thƣơng mại khác nhau. 



1 

HÀNG HO ́A GIÔ ́NG HÊ ̣T, TƢƠNG TỰ PHẢI ĐƢỢC XUẤT KHẨU TRONG 

CÙNG NGÀY HOĂ ̣C TRONG VO ̀NG 60 NGA ̀Y TRƢỚC HOẶC SAU NGÀY 

XUẤT KHẨU CỦA HÀNG HO ́A ĐANG XÁC ĐI ̣NH TRI ̣ GIÁ TI ́NH THUÊ ́ 

 

 

2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 
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3 
2 

   

TRƢỜNG HỢP LỰA CHỌN ĐƢỢC TỪ 2 TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA 

HÀNG GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ TRỞ LÊN THÌ TRỊ GIÁ HẢI QUAN LÀ 

TRỊ GIÁ THẤP NHẤT 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH VỀ CU ̀NG ĐIỀU KiỆN MUA BÁN, CÙNG QUÃNG 

ĐƣỜNG VÀ PHƢƠNG THỨC VẬN TẢI VỚI HÀNG HÓA ĐANG 

ĐƢỢC XÁC ĐI ̣NH TRI ̣ GIÁ 

 

 

 

 

2. TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

GIỐNG HỆT, TƢƠNG TỰ 
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Công ty K.L nhập chiếc xe Roll Royce Phantom 5.0 từ Anh về Việt Nam 

giá CIF cảng Sài Gòn là 125.000 USD (trong đó chi phí (F) vận chuyển 

tàu biển là 5.000 USD), nhƣng vì lý do vi phạm điều kiện 1 (ngƣời mua 

không có toàn quyền định đoạt hàng hóa) nên không áp dụng phƣơng 

pháp trị giá giao dịch. Qua rà soát vào cùng thời điểm thì có Công ty Tây 

Bắc cũng nhập từ Anh về chiếc xe Roll - Royce Phantom 5.0 khác bằng 

máy bay qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với giá CIF là 138.000 

USD và chiếc xe này đƣợc cơ quan Hải quan xác định trị theo trị giá 

giao dịch là 138.000 USD (chi phí vận chuyển hàng không là 11.000 

USD). 

Điều chỉnh chênh lệch giá do phƣơng thức vận chuyển: 11.000 USD - 

5.000 USD = 6.000 USD. 

Xác định trị giá cho xe của Công ty K.L là 138.000 USD - 6.000 USD = 

132.000 USD. 

VÍ DỤ 
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ  

KHẤU TRỪ 

70 



3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

TRỊ GIÁ HẢI QUAN 

GIÁ BÁN TRÊN  

THỊ TRƢỜNG NỘI ĐỊA 

CHI PHÍ HỢP LÝ, 

LỢI NHUẬN 

CHI PHÍ VẬN TẢI, BẢO 

HIỂM, THUẾ NỘI ĐỊA  
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

ĐiỀU KIỆN LỰA CHỌN 

GIÁ BÁN CỦA 

HÀNG HÓA NHẬP 

KHẨU, HOẶC 

GIỐNG HỆT, HOẶC 

TƢƠNG TỰ; HH 

NK CÕN NGUYÊN 

TRẠNG  

NGƢỜI NK VÀ 

NGƢỜI MUA 

KHÔNG CÓ MQH 

ĐẶC BIỆT  

MỨC GIÁ TRÊN SỐ  

LƢỢNG BÁN RA 

LỚN NHẤT Ở MỨC 

ĐỦ ĐỂ HÌNH 

THÀNH ĐƠN GIÁ  

HH ĐƢỢC BÁN RA 

SỚM NHẤT, 

TRONG VÕNG 90 

NGÀY  NGAY SAU 

KHI NK 
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

SỐ  LƢỢNG BÁN RA 

LỚN NHẤT 

SỐ LƢỢNG LŨY KẾ LỚN NHẤT Ở CẤP 

ĐỘ TM ĐẦU TIÊN SAU NK , Ở MỨC ĐỦ 

ĐỂ HÌNH THÀNH ĐƠN GIÁ 

SỐ LƢỢNG BÁN RA Ở 

MỨC ĐỦ ĐỂ HÌNH 

THÀNH ĐƠN GIÁ 

TỐI THIỂU 10% LƢỢNG HÀNG NK  
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

