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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGIỈĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc

Số: / ĩ % Í/QD-BTC

Hà Nội, ngày ô^tỉĩáng ỹ

nắm 2019

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc công bố thủ tục hành chính inửi, Ihii (ục hành chính dirọvsừa-đểi, 1)0
sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quãn lý nhà nước của
Bụ Tài chính
B ộ TRƯỞNG B ộ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 cùa
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị dịnh sổ 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị
địiih liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP
ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều cùa
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Văn phòng Chính phù về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xct đề nghị của Tổng cục truởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bổ kèm Quyểt định này 10 thủ tục hành chính trong lĩnh
vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Rộ Tài chính
được quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ
trường Bộ Tài chính gồm:
1. Thủ tục hành chính mới: 08 thủ tục
2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 thủ tục
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kổ từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trường Tổng cục Hải quan, Chánh Vân phòng, Vý
trường Vụ Pháp chế, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, liên tinh, thành phổ
trực thuộc trung ương và Thủ trường các đơn vị cỏ liên quan chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- 1,-ănh đno Bộ;
- Website Bộ Tải chinh;
- Văn phòng Chính phủ (Cục K.STTHC);
-Lưu: VT.TCHQ.mb)

B ộ TÀI CHÍNH

Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH ClriNII MỚI DAN HÀNH, SỬA ĐỐI, BÓ SƯNG Tnuộc PHẠM VI CIIỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA B ộ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định sô J3^iT/QĐ-fíTC ngày QỉCỉthảng.y.năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh)
PIIẢN I: DANII MỤC THỦ TỤC HÀNII CHÍNH
1. Danh mục Thủ tục hành chính mói ban hành
STT
(1)

Tên thủ tuc
hành chính
•

Lĩnh vưc
•

Cfì' quan thực hiện

Văn bản quy định thủ
tục hành chính

Ghi chú

(4)

(5)

(6)

(2)
(3)
Thủ tục hành chính cấp Tổng cục H ải quan (01 thủ tục)

1

Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai
hải quan đối với công chức hải quan đã
chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ
việc

2

Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm
thủ tục hải quan

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm
thủ tục hải quan

4

Ihù tục tiẽp tục hoạt động đại lý làm
thủ tục hải quan

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Thông tư số 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Thông tư số 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Thông tư sô 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Hải quan

Tổng cục Hải quan

Thông tư sô 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019

Iỉải quan

i

của Bộ Tài chính

5

Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm
thủ tục hải quan

6

Thủ tục gia hạn mà số nhân viôn đại lý
làm thủ tục hải quan

7

Thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý
làm thủ tục hải quan

8

Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý
làm thủ tục hải quan

Hải quan

Hải quan

Hải quan

Ilải quan

Tổng cục Hải quan

Thông tư sổ 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Thông tư sô 22/2019/TrBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Thông tư sô 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

Thông tư sô 22/2019/TTBTC ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính

2. Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT
(1)

1

Sổ hồ
sơ
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Tên VBQPPL quy
định nội dung sửa
đoi, bổ sung, thay
thế

Lĩnh
vưc
1

(3)
(4 )
(2)
(5 )
Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan (02 thủ tục)
Thủ tục công
nhận
hoạt
động đại lý
làm thủ tục hải

Thông
tư
sổ
22/2019/TT-BTC
ngày 16/04/2019 cùa
Bọ Tài chính

Hải
quan

Cơ quan
thực hiện
(6)

Tổng cục
Hải quan

Ghi rõ TTHC được sửa đồi,
bổ sung đâ dược công bố tại
Quyết định Dào của Bộ Tài
chính
(7)

Số thứ tự 9 (Điểm A Muc
2) Quyết định số 2770/QĐBTC ngày 25/12/2015

Ghi chú
(8)

quan

2

Thủ tục thi
cấp chứng chỉ
nghiệp vụ khai
hải quan

•
Thông
tư
sô
22/2019/TT-BTC
ngày 16/04/2019 của
Bộ Tải chính

Hải
quan

Tổng cục
Hải quan

Sổ thứ tự 5 (Điểm B Mục 2)
Quyét định số 2770/QĐ-BTC
ngày 25/12/2015

PHÀN H: NỘI DƯNG c ụ TH Ể CỦA TỪNG TIIỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Đính kèm thủ tục theo các danh mục ở Phần I)

1.Thủ tục cấp chứng chỉ ngbiệp vụ khai hãi quan doi vói công chức hải
quan đã chuyển công tác, nghĩ hun hoặc nghi việc:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ đề nghị cấp chứng chi nghiệp vụ khai hải quan:
Công chức hải quan sau khi chuyển công tác, nghi hưu hoặc nghi việc có
nhu cầu cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp Chứng chi
nghiệp vụ khai hải quan gửi Tổng cục Hải quan
- Bước 2: cấp Chứng chì nghiệp vụ khai hải quan:
Tồng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định
và thực hiện cấp Chứng chì nghiệp vụ khai hải quan hoặc có văn bản trả lời và
nêu rõ lý do đối vởi trường hợp không đủ điều kiện.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua bưu điện.
- Thành phẩn, sổ linrng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 11 ban
hành kcm theo Thông tư;
- Một (01) ảnh màu 3x4 chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính dcn thời
điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tcn, năm sinh ở mặt sau cùa ảnh.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bàn đề nghị cấp Chứ Ig chi
nghiệp vụ khai hải quan.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức hải quan đã c luyen
công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ quyền hoặc phân cấ } thực
hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTIIC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (nểu có): Không
- Kết quả thực hiện thủ tụt' hành chính:
- Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan
- Phí, lệ phí: Nộp lệ phí thi theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mầu sổ 11: Đom đề nghị cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan
- Yêu cầu,9 diều kiện
I thực
• hiện:
•

- Công chức hài quan giữ ngạch kiểm tra viên hài quan có 09 năm công
tác liên tục hoặc kiểm tra viên chính hoặc kiểm tra viên cao cấp sau khi chuyên
công tác, nghỉ hưu hoặc nghi việc (không bao gồm trường hợp kỷ luật huộc thôi
việc) dược cấp Chúng chì nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ
ngày có quyết định chuyển công tác, hoặc nghi hưu hoặc nghi việc.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015AT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thú tục hải quan.
- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan; trinh
tự, thù tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
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Mấu sổ 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐẺ NGHỊ CẦP CHỨNG CEfi NGHIỆP v ụ KHAI HẢI QUAN
Kính gửi: Tổng cục Hải quan

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

.

