
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ị̂£ /2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 2-1'tháng't năm 2022 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 
tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan 

và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, 
tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 

Căn cứ Luật Hải quan rỉgày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định sô 08/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 
quan, kiêm tra, giám sát, kiêm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất 
khâu, thuế nhập khấu; 

Căn cứ Nghị: định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa 
đôi, bô sung một sổ điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra, 
giám sát, kiếm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định sô 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản ỉỷ ngoại thương; 

Căn cứ Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 18/202Ĩ/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đoi, bo sung một so điều của Nghị định số ỉ34/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một so điều và biện 
pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Quyết định sổ 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyến, quà biếu, quà 
tặng, hàng mâu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 
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Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều 
tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định thủ tục hái quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các 
đôi tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương 
mại. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-
BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ 
tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép 
nhập khâu, tạm nhập khấu không nhằm mục đích thương mại 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau: 

"Điều 3. Điều kiện xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu 

2. Đối với xe gắn máy 

b) Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 
14:2015/BGTVT). 

3. Chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu 
theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo 
quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ". 

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 5. Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khấu xe ô tô, xe gắn máy 

1. Hồ sơ nhập khẩu, tạm nhập khẩu 

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mầu số 01-
Tờ khai hàng hóa nhập khấu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trường họp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ, người khai hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu 
HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kem Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

b) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 
bản chụp; 

c) Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô); 

d) Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe mô tô, xe gắn máy/động cơ xe mô tô, xe gắn máy nhập khấu (đối với 
xe gắn máy); 
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đ) Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng quy định tại 
khoản 1, 2, 3 và 4 Điêu 2 Thông tư này ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tại 
Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe (nếu có): 01 bản chính; 

e) Chứng từ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy 
định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này (nếu có). 

Người khai hải quan nộp 01 bản chính các chứng từ quy định tại điểm c, 
điểm d khoản này. Trường họp cơ quan kiêm tra chuyên ngành quy định nộp 
bản chụp hoặc không quy định cụ thế bản chính hay bản chụp thì người khai 
hải quan được nộp bản chụp. 

Trường hợp Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỳ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô), Bản đăng ký kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy/động cơ xe 
mô tô, xe gắn máy nhập khấu (đối với xe gắn máy), Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô 
tô), Giây chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô 
tô, xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy) được cơ quan kiểm tra chuyên 
ngành gửi qua cống thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không 
phải nộp khi làm thủ tục hải quan. 

2. Trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khấu 

a) Địa điểm làm thủ tục: Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật; 

b) Người khai hải quan khai đầy đủ các chi tiêu thông tin trên tò' khai hải 
quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 Điều này 
thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại Chi 
cục Hải quan (đối với trường họp thực hiện thủ tục hải quan giấy), chịu trách 
nhiệm bảo quản xe tại địa điểm được phép đưa về bảo quản trong thòi gian chờ 
kêt quả kiêm tra của cơ quan kiêm tra chuyên ngành; 

c) Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khấu, tạm nhập khẩu xe thực hiện 
thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định. 

Trong thời hạn 08 giờ làm việc kế từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực 
tế hàng hóa nhập khấu, nếu có đủ cơ sở xác định trị giá do người khai hải quan 
kê khai là chưa phù họp với hàng hóa thực tế thì cơ quan hải quan phải xác 
định trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khấu theo đúng quy định, ban hành 
Thông báo trị giá hải quan. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá 
hải quan, nếu người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung theo Thông 
báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo 
quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có). 

Trường họp người khai hải quan đủ điều kiện để được đưa hàng về bảo 
quản theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo 
quản, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phân công công chức theo dõi, tra 
cứu kêt quả kiếm tra của cơ quan kiếm tra chuyên ngành trên cống thông tin 
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một cửa quốc gia, khi có kết quả kiếm tra phải yêu cầu ngay ngưòi khai hải 
quan thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định. 

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người khai hải 
quan không tiến hành tiếp thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc 
người khai hải quan không chấp hành quy định về bảo quản hàng hóa thì Chi 
cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiếm tra việc mang hàng về bảo 
quản, nếu người khai hải quan không lưu giữ xe tại địa điểm đã đăng ký bảo 
quản thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; 

d) Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khấu, tạm nhập khẩu chỉ thông 
quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỳ thuật và bảo vệ môi trường 
xe cơ giới nhập khấu (đối với xe ô tô) và giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy 
nhập khâu (đối với xe gắn máy) của cơ quan kiếm tra chuyên ngành. 

Khi nhận được Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường của cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi qua cống thông tin một 
cửa quốc gia hoặc do người khai hải quan nộp thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ 
tục nhập khấu kiêm tra đối chiếu kết quả tại Giấy chúng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với thông tin khai trên tờ khai hải quan và 
kết quả kiểm tra thực tế, trường hợp có sự khác biệt dẫn đến làm thay đổi trị 
giá của hàng hóa thì cơ quan hải quan xác định lại trị giá hải quan theo quy 
định, ban hành Thông báo trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan, nếu người khai hải quan không 
thực hiện khai bố sung theo thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ban 
hành quyết định ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi 
phạm (nếu có). 