KHÔNG 

 ÁP DỤNG 

HH NK chưa được bán trên thị 

trường nội địa VN hoặc việc bán 

hàng chưa được hạch toán trên 

chứng từ, sổ sách kế toán 

Có liên quan đến khoản trợ 

giúp 

Không còn nguyên trạng như 

khi nhập khẩu 
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MINH HỌA 

HÓA ĐƠN  

01 

02 

03 

04 

05 

NGÀY BÁN GIÁ BÁN 

20/5/2012 

SỐ LƢỢNG 

230 USD 

7.000 CÁI 

NGÀY 01/3/2012: CÔNG CHỨC HẢI QUAN BÁC BỎ GIÁ KHAI BÁO & ĐANG ÁP DỤNG PP.4 ĐỂ 

XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ: 

MỐI QUAN HỆ 

15/5/2012 

30/5/2012 

05/01/2012 

02/4/2012 

225 USD 

200 USD 

230 USD 

215 USD 
5.000 CÁI 

3.000 CÁI 

1.000 CÁI 

1.000 CÁI BT 

BT 

BT 

ĐB 

BT 

MỨC GIÁ NÀO SẼ ĐƯỢC CƠ QUAN HẢI QUAN CHỌN ĐỂ KHẤU TRỪ? 
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

Các khoản khấu trừ: 

- Đƣợc xác định dựa trên cơ sở các số 

liệu kế toán; chứng từ hợp pháp, có sẵn; 

- Là những khoản đƣợc phép hạch toán 

vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp 

theo Luật kế toán Việt Nam 

Đƣợc ghi chép, phản ánh theo 

các quy định, chuẩn mực của kế 

toán Việt Nam 
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3. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ  

Các khoản 

đƣợc khấu 

trừ  

Phí vận tải, phí 

bảo hiểm sau 

NK 

Hoa hồng hoặc 

chi phí chung 

và lợi nhuận  

Các khoản thuế, 

phí và lệ phí 

phải nộp tại Việt 

Nam 
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4. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ  

TÍNH TOÁN 
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4. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ TÍNH TOÁN 

TRỊ GIÁ  

TÍNH TOÁN 

Chi phí vận 

tải, bảo 

hiểm 

Chi phí chung và lợi 

nhuận bán HH cùng 

phẩm cấp or chủng 

loại với  HH NK, 

đƣợc SX ở nƣớc XK 

để bán hàng đến VN 

Chi phí trực 

tiếp để sản 

xuất ra hàng 

hoá nhập 
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CƢỚC, BẢO HIỂM TRONG NỘI ĐỊA VÀ XUẤT KHẨU 

C.I.F THEO PHƢƠNG PHÁP 5 

 GIÁ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƢ  

CHI PHÍ SẢN XUẤT 

GIÁ THÀNH SẢN XUẤT, LỢI NHUẬN 

TRỊ GIÁ HẢI QUAN 

4. PHƢƠNG PHÁP TRỊ GIÁ TÍNH TOÁN 
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5. PHƢƠNG PHÁP SUY LUẬN 

81 



  CHỈ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN KHI CƠ QUAN 

HẢI QUAN & DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH 

ĐƯỢC TRỊ GÍA CỦA  HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO 5 

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TIÊN  

PHẢI ÁP DỤNG: 

•    LINH HOẠT 

•    ĐÚNG NGUYÊN TẮC 
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5. PHƢƠNG PHÁP SUY LUẬN 

Phƣơng pháp xác định 

Trị giá hải quan theo phương pháp suy luận 

được xác định bằng cách áp dụng tuần tự và 

linh hoạt các phương pháp xác định trị giá 

hải quan từ PP1 – PP5 và dừng ngay ở PP 

xác định được trị giá 
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KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG CÁC TRỊ GIÁ DƯỚI ĐÂY ĐỂ 

XÁC ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN 
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BẢNG GIÁ TỐI THIỂU 

