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Số: 3738/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

V/v quản lý phế liệu nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thực hiện ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5,
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan nêu tại điểm 2.4 mục II
công văn số 3293/TB-TCHQ ngày 11/6/2018 về xử lý mặt hàng phế liệu nhập khẩu, tiếp theo
công văn số 3428/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh,
thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như sau:
1. Đối với hàng hóa khai báo là phế liệu nhập khẩu, khi thực hiện thủ tục hải quan, Chi
cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để thực
hiện việc phân tích đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với lô hàng phế liệu
nhập khẩu. Trong quá trình lấy mẫu phải chụp ảnh thực tế hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ phục
vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
2. Đối với hàng hóa khai báo là hàng đã qua sử dụng, không phân biệt mục đích sử dụng
và có tên hàng, mã số hàng hóa không thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày
19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có nghi vấn là phế liệu, ví dụ như: bao bì, màng nhựa, dây
đai, bao jumbo, đồ nhựa, lưới đánh cá,.. đã qua sử dụng khi thực hiện thủ tục hải quan, Chi cục
Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để xác định
hàng hóa nhập khẩu có phải là phế liệu hay không.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì kịp
thời báo cáo kèm đề xuất phương án xử lý phù hợp gửi về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp)
- Bộ Công Thương (để p/hợp)
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo)
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Vụ, Cục: KĐHQ, CBL, TT-KT, QLRR, PC (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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