Trường họp người khai hải quan nộp giấy chứng nhận chất lượng an toàn 
kỳ thuật và bảo vệ môi trường không đúng thời hạn quy định (quá 30 ngày kể 
từ ngày đưa hàng về bảo quản), cơ quan hải quan tiến hành lập biên bản vi 
phạm, trừ trường hợp người khai hải quan có lý do khách quan được cơ quan 
kiểm tra chuyên ngành xác nhận thì không lập biên bản vi phạm, sau khi người 
khai hải quan chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan, tiếp tục thực 
hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật; 

đ) Trường họp thực hiện thủ tục hải quan giấy: 

Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
nhập khấu, tạm nhập khẩu xác nhận thông quan trên 03 tờ khai hải quan, đồng 
thòi đóng dấu "dùng cho tái xuất hoặc chuyến nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe 
gắn máy theo quy định của pháp luật" vào 01 tờ khai hải quan; trả cho người 
khai hải quan 01 tờ khai hải quan có xác nhận thông quan và 01 tờ khai hải 
quan có đóng dấu "dùng cho tái xuất hoặc chuyến nhượng hoặc tiêu hủy xe ô 
tô, xe gắn máy theo quy định cua pháp luật", lưu 01 tờ khai hải quan. 

Các trường họp nhập khẩu nộp thuế, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
nhập khẩu xác nhận thông quan trên 02 tờ khai hải quan, trà cho ngưò'i khai hải 
quan 01 tờ khai hải quan có xác nhận thông quan, lưu 01 tờ khai hải quan; 
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e) Trường họp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhưng chưa thực hiện 
việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan công an và cơ quan hải quan theo quy định 
tại khoản 9 Điêu 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 
của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 
18/08/2018 của Chính phủ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, tạm 
nhập khâu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện xác nhận đã thông quan lên tờ khai 
hải quan in từ hệ thống và trả cho người khai hải quan đế thực hiện thủ tục 
đăng ký lưu hành xe tại cơ quan công an; 

g) Trường họp phải xác định lại trị giá hải quan, ban hành quyết định ấn 
định thuế thì Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu xe phải có văn 
bẳn gửi bố sung cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá 
nhân nhập khâu xe đế thông báo về trị giá xác định lại của chiếc xe, số tiền 
thuế (chi tiết từng sắc thuế) mà cơ quan hải quan đã thu bổ sung đế phối hợp 
thu thuê theo quy định." 

3Ế Sửa đỗi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 như sau: 

"Điều 7. Hồ SO', thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy đã tạm 
nhập khẩu miễn thuế 

2. Hồ sơ tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy bao gồm: 

c) Tờ khai hàng hóa xuất khấu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mầu số 02 -
Tờ khai hàng hóa xuất khấu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trường họp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ, người khai hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu 
HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính." 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 8 như sau: 

"Điều 8. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, 
xe gắn máy (sau đây gọi tắt là chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy) đã tạm 
nhập khẩu miễn thuế 

2. Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy 

đ) Tờ khai hàng hóa nhập khấu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mầu số 01 
-Tờ khai hàng hóa nhập khẩu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trưò'ng họp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 
12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ, người khai hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu 
HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kem Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính." 

5. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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"Điều 10. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Tống cục Hải quan thực hiện kiểm soát, quản lý các thông tin liên 
quan đối với việc nhập khấu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của các đối 
tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. 

2. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện thủ tục 
nhập khẩu, tạm nhập khẩu, tái xuất xe ô tô, xe gắn máy. 

a) Chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập 
khấu, tái xuất xe ô tô, xe gắn máy theo quy định tại Thông tư này; 

b) Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy (đối với 
trường họp nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng), Chi cục Hải quan nơi 
thực hiện thủ tục nhập khấu cung cấp thông tin: số, ngày tờ khai nhập khẩu đã 
thông quan; tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe cho Cục Thuế tỉnh, 
thành phố nơi quản lý thuế của tổ chức, cá nhân này để thực hiện quản ỉý thuế 
và thu thuế theo quy định." 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày io tháng 5 năm 2022. 

2ề Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, 
xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khấu, tạm nhập khẩu không 
nhằm mục đích thương mại. . 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật viện 
dân tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo 
văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4. Quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng cục 
Hải quan) đê tông hợp và hướng dẫn xử lý. '•Mí 

Noi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP; 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổna Bí thư; 
- Văn phòng Quốc Hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
-Tòa án Nhân dân Tối cao; 
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, CO" quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Cục Hải quan các tỉnh, liên tinh, thành phố; 
- Công báo; 
- VVebsite Chính phù; 
- VVebsite Tổng cục Hải quan; 
- Lưu: VT, TCHQ. 