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường Bộ
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chì nghiệp vụ khai hải quan; cấp
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bồ sung
một sổ điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chì nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Đê nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét cấp Chứng chỉ nghiệp
vụ khai hải quan cho ông (bà):
Họ tên:..........................................Nam/nữ:......................................................
Ngày sinh:.....................................

.

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:............... cấp ngày:.................. tại.........
Nơi đãng ký Hộ khẩu thường trú:.............................................................. Ị......
Nơi ờ hiện nay:..........................................................................................
Ngạch công chức:......................................................................................
Thòi gian, quá trình công tác:.................................................................
Quyết định nghi hưu hoặc nghi việc hoặc chuyển công tác:.............................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nghiệm

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2.
Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Doanh nghiệp có đề nghị tạm dừng hoạt động dại lý làm thủ tục hải quan
lập hồ Sơ đề nghị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (hoặc báo cáo
của Cục Hải quan tỉnh, thành phố) gửi Tổng cục Hải quan.
- Bước 2. Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm ừa hồ sơ; Tổng cục trường Tổng cục
Hải quan ra quyết định tạm dừng đại lý làm thủ tục hài quan.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gìri qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, sổ lirựng hồ sơ:
* Thành phần bồ sơ:
- Công vãn đề nghị tạm dừng đại lý làm thủ tục hủi quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
tề nghị
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề
_
của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục hải quan tỉnh, thành phố.
- « ố i tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Doanh nghiệp
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục ĩ lải quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cẩp t lực
hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (nểu có): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết đinh tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
- Phí, lệ phí: Không
- Ten mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau số 12: Đơn đề nghị tạm dừng hoạt dộng dại lý làm thủ tục hải quan;
- Mầu số 06A: Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
9

•

•

•

- Hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20
Luật Hài quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chi đã đăng ký với ca quan
hải quan

- Không thực hiện chể dộ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không
đủng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan.
- Không Thông báo cho Tổng cục Hải quan thực hiện thu hoi mã sô nhân
viên đại lý làm thủ tục hài quan đối vói các trường hợp bị thu hôi hoặc trường
hợp đại lý làm thủ tục hải quan bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.
- Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ bảo cáo không
đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với CƯ quan hải quan
trong 03 làn liên tiếp.
- Đại lý làm thù tục hải quan có văn bàn đề nghị tạm dừng hoạt động.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/ÌT-BTC ngày
31/01/2015 cùa Bộ Tải chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
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Mầu sỗ 12
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY™.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - n ạ n h phúc

Số: ...J ......

......... ngày......tháng....... năm.......

*

V/v đề nghị lạm dùng/chấm dứt
hoạt động đại ỉý làm thủ tục hải

quan

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy đinh chi tiết thủ tục cáp Chứng chí nghiệp vụ khai hải quan; cấp
và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy địnli chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; tìn h tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Tên doanh nghiệp:...................................................................................
Mã số thuế:...................................... .......................................................
Địa c h i:.............................................................................................................
Công ty đã được công nhận đại lý làni thủ tục hải quan tại Quyết định
số..........ngày........Nay Công ty đề nghị Tổng cục trường Tổng cục Hải quan
thực hiện việc tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với
công ty.
Lí do tạm dựng/ chấm dứt:......................................................................
Đề nghi Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo quy định./.

.

• i..

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Mâu sô 06A
BỘ TÀI CHÍNH
TỎNG CỤC HAI QUAN

SỐ:......./QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ô ộ c lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... ngày.......thúng....... năm 20...
QƯYÉT ĐỊNH

về việc tạm dừng hoạt động đại ỉý làm thủ tục hải quan

TỎNG CỤC TRƯỜNG TỔNG c ụ c HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường Bộ
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khui hải quau; câp
và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ Thông tư số 22/2019AT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chinh quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình, tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Xét đề nghị của (Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp)
.................... ............... về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng hoạt động đại lý làm thù lục hải quan đổi với
(Tên doanh nghiệp)..............................................................................
Mã số thuế:............................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................
Giấy chứng nhậu đãng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp s ố ...........ngày cấp.................nơi cấp...........................................................
Được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định
số... ngày.... của Tổng cục trường Tồng cục Hải quan vè việc công nhận hoạt
động đại lý làm thủ tục hải quan
Lý do:........... ....................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thòi hạn 06 Lháng
kc từ ngày ban hành Quyết định này, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc
phục và có vãn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan han hành

Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy dinh.

.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp)
......................................... . Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục
trưởng Cục Hải quan tinh, thành phố............... chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,... (3b).

TỒNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3.
Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hài quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
.
Doanh nghiệp có itề nghị chain dứt hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan
lập hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hài quan (hoặc báo cáo
của cơ quan hải quan các cấp) gửi Tổng cục Hải quan.
- Bưóc 2. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan ra quyết định chấm dứt đại lý làm thủ tục hải quan.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, số Itrựng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Công vãn đề nghị chấm dứt hoại động đại lý làm thù tục hải quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồ nghị
cùa đại lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của cơ quan hải quan các cấp.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chỉnh:
a) Cơ quan có thẳm quyển quyết định: Tổng cục I lài quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) C ư quan trực tiép thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quail.
d) Cơ quan phối hựp (nẻu CÓ): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu từ khai:
- Mầu số 12: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thù tục hài quan;
- Mầu sổ 06: Quyết định chẩm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trải phép hàng hóa, tiền tệ qua
biên giới; sản xuất, buôn bán hàng cấm; trốn thuế đen mức bị truy cứu trách
nhiệm hình sự;

- Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ
tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
cho cơ quan hải quan;
- Sử dụng bộ chúng từ không phải do chù hàng cung cấp để làm thù tục
hải quan xuất khẩu, nhập khâu hàng hóa;
•
- Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kẻ từ ngày tạm dừng theo quy định mà đại
lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không cỏ văn bản để nghị tiêp tục
hoạt động gửi Tổng cục Hải quan;
- Doanh nghiệp hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan giải thể hoặc phá
sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản;
- Đại lý làm thủ tục hải quan để nghị chấm dứt hoạt động.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số Ì2/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ-tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp vả thu hồi mã
sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trinh tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đồi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 cùa Bộ Tài chỉnh Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động cùa đại lý làm thủ tục hải quan.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - Tự do - H ạnh pbúc

Sổ: . . . J .......

........, ngày .thắng...n ăm .........

V/v đè nghị tạm dừng/chẩm dứt
hoạt động đại lý làm thủ tục bải
quan

.

.

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Luật Ilải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bọ
Tài chính quy địiih chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bồ sung
một số điều của Thồng tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhâii viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan;
Tên doanh nghiệp:...................................................................................... ..... .
Mã sổ thuế:........................................................................................................
Địa c h ỉ:...............................................................................................................
Công ty đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định
số..........ngày........Nay Công ty đề nghị Tổng cục trường Tổug cục Hải quan
thực hiện việc tạm dừng/ chấm dứt hoạt động dại lý làm thủ tục hải quan dồi với
công ty.
L í do tạm đựng/ chấm dứt:................................................................................
Đề nghị Tổng cục Hải quan xem. xét giải quyét theo quy định./.
.... (CHÚC DANH CỦA NGƯỜI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHĨỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mau sắ 06
BỘ TÀI CHÍNH
TỒNG CỤC HẢI QUAN

SỐ:....... /QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

........... ngày ...... tháng ...... nám 20...

QUYÉT ĐỊNH
v ề việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 nãm 2014;
Căn cử Thông tư số 12/2015AT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải
quan; cấp và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ
tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ Thông tư sổ 22/2019VTT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Xét đề nghị của (Cục Hài quan tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp)
.................................... về việc châm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Xét đề nghị của Cục trường Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYẾT DỊNH:
Diều 1. Chấm dứt hoạt dộng dại lý làm thủ tục hải quan đổi với
(Tên doanh nghiệp)....................................................................................Ị....
.

.

•

Mã số th u ể : .....................................................................................................
Địa ch i:.............................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận dăng ký doanh
nghiệp s ố ........... ngày câp.................nơi cấp...................... .....................................
Được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết đinh
sổ... ngày.... của Tổng cục truờng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt
động dại lý làm thủ tục hải quan
Lý do:...... ................ ............................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp).............
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trường Cục Hải quan tình

v.*wwer.*r-
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thành phố............... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điẳo 3;
- Lưu: VT,... (3b).

TỎNG c ụ c TRƯỞNG
(Xý, ghi rõ họ tên và đóng dắu)

i

i

4.
Thù tục tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Doanh nghiệp có yêu cầu tiếp tục hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan
lập hồ sơ đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thù tục hải quan gửi Tổng cục
Hải quan.
- Bước 2. Tiếp tục hoạt động đại lý làm thù tục hải quan:
Tổng cục Hải quan ticp nhận, kiểm fra hồ sơ và tổ chức kiểm tra xác minh
điều kiện hoạt động đại lý làm thù tục hải quan của doanh nghiệp theo quy định;
Tổng cục trường Tổng cục Hải quan ra quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm
thủ tục hải quan nếu đáp ứng đủ diều kiện theo quy định.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuycn.
- Thành phần, số lirọng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Công văn dề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
* Số lưọmg hề sơ: 01 bộ
- Thời hạn giãi quyết:
Trong thừi hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của
doanh nghiệp.
- Đoi tưựng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) C ư quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (nếu CÓ): Không
- Kết quả thực hiện thũ tục hành chính:
- Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thù tục hải quan hoặc văn bản
trả lời và nêu rõ lý do không dáp ứng đủ diều kiện theo quy định.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đưn, mẩu tờ khai:
- Đom đề nghị tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Mầu số 06B: Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hảiquan.
- Ycu cầu, điều kiện thực hiện:

- Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thù tục hải
quan theo quy định tại khoản 1 Diều 20 Luật Iỉải quan
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
Số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tu số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
.

Mau sổ 06B
BỘ TÀI CHÍNH
TÒNG CỤC HẢI QUAN

Sổ: ....../QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - n ạnh phúc

.......... ngày ...... tháng

năm 20...

