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CÔNG VĂN 4717/TCHQ-TXNK VỀ THỰC HIỆN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

�eo đó, thủ tục miễn thuế được quy định cụ thể như sau:  
• Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế trên tờ khai hải quan.  
• Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo 
quy định.  
• Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng 
hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Nhằm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 04/10/2021, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 
4717/TCHQ-TXNK về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 
30/9/2021.   
Văn bản này đề cập đến mặt hàng được bổ sung vào danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu và các hồ sơ, 
thủ tục miễn thuế như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng sản xuất Que test Covid-19 hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp 
khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế. Trường hợp doanh nghiệp không kê khai hải 
quan tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng sẽ bị xử phạt theo quy định của 
pháp luật hiện hành.  
Ngoài ra, Công văn này còn đề cập đến chế độ báo cáo theo công văn số 864/TCHQ-TXNK; và Đề nghị 
thông báo công khai đến các Cục Hải quan tình, thành phố.

1. Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu  
Các vật tư để sản xuất Que test Covid-19 được bổ sung vào danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập 
khẩu gồm 7 mặt hàng vật tư: Túi nhôm; Vỏ dưới que kiểm tra; Vỏ trên que kiểm tra; Ống chứa mẫu kiểm tra; 
Giá đỡ ống nghiệm; Que lấy mẫu dịch tỵ hầu; Que lấy mẫu dịch ngoáy mũi.  
2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế   
Hồ sơ và thủ tục miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 14 
Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.   
Trong đó, hồ sơ miễn thuế gồm: Hồ sơ hải quan; Hợp đồng ủy thác; Hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn 
bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu; Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt 
động dầu khí; Hợp đồng cho thuê tài chính; Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế; 
Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải.
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Trong quá trình thực hiện, nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
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