DANH MỤC RỦI RO 

GIÁ BÁN TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC XUẤT KHẨU 

GIÁ BÁN CỦA HÀNG HÓA CÙNG LOẠI SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 
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GIÁ BÁN TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM 

ÁP DỤNG TRỊ GIÁ CAO HƠN NẾU CÓ TỪ 2 GIAO DỊCH TRỞ LÊN 

 

• CHI PHÍ SẢN XUẤT HÀNG HÓA, TRỪ CÁC CHI PHÍ 

SẢN XUẤT HÀNG HÓA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 
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ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SAU ĐỂ XÁC ĐỊNH 

TRỊ GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN 
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TRỊ GIÁ CỦA HÀNG GIỐNG HỆT, 

TƯƠNG TỰ TRONG THỜI GIAN 90 

NGÀY TRƯỚC HOẶC SAU NGÀY 

XUẤT KHẨU CỦA LÔ HÀNG ĐANG 

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ. 

 

TRỊ GIÁ KHẤU TRỪ TRONG THỜI 

GIAN 120 NGÀY (TÍNH NGÀY XUẤT 

BÁN THEO HÓA ĐƠN GTGT) 

 

THÔNG TIN CÓ SẴN, TÀI LIỆU HỢP PHÁP HỢP 

LỆ, KHÁCH QUAN. ÁP DỤNG LINH HOẠT ĐỂ 

ĐƯA RA MỨC GIÁ THÍCH HỢP NHẤT 
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PHẦN II: 

 

KIỂM TRA, THAM VẤN TRỊ GIÁ 

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, HÀNG HÓA 

NHẬP KHẨU 
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 KIỂM TRA TRỊ GIÁ  

(ĐIỀU 21 – NĐ 08 VÀ NĐ 59)  

1. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan căn 

cứ trên hồ sơ hải quan, các chứng từ tài liệu 

có liên quan, thực tế hàng hóa 
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KIỂM TRA TRỊ GIÁ  

TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

 (ĐIỀU 25 – THÔNG TƢ 39) 

Có mâu thuẫn về nội 

dung liên quan đến trị 

giá hải quan giữa các 

chứng từ trong hồ sơ 

hải quan do ngƣời khai 

hải quan nộp hoặc xuất 

trình cho cơ quan hải 

quan 

Không khai, hoặc khai không đúng, không đủ một 

trong các chỉ tiêu trên TKHQ (gồm: địa điểm dỡ hàng, 

phƣơng thức thanh toán, mã phân loại khai trị giá, phí 

vận chuyển, phí bảo hiểm, mã và tên các khoản điều 

chỉnh, chi tiết khai trị giá, tổng hệ số phân bổ trị giá 

tính thuế, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá hóa 

đơn, đơn giá tính thuế, trị giá tính thuế, trị giá hóa 

đơn, tổng trị giá hóa đơn, nƣớc xuất xứ), tờ khai 

TGHQ (nếu có) có ảnh hƣởng đến TGHQ.  

TH có mqh đặc biệt nhƣng không khai trên TKHQ, tờ 

khai TGHQ (nếu có) thì CQHQ yêu cầu ngƣời KHQ 

khai bổ sung theo quy định.Ngƣời KHQ khai có mqh 

đặc biệt nhƣng không ảnh hƣởng đến trị giá giao dịch 

thì CQHQ thực hiện kiểm tra ảnh hƣởng của mối quan 

hệ đặc biệt tới trị giá giao dịch 

Cơ sở bác bỏ trị giá khai báo 

Khai không đúng trình tự, nội dung, điều kiện phƣơng pháp xác định TGHQ 

Không thoả mãn một 

trong các điều kiện khi 

áp dụng phƣơng pháp 

xác định trị giá hải quan  
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 KIỂM TRA TRỊ GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM TTHQ 

Có nghi vấn trị giá khai báo và rủi ro cao về trị giá 

so với mức giá tham chiếu của hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu giống hệt, tƣơng tự, đồng thời 

ngƣời khai hải quan đƣợc đánh giá, phân loại là 

doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định 

Nghi vấn nhƣng không đủ CSBB TGKB  
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KIỂM TRA TRỊ GIÁ  
 