QUYẾT ĐỊNH

v ề việc tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tọc hải quan

TỐNG CỤC TRƯỞNG TỎNG c ụ c HẢI QUAN
Căn cử Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

•

Cărrcứ Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củã Bộ tnĩơng BỘT
Tài chính quy dinh chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp
và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thù tục hải quan;
Căn cứ Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
.
Căn cứ Quyết định s ố .......... n g ày ...........của TổDg cục txưcmg Tổng cục
Hải quan về việc cồng nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cử Quyết định s ổ .......... n g ày ........... của Tổng cục trường Tổng cục
Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Xem xét hồ sơ gưi kèm công vãn s ố .............về việc đề nghị tiếp tục hoạt
động đại lý làm thủ tục hài quan của (doanh nghiệp)................ ; và
Kết quả kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với
(doanh nghiệp)...............
Xét đề nghị của Cục trường Cục Giám sát quản lý vể hải quan,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với:
(Tên doanh nghiệp)......................................................................................
M ã số thuế:.......................................................................................................
......

:

Địa c h i:.............................................................................................................
Giấy chửng nhận đãng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp s ố ............ngày cấp.................nơi cấp........................................ ...................

Đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
...........(Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của
Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/Tr-BTC ngày 30/01/2015 cua Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ttịnh chi tiét thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và Thông tư sổ 22/2019/TI -BTC
ngày 16/4/2019 của Bộ trường Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp)
......................................... . Cục trường Cục Giám sát quàn lý về hải quan và Cục
trưởng Cục Hải quan tinh, thành phố............... chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi n h ậ n : ___
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.... (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG—
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5.
Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Nhản viên làm việc tại đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng dủ diều kiện
quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 lập hồ sơ đề nghị cấp mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan.
- Bước 2: cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
Tồng cục Hâi quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định;
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện cấp mã số nhân viên đại lý làm
thủ tục hải quan theo mẫu sổ 08 ban hành kèm theo Thông tư. Trường hợp
không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua bưu điện;
-------- =~Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:

•

- Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu
số 07 ban hành kèm Thông tư: 01 bản chính;
- Bằng tốt nghiệp dại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế,
kỹ thuật: 01 bản chụp
- Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;
- Giấy chửng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật
hải quan (Tnrờng hợp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm
kể từ ngày cấp): 01 bản chụp;
- Chứng iTLÌiih nhân dân/Căn cước công dân (Trường hợp cơ sờ dữ liệu
quốc gia về dân cư chưa dưa vào vận hành): 01 bản chụp;
.
- Một (01) ảnh màu 2x3 được chụp trong thòi gian 06 tháng.
Các chứng từ bản chụp phải được người đại diện theo pháp luật của đại lý
làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do cơ quan có thẩm quyền
công chửng hoặc chứng thực
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cá nhân.
- Cơ quan giải quyct thủ tục hành chính:
a)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (nếu CÓ): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Mà số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hoặc văn bản trả lời đối với
trường hợp không đũ điều kiện.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đưn, mẫu từ khai:
- Mầu số 07: Đơn đề nghi cấp mã sổ nhân vicn đại lý làm thù tục hải quan;
- Mẩu số 08: Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh té, kỹ
thuật trở lên;
- Có Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan.
- Các trường hợp không được cấp mã số nhân viên đại lỷ làm thủ tục hải
quan:
+ Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành
hình phạt tù;
+ Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử
phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trường Cục Thuế hoặc Cục
trưởng Cục Ilải quan tình, thành phố trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết
định xử phạt;
+ Cản bộ, công chức theo quy định cùa pháp luật về cán bộ, công chức;
+ Cán bộ, công chức thôi giữ chửc vụ nhưng đang trong thời gian quy
định không dược kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐCP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh
doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
sau khi thôi giữ chức vụ;
+ Các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
theo quy định
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015AT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trinh tự, thủ tục công nhận và hoạt
động cùa đại Iỷ làm thủ tục hải quan.
- Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Rộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày

31/01/2015 của Bộ Tài chính Ọuy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chỉ nghiệp vụ
khai hài quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
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Mẩu sổ 07
DƠN VỊ CHỦ QUẢN
CỒNG TY....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - Hanh phúc

............. . ngày...... tháng ....... nãm ........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÁP MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI
QUAN
Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Tên doanh nghiệp:..........................................................................................
Mã số thuế:.....................................*................................................................
Địa chi: .ị................................................................................................
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư sổ 12/2015/TT BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viẽn đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một só điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Rộ Tài chính quy dịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chì nghiệp vụ khai hài quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ hợp đồng lao động s ố ...........n g ày ........./ ....... / ....... giữa doanh
nghiệp................................ vói ông (b à ).................................
Đe nghị Tổng cục trường Tổng cục Ilải quan xem xét cấp mã số nhân
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà):
1/ Họ và tên :................................................Sinh n g ày :.................................
Sổ định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD:................ .....................cấp
ngày....... tại.........................................................................................................i ......
2/ Họ và tên:................................................Sinh n g ày :...................................:
Số định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD:......................................cấp
ngày......... tạ i.......................................................... ............................................ .....
3 /...

'

Hồ Sơ gửi kèm gồm;

.

.

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, dóng dấu)
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Ảnh 2x3

TỎNG CỤC H Ả I QUAN
MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ
LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Mọ tê n :.................................
Ngày sinh.............................
Đại lý làm thủ tục hài quan:
Có giá trị đến ngày:

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 201...
TỎNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

