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CÔNG VĂN 3923/TCHQ-GSQL (“CÔNG VĂN 3923”) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRỊ GIÁ 
THẤP GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ CÔNG VĂN SỐ 4208/TCHQ-GSQL (“CÔNG VĂN 
4208”) THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 3923  

Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua DVBC, CPN, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố 
chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý các địa điểm tập kết:   
• Xác định chính xác giá trị hải quan của hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn 
thuế: Nếu một lô hàng thuộc 1 vận đơn tổng (master bill) hoặc chứng từ tương đương mà có nhiều gói, kiện 
hàng hóa theo từng vận đơn con (house bill) hoặc tương đương của cùng một chủ hàng (cùng tên/số chứng 
minh thư hoặc số của giấy tờ có giá trị tương đương) mà tổng trị giá hàng hóa các gói hàng của cùng một 
chủ hàng đó có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với toàn bộ lô 
hàng, không được áp dụng quy định miễn thuế quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP 
dẫn trên.  
• Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ CPN nhằm ngăn chặn 
hiện tượng, khả năng lợi dụng quy định để gian lận thương mại. Đáng chú ý, cơ quan hải quan không thực 
hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai nhập khẩu trị giá thấp khai báo thông tin người nhận không đầy đủ, 
rõ ràng (thiếu địa chỉ người nhận hoặc địa chỉ người nhận không đầy đủ, địa chỉ người nhận không có thực; 
thiếu số chứng minh thư nhân dân hoặc số của giấy tờ khác có giá trị tương đương); Đồng thời cơ quan hải 
quan cũng tăng cường kiểm tra việc xác định trị giá hải quan đối với các trường hợp có dấu hiệu chia tách 
hàng hóa thành nhiều gói kiện nhỏ để phù hợp với trị giá được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Công văn 3923, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 
4208/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 hướng dẫn chi tiết một số điểm như sau:   
• Về việc gửi thông báo cho các sàn TMĐT và chịu trách nhiệm về thông tin khai: Trường hợp doanh nghiệp 
CPN thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp CPN làm việc trực tiếp với các sàn giao dịch 
TMĐT mà công ty làm đại lý để thông báo quy định của cơ quan hải quan hoặc yêu cầu chủ hàng cung cấp 
thông tin. Công ty là người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin khai trên tờ 
khai hải quan theo khoản 2, 3 Luật Hải quan năm 2014.  
• Về việc khai số chứng minh thư trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ CPN: người mua hàng 
trên các sàn giao dịch TMĐT dưới 14 tuổi thì không phải khai số chứng minh thư nhân dân hoặc số của giấy 
tờ khác có giá trị tương đương trên tờ khai hải quan.    
• Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chia tách hàng thành nhiều gói kiện nhỏ mà tổng trị giá hàng hóa các gói 
hàng của cùng một chủ hàng đó vượt định mức miễn thuế thì doanh nghiệp thực hiện khai mã loại hình H11 
theo đúng quy định tại �ông tư số 38/2015/TT-BTC và �ông tư số 39/2018/TT-BTC.  
Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và hiện các nội dung về nâng 
cấp phần mềm đã đưa vào Đề án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số. Đối với việc mua 
hàng trên các sàn giao dịch TMĐT: hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Nghị định quản lý hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, theo đó, các giao dịch mua bán trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử sẽ phải thực hiện theo Nghị định này.

Đối với các doanh nghiệp CPN, Công văn 3923 cũng yêu cầu:  
• Nếu thay mặt chủ hàng khai hải quan hoặc hướng dẫn người gửi hàng khai phải xác định trị giá hải quan đối 
với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ CPN để chia nhóm hàng hóa theo đúng hướng dẫn về vận đơn tổng, 
vận đơn con nêu trên và phải khai đầy đủ các thông tin người nhận trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp bao 
gồm (i) địa chỉ người nhận; (ii) số chứng minh thư nhân dân hoặc số của giấy tờ khác có giá trị tương đương. 
• Cung cấp thông tin cho đại lý của doanh nghiệp CPN ở nước ngoài, các sàn TMĐT ở nước ngoài về chính 
sách thuế, về danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, ngừng/tạm ngừng nhập khẩu và không chấp nhận vận 
chuyển hàng hóa thuộc danh mục này. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ từ nước xuất khẩu thông qua việc 
soi chiếu khi nhận hàng để gửi thì thông báo và chia sẻ dữ liệu hình ảnh soi chiếu cho cơ quan hải quan nơi 
làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát khi hàng về.

Nhằm thúc đẩy thương mại điện tử (“TMĐT”) xuyên biên giới, Bộ Tài chính đã quy định miễn thuế nhập khẩu 
hàng hóa trị giá thấp vận chuyển qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (“DVBC, CPN”). Cụ thể theo 
khoản 11 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP) ban hành ngày 
11/03/2021: Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 
1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp từ 100.000 đồng Việt Nam trở xuống 
được miễn thuế nhập khẩu. 
Tuy nhiên qua thực tế quản lý, cơ quan Hải quan phát hiện chủ hàng hóa lợi dụng quy định miễn thuế nhập 
khẩu, “xé nhỏ” lô hàng hóa gửi qua DVBC, CPN nhằm trốn thuế. Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 
6/8/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 3923/TCHQ-GSQL (“Công văn 3923”) tăng cường 
quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 
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Nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.


