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BỘ TÀI CHÍNH
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________________

Số: 126/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày
26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu,
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu
để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để
gia công xuất khẩu xăng dầu
_____________

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày
14/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và
các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số Điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TTBTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất
khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu
để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu
xăng dầu như sau:
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Điều 1. Bổ sung khoản 4, Điều 1 như sau:
“4. Thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bán
xăng dầu để phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc các khu chế
xuất, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu kinh tế cửa khẩu
khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định
quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ
xuất khẩu, nhập khẩu thì thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu này thực
hiện theo hình thức tạm nhập, tái xuất xăng dầu; cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam theo chế độ tạm nhập
xăng dầu và bán xăng dầu cho doanh nghiệp thuộc các khu nêu trên theo chế độ tái
xuất xăng dầu”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 6 như sau:
“4. Xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được
chuyển vào tiêu thụ nội địa:
4.1. Lượng xăng, dầu nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập có thời
hạn nộp thuế theo quy định tại điểm d, khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý
Thuế số 78/2006/QH11.
4.2. Nếu khối lượng xăng, dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái
xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa lớn hơn 10% khối lượng đã tạm nhập thì phần
vượt quá 10% khối lượng tạm nhập có thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm đ,
khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11.
4.3. Sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính, chịu phạt chậm
nộp thuế (nếu có) theo luật định thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về
kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Chương IV và Điều 14 như sau:
1. “ Chương IV
Thủ tục hải quan đối với tái xuất, xuất khẩu xăng dầu cho tàu bay”.
2. “ Điều 14. Hồ sơ hải quan:
1. Đối với tái xuất xăng dầu:
Khi giao hàng cho tàu bay, thương nhân phải nộp hoặc xuất trình cho Chi cục
Hải quan các chứng từ sau:
- Xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký;
- Nộp hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho: 01 bản chính;
- Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa: 01 bản chính (đối với
trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa).
2. Đối với xuất khẩu xăng dầu.
2.1. Chứng từ phải nộp cho Chi cục Hải quan:
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- Tờ khai hải quan đã đăng ký: 02 bản chính;
- Hợp đồng mua xăng dầu sản xuất trong nước hoặc xăng dầu có nguồn gốc
nhập khẩu: 01 bản sao;
- Hợp đồng bán xăng dầu cho tàu bay và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao;
- Hóa đơn bán hàng hoặc Phiếu xuất kho: 01 bản chính;
- Bản định mức khối lượng xăng dầu bay chặng nội địa: 01 bản chính (đối với
các trường hợp tàu bay xuất cảnh có bay chặng nội địa);
- Văn bản xác nhận của Bộ Công thương về đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập
khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu: 01 bản sao.
2.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Chi cục Hải quan yêu cầu:
Xuất trình các chứng từ (bản chính) để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu
với các chứng từ (bản sao) phải nộp tại điểm 2.1 khoản này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2011.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan các
tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi và thực hiện nội dung
quy định tại Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