6.
Thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Nhân viên đại lý làm thù tục hài quan có mã số đã hết thời hạn hiệu lực đế
làm thủ tục hải quan và khỏng thuộc các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên
đại lý làm thủ tục hải quan. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đê
nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan
- Bước 2: Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiếm tra hồ sơ và diều kiện theo quy định
Tổng cục trường Tổng cục Hải quan thực hiện gia hạn mã số nhân viên đại lý
làm thủ tục hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bàn trả lời
doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi qua bưu diện;
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, số linỵng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quail theo
mẫu sổ 07A ban hành kèm Thông tư: 01 bản chính;
- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kién thức pháp luật
hải quan: 01 bàn chụp.
- Chửng minh nhân dân/Căn cước công dân (Trường hợp cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành): 01 bản chụp;
- Một (01) ảnh màu 2x3 được chụp trong thời gian 06 tháiig.
Các chứng từ bản chụp phải được người đại diện theo pháp luật của đại lý
làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do cơ quan có thẩm quyền
công chứng hoặc chứng thực
* Sổ lưọng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể lừ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia
hạn mã so nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.
- Đối tirọng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cá nhân.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyct định: Tổng cục Hải quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phổi hợp (nếu CÓ): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục bành chính:
- Mã số nhân viên đại lý làm thú tục hải quan hoặc vãn bàn trả lời đôi với
trường hợp không đủ điều kiện.
- Phí, lệ phí: Khong
- Tên mẫu đora, mẫu tờ khai:
- Mầu sổ 07A: Đơn đề nghị gia hạn mà số nhân viên dại lý làm thủ tục hải quan;
- Mầu số 08: Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan không thuộc các trường hợp bị thu
hồi;
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã tham gia khóa đào tạo bổ sung
kiến thức pháp luật hải quan có thời lượng tối thiểu 03 ngày (8 tiết/ngày) do
Trường Hải quan Việt Nam hoặc các trường cao đẳng, đại học, học viện có khoa
chuycn ngành hải quan thực hiện, trên cơ sở thống nhất chương trình đào tạo với
Tông cục Hải quan.
- Cân cứ pháp lý:
- Luật Hải quan số 54/2014/QI113 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015AT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động cùa đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cap và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thù tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

M ẩu sổ 07A
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CỐNG TY....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phức

............. . ngày...... tháng ........ năm ......

ĐƠN ĐÈ NGHỊ GIA HẠN MÃ SÒ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC

HẢI QUAN
Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Tên doanh nghiệp:............................................... ...........................................
Mã sổ thué:
Địa ch ỉ:..................................................................................................
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sừa đổi, bổ sung
một sổ điều của Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cẩp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trinh tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ hợp đồng lao động s ố ........... n g ày ........./ ....... / ....... giữa doanh
nghiệp............................... với ông (b à )...................................................................
Đề nghị Tổng cục trường Tổng cục lĩải quan xem xét gia hạn mã số nhân
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà):
1/ Họ và tê n :...............................................Sinh ngày:.........................
Số định danh cá nhân/số CMND/SỔ CCCD:........................
ngày.......tại/...................................................................................................

cấp

2/ Họ và tên:................................................Sinh, ng ày :.....................
Số định danh cá nhân/ sổ CMMD/ số CCCD:......................................... cấp
ngày.......tại............................................................ ......................................
3 /... •
Hồ sơ gửi kèm gồm:
(CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI
DIỆN THEO PHÁP LUẶT CỦA
DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ảnh 2x3

TỔNG CỤC HÀI QUAN
MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐAI LÝ
LAM THU TỤC HAI QUAN

Ho tên:
Ngày sinh.
Đai lý làm thủ tue hài q u an :...........
Có giá trị đến ngày:

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 201...
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

7.

Thủ tục cấp lại mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:

- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp mã số nhân viên đại lý
làm thù tục hải quan còn thời hạn sử dụng trong trường hợp:
+ Thẻ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan bị mất và được đại lý làm thủ
tục hải quan xác nhận tại Đơn đề nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục
hải quan.
+ Đại lý làm thủ tục hài quan có thay đổi tên đăng ký kinh doanh. *
+ Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi số định danh cá nhân
hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân
- Bước 2: cấ p lại mà số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định;
Tổng cục trường Tổng cục Hải quan thực hiện cấp lại mã sổ nhân viên đại lý
làm thủ tục hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời
doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sa qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuyén.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đom để nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo
mẫu số 07B ban hành kèm Thông tư: 01 bàn chính;
- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật
hải quan trong trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05
năm kể từ ngày cấp: 01 bản chụp;
- Một (01) ảnh màu 2x3 được chụp trong thời gian 06 tháng.
Các chứng từ bản chụp phải được người đại diện theo pháp luật của đại lý
làm thủ tục hải quan ký tên, đỏng dấu xác nhận hoặc do cơ quan cỏ thẩm quyền
công chứng hoặc chứng thực
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghi cấp lại
mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.
■
- Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cá nhân
- Cơ quan giải quyết thù tục hành chính:
a)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người cỏ thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (nểu CÓ): Không
- Kết quà thực hiện thủ tục hành chính:
- Mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan hoặc văn bản trả lời đối với
trường hợp không đù điều kiện.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đom, mẫu tờ kliai:
- Mau số 07B: Đưn đề nghị cấp lại mã sổ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan;
- Mau sổ 08: Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị mất và được đại lý làm thủ
tục hải quan xác nhận tại Đơn đề nghi cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục
hài quan;
- Đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi tên đăng ký kỉnh doanh;
- Nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan có thay đổi số định danh cá nhân
hoặc sổ chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hài quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động cùa đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư số 22/2019/TT-DTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 cùa Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trinh
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Mầu sổ 07B
ĐƠN VỊ a i ủ QUẢN
CÔNG TY—

CỘNG nÒAXĂ HỘI CHỦ NGEÕA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hanh phúc

.

............. . ngày ...... tháng ........nám ........

ĐƠN ĐẺ NGHỊ CẮP LẠI MÃ s ố NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC

HẢI QUAN
Kính gủi: Tổng cục Hài quan
Tên doanh nghiệp:..........................................................................................
Mã số thuế:............................................... ......... ».......................... ...............
Địa ch i:........................................................................................................... ;
- Căn cứ Luậl Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư sổ 12/2015/IT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Rộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số đièu của Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy (tịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động dại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ hợp đồng lao động s ố ........... n g à y ........./ ....... / ....... 'giữa doanh
nghiệp................................ với ông (b à).......................... !.......................................
Đề nghị Tổng cục trường Tổng cục Hải quan xem xét cấp lại mã số nhân
viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà):
1/ Họ và tê n :...............................................Sinh ngày:..................................
Số định danh cá nhân/ số CMND/ s ố CCCD:....................................... cấp
ngày.......tại........................................................................... .....................................
Lý d o :....... .........................................................................................

....

2/ Họ và tên;................................................ Sinh ngày:...................
SỐ định danh cá nhân/ số CMND/ số CCCD:....................................... cấp
ngày....... tại.................................................................................................................
Lý d o :....................................................... ........................................................
(Đối với trường đề nghị cấp lại mã số do thẻ nhân viên đại lý làm thủ lục
hải quan bị mất thi-có thêm nội dung xác nhận sự việc)
HÒ sơ gửi kèm gồm;
.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI BẠI DIỆN THEO
PHẤP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ảnh 2x3

TÓNG c ụ c HẢI QUAN
MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ
LÀM THỦ TỤC HÀI QUAN

Họ tê n :.................................
Ngày sin h .............................
Đại lý làm thủ tục hải quan:

Có giá trị đến ngày:

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 201...
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

8.
Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
-Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Lập hồ sơ:
Nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan, doanh nghiệp có đê nghị thu hôi
mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị thu hồi mã số
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (hoặc báo cáo của Cục Hải quan tinh,
thành phố hoặc thông báo của các cơ quan quản lý nhà nước khác) gửi Tồng cục
Hải quan.
•
- Bước 2: Thu hồi mẵ số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan ra quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, số lượng bồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thu hồi mã số nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan theo
mẫu số 07C ban hành kèm Thông tư: 01 bản chính.
* Số lirựng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị
của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục hải quan tinh,
thành phố hoặc thông báo của các cơ quan quàn lý nhà nước khác.
- Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cá nhân
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chỉnh:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cẳp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phổi hợp (nếu CÓ): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai:
- Mầu sổ 07C: Đơn để nghị thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
- Mẩu số 09: Quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
•

•

•

•

- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị xử lý hành vi vi phạm các quy
định của pháp luật đến truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị xừ lý dối với hành vi buôn lậu;
vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng
cấm; trốn thuế hoặc hối lộ cán bộ, công chức hải quan trong quá trinh làm thù
tục hải quan;
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho người khác sử dụng mã số của
mình hoặc sừ dụng mã số của người khác hoặc sử dụng mã số không phải do
Tổng cục trường Tổng cục Hải quan cấp để làm thủ tục hải quan; hoặc cho
người khác sử dụng hồ sơ của mình để thực hiện thủ tục công nhận đại lý làm
thủ tục hải quan hoặc cấp mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan;
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chuyển làm việc khác hoặc
chuyển sang làm việc cho đại lý làm thủ tục hải quan khác hoặc chấm dứt hợp
đông lao động; Nhân viên đại lý làm thù tục hải quan khi chuyên sang làm việc
vho đại lý làm thủ tục hải quan khác thì phải thực hiện cấp mã số mới theo quy
định tại Thông tư này;
- Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động;
- Nhân viên đại lý làm thù tục hải quan sử dụng mã số đã hct thời hạn
hiệu lực để làm thù tục hải quan.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chỉnh Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chì nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trinh tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

•
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Mầu so 07C
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập “ Tự do - Hạnh phúc

.............. ngày......tháng....... năm ......;

ĐƠN ĐÈ NGHỊ THU HÒI MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC
HẢI QUAN
Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Tên doanh nghiệp:..........................................................................................
Mã số th u ế:.....................................................................................................;
Địa chí: ............................................................................................................
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy dinh chi tiết thủ tục cấp Chứng chì nghiệp vụ khai hải quan;
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động dại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung
một số diều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
câp và thu hồi mã số nhân viẽn đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công
nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;
Đằ nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xcm xét thu hồi mã sổ nhân
viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp cho các ông bà cho ông (bà):
1/ Họ và tẽ n :.............................................. Sinh ngày:..................................
Mã số nhân viên đại lý hải quan:.. :....................cấp ngày.............................
Tài khoản kết Dổi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:..........................
Lý do đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý hải quan:...............................
2/ Họ và tên:............................................... Sinh ngày:..................................
Mã sổ nhân viên đại lý hải quan:....................... cấp ngày.............................
Tài khoản kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: ..........................
Lý đo đề nghị thu hòi mã số nhân viên đại lý hải quan:...............................
Hồ sơ gửi kèm gồm;

• -

- Thẻ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan;
.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI

DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mâu sổ 09
B ộ TÀI CHÍNH
TỐNG CỤC HẢI QUAN
S ố :....... /QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... , n g à y ....... th ả n g ...... năm 20.
QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi mã số nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỎNG c ụ c HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường Bộ Tài
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và
thu hôi mã số nhân vicn đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Xét công văn đề nghị của doanh nghiệp ....................................................... hoặc
Cục Hải quan tinh, thành phố về việc thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục
hải quan (nếu có);
Xét đề nghị của Cục trường Cục Giám sát quàn lý về hải quan,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:
Ông (bà):.....................................................................................................
Mã s ố :.....................................................................cấp n g à y ........./ ......../
Là nhân viên đại lý làm thù tục hải quan của (doanh nghiệp).............

Lý do thu hồi:.............................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc (doanh
nghiệp) ............................................................ Cục trưởng Cục Giám sát quản lý
vê hải quan và Cục trưởng Cục Ilài quan tỉnh, tp’......................... chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
•

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Lưu: VT,... (3b).

TỎNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

9.Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Nộp hồ sơ dự thi :
Người dự thi phải nộp hồ sơ đăng ký dự thỉ tại Cục Ilài quan tỉnh, thành
phố nơi thuận tiện do người dự thi lựa chọn và phải nộp lệ phí theo quy định của
pháp luật hiện hành tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
- Bước 2. Tổ chức thi :
Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ của thi sinh dự thi, Tổng cục Hải quan
xây dựng quy chế thi, thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi tại các Cục Hải quan
tinh, thành phố hoặc theo cụm bao gồm một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố để
tạo thuận lợi cho người dự thi.
Hội dồng thi thông báo công khai kết quả thi trên cổng thông tin điện tử
của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện từ và niêm yết tại trụ sở Cục Hải
quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. Trường hợp không đồng ý với
kết quả thi do Hội đồng thi thông báo, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo
môn thi.
- Bước 3. Cấp chứng chi nghiệp vụ khai hải quan :
+ Trường hợp người dự thi có môn thi không đạt yêu càu, thì kết quả các
môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày
thông báo kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải
quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày
thông báo kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan
mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.
+ Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chi
nghiệp vụ khai hải quan theo quy đình tại Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC
ngày 30/01/2015 và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.
- Cách thức thực hiện:
Người dự thi đăng ký dự thi ừên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Ilải
quan để Tông cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thì và nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục
Hải quan tỉnh, thành phổ.
.
- Thành phầ n, sổ lượng hồ sor:
* Thành phần hồ sơ:
- Hồ sa đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,
người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu sổ 01 ban hành kèm theo Thông tư.
+ Bằng tổt nghiệp cao đảng trờ lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật:
01 bàn sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến
thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh
dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chi khi được cấp).
+ Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thổ
hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định: 01 bản sao có
chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (nếu có)
+ Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự
thi công tác trước khi thôi làm giảng viên theo quy định ữong trường hợp người
dự thi thuộc đối tượng miễn thi: 01 bản chính (nếu có)
- Hồ sơ dăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một (01)
bộ hồ sơ, bao gồm:
.
+ Phiếu đăng ký dự thi theo Mầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính
đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ờ mặt sau
của ảnh để dán vào Phiếu dăng kỷ dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.
* Số lượng hồ sơ: 01 hộ
- Thòi hạn giải quyát:
30 ngày làm việc kể từ ngày I lội đồng thi thông báo kết quả thi trên cổ n g
thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, IIỘi đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan đối với trường hợp dự thi.
- Đối tưọmig thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
b) Cơ quan hoặc người có thảm quyền đượe uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTIIC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan
tình, thành phố.
d) Cơ quan phổi hợp (nếu có): Không

.

- Kết quà thực hiện thủ tục hành chính:
- Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
- Phí, lệ phí: Theo quy định cùa Hội đồng thi
- Ten mẫu đon, mẫu

tờ khai:

.

- Mầu số 01: Phiếu dáng ký dự thi;
- Mầu số 03: Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan.
- Yêu cầu, điểu kiện thực hiện:
- Người dự thi có 03 môn thi đạt yêu cầu theo quy định (mỗi môn đạt
điểm từ 50 điểm trờ lên chẩm theo tháng điểm 100)thìđược cẩp Chứng
chỉ
nghiệp vụ khai hải quan.

- Điều kiện đối với trường hợp miễn thi:
+ Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải
quan đôi với trường hợp sau:
Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trưòrng đại học, cao
đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn
03 năm kể từ ngày được cấp bằng tôt nghiệp;
Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại
học, cao đẳng cỏ thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm
giảng viên (không hao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự
thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có
quyết định chuyển công tác, nghihưu hoặc nghi việc.
+ Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đổi với trường hợp sau:
Người tốt nghiệp chuycn ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc té,
kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc
các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai
hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;
Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc
thương mại quôc tê hoặc kinh tê đôi ngoại hoặc kinh tê quôc tể hoặc logistics và
quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác
liên tục từ 05 năm trở lcn, sau khi thôi làm giảng vicn (không bao gồm trường
hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai
hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cỏ quyết định chuyển công tác,
nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư sổ 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trường Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ
khai hài quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
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Mẩu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - nạnh phúc

PHEÉU ĐĂNG KÝ D ự THI CẮP CHỨNG CHÌ NGHIỆP y ụ KHAI

HẢI QUAN
Họ và tê n :......................................... Nam, nữ:..............................................
Ngày sinh:....... / ........... / ..................
Số định danh cá nhân/ CMND/CCCD/:.............................................cấp ngày
....... tạ i...........................................................................................................
- Đăng ký dự thi môn:
+ Pháp luật về Hải quan

□

+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

□

+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

n

- Địa điểm dự thi tạ i: ......................................................................
-

Môn thi đề nghị được m iễn:

...........................................................................................................................................................................................................................

- Môn thi đề nghị được bảo lưu kết quả thi đã đạt tại các kỳ thi trước:
+ M ôn......... đ ạ t.... điểm tại Thông báo số .... ngày
Hải quan.

của Tổng cục

+ MÔI1......... đ ạ t.... điểm tại Thông báo số .... ngày
Hài quan.

của Tổng cục

- Địa chi nhận Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan (tại Cục Hải quan nơi tiếp
nhận hô sơ dự thi hoặc tại địa chi cụ th ê ):.........................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Neu sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
I

Ngày

t

tháng

nỗrn

CH ữ KÝ CỦA NGƯỜI D ự THI

Ngày

tháng

nám.......

CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG THI

Ghi chú: Neu người dự thi đạt yêu cầu dự thi thì Chủ tịch Ilội đòng ký xác nhận, đóng dấu
vào phiếu đăng ký dự thi và ảnh cùa người dự ỉhi. Sau đó gin phiếu đăng ký dự thi này cho
nguời dự thi để xuất trình khi vào phòng thu.