2. Xử lý kết quả kiểm tra, xác định trị giá hải quan trong quá trình 

làm thủ tục hải quan: 

a. Đủ cơ sở bác bỏ:  

CQHQ ban hành Thông báo trị giá hải quan và đề nghị ngƣời khai hải 

quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể 

từ ngày thông báo và giải phóng hàng hóa theo quy định. Nếu ngƣời 

khai hải quan khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan trong thời 

hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo 

quy định, xử lý vi phạm (nếu có). Quá thời hạn mà ngƣời khai hải quan 

không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng theo 

Thông báo trị giá hải quan, cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế 

theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy 

định, xử lý vi phạm (nếu có). 
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KIỂM TRA TRỊ GIÁ   
 

b. Có nghi vấn trị giá khai báo nhƣng không đủ cơ sở 

bác bỏ:  

Thông báo ngƣời KHQ bổ sung hồ sơ theo quy định 

thông qua Hệ thống hoặc trên TKHQ (trƣờng hợp 

khai hải quan trên tờ khai giấy) và cử đại diện theo 

pháp luật của ngƣời KHQ hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

để giải trình, chứng minh trị giá khai báo trong thời 

hạn làm thủ tục hải quan theo quy định và xử lý nhƣ 

sau: 
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KIỂM TRA TRỊ GIÁ   
 

- Hàng hóa nhập khẩu có trị giá khai báo cao đột 

biến so với mức giá tham chiếu của hàng hóa 

nhập khẩu giống hệt, tƣơng tự do Tổng cục Hải 

quan ban hành, cơ quan hải quan thông quan 

theo trị giá khai báo và chuyển nghi vấn để cơ 

quan thuế làm cơ sở kiểm tra, xác định giao dịch 

liên kết theo quy định của pháp luật về giao dịch 

liên kết 
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KIỂM TRA TRỊ GIÁ   
 

c. Trƣờng hợp không thuộc điểm a và điểm b nêu 

trên, cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng 

hóa theo trị giá khai báo của ngƣời khai hải quan. 
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THAM VẤN TRỊ GIÁ  

TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

 

Thẩm quyền tham vấn: Cục trƣởng Cục HQ/ phân cấp Chi cục 

trƣởng 

Thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn: Tối đa là 

30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, tờ khai hải 

quan nhập khẩu 

Biên bản tham vấn: Kết luận các nội dung “ngƣời khai hải quan đồng ý 

với mức giá, phƣơng pháp, do cơ quan hải quan xác định”, “chƣa đủ cơ 

sở bác bỏ trị giá khai báo” hoặc “bác bỏ trị giá khai báo” 

Hình thức tham vấn: trực tiếp 
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THAM VẤN 

TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

  

Xử lý kết quả tham vấn 

- Trƣờng hợp ngƣời khai hải quan đồng ý với mức giá, phƣơng pháp do cơ quan hải 

quan dự kiến xác định, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, ban hành Thông báo trị giá 

hải quan. Ngƣời khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm 

việc kể từ ngày đến cơ quan hải quan thực hiện tham vấn. 

  

- Trƣờng hợp CQHQ bác bỏ trị giá khai báo sau khi tham vấn, CQHQ ban hành Thông 

báo trị giá hải quan và đề nghị ngƣời khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tham vấn. Nếu ngƣời KHQ khai bổ sung theo Thông 

báo TGHQ trong thời hạn nêu trên thì CQHQ thực hiện thông quan hàng hóa theo quy 

định, xử lý vi phạm (nếu có). Quá thời hạn mà ngƣời KHQ không thực hiện khai bổ sung 

hoặc khai bổ sung không đúng theo Thông báo TGHQ thì CQHQ ấn định thuế theo quy 

định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm ( 
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THAM VẤN 

TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

  

Xử lý kết quả tham vấn 

- Trƣờng hợp cơ quan hải quan chƣa đủ cơ sở bác bỏ trị 

giá khai báo, cơ quan hải quan ban hành Thông báo trị giá 

hải quan và thực hiện thông quan hàng hóa theo trị giá 

khai báo của ngƣời khai hải quan theo quy định. 
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