18

Mẩu số 03
TỎNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh pbúc

CHỬNG CHỈ
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
- Căn cứ Quyết định s ố ......./OĐ-TCHQ ngày... tháng....
năm.... của Tổng cục trưcmg Tổng cục Hải quan về việc
nghi hưu/nghi việc/chuyển công tác đối với ông (bà). ..

Anh 3 x 4 cm

- Căn cứ Quyểt djnh s ố ......./QĐ-TCHQ ngày... tháng
.... năm .... về việc thành lập Hội đồng thi cấp Chứng chỉ
nghiệp vụ khai hải quan;
- Căn cứ Thông báo s ố ............ ngày........... cùa Chủ tịch
Hội đồng thi cẩp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cÔQg
nhận kết quả thi năm........ ..tổ chức tạ i...........................

Chữ ký của người được
cấp Chứng chi

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỒNG c ụ c nẢI QUAN
- Cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho ông
(bà):........ ......................................... .................. 7......
- Sinh ngày:......./......./ ............................................
- Hộ khẩu thường trú :...............................................
Hà Nội, ngày....../..... /.......

SỔ:..........

Ngày ... tháng ... năm ...

TỎNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, dóng dẩu)

,

10. Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:
- Trình tự thực hiện:
- Buớc 1: Lập hồ sơ:
Doanh nghiệp dáp ứng đủ điều ỉciện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật
Hải quan năm 2014 lập hồ sơ đề nghi công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ
tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan.
- Bước 2: Công nhận hoạt động đại lý làm thù tục hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định;
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục
hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện:
•

ỉ

- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua bưu điện;
- Dịch vụ công trực tuyến.
- Thành phần, sổ lưọng hồ sơ:
* Thành pbần hồ sơ:
- Vân bản đề nghị công nhận đù điều kiện hoạt động đại lý làm thù tục hài
quan theo Mẩu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC: 01 bản
chính;
- Hồ sơ đề nghị cấp mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy
định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 12/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:
+ Đơn đề nghị cấp mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu
sổ 07 ban hành kèm Thông tư: 01 bản chính;
+ Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế,
kỹ thuật: 01 bàn chụp
+ Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;
+ Giấy chứng nhận hoàn thành khỏa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật
hải quan (Trường hợp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm
kê từ ngày cấp): 0 1 bản chụp;
+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Trường hợp cơ sở dử liệu
quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành): 01 bản chụp;
+ Một (01) ảnh màu 2x3 được chụp trong thời gian 06 tháng.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thòi hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
của doanh nghiệp.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
a)

Cơ quan cỏ thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỳ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu CÓ): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) Cơ quan phối hợp (néu CÓ): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hanh chính:
Quyết đinh công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan hoặc văn bản
trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu dnm, mẫu tír khai:
- Mầu số 04: Đơn đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan;
- Mau số 05: Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
.
- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý
làm thủ tục hài quan;
- Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
- Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hảí
quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Thong tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một sổ điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày
31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quaii; trình
tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

M ẩu sổ 04
ĐƠN VI CHỦ QUẢN
CỒNG T Y ...
Số:

/ .......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........... n gày...... thảng........năm........

V/v đề nghi cõng nhận đại
lý làm thủ tục hải quan

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Tên doanh nghiệp:.................................................................................
Loại hình doanh nghiộp;........................................................................
Mã số thuế:............................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................
- Căn cử Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 thảng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cùa Bộ Tài chính quy
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trinh tự, thủ tục cồng nhận và hoạt
động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Sau khi rà soát, kiểm tra, Công t y ........... tự xét thấy đã dáp ứng đủ các điều
kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hài quan theo quy đinh tại khoản 1 Điều 20
Luật Hải quan và Thông tư dẫn trên, cụ thề:
1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xác nhận có ngành n g h ề:....................
2/ Sổ lượng nhân viên đủ điều kiện cấp mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải
q u a n :...........
3/ Hạ tầng công nghệ thông tin :....................
4/ Điểu kiện về cơ sờ hạ tầng, kho, bãi, phương tiện vận tải (nếu có):
Đe nghị Tổng cục Hải quan xác nhận Công t y ............... đủ điều kiện hoạt động
đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.
HỒ sơ gửi kèm gồm:

Nơi nhận:
- Như ừẽn;
- Lưu....

GIẢM DỐC ĐẠI LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mâu sổ 05
B ộ TÀI CHÍNH
TÔNG CỤC HẢI QUAN
S ố :....... /QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........... ngày ...... tháng ........ năm 20...

QUYÉT ĐỊNH
Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TỐNG CỤC TRƯỞNG TỎNG c ụ c HẢI QUAN
Căn cứ Luật Ilải quan số 54/2014/QII13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cử Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Rộ trường Bộ Tài
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và
thu hồi mã số nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan; trinh tự, thủ tục công nhận
và hoạt động của đại iý làm thù tục hải quan;
Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số
............ngày
.........của Công t y ......................
Xét đề nghị của Cục trường Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận:
(Tên doanh nghiệp):.................................................................................
Mã sổ thuế:...............................................................................................
Địa chi:......................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh s ố ....................ngày c ấ p .............nơi cấp....
Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
(Tên doanh nghiệp) .................... có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định
cùa Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ
trường Bộ Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải
quan; cấp và thu hồi mã sổ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ
tục công nhận và hoạt động của dại lý làm thủ tục hải quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

•

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc (doanh nghiệp) ......................................... Cục
tnròrng Cục Giám sát quản lý về hài quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, tp’
............, ............chịu ưách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,... (3b).

TỎNG CỰC TRƯỞNG
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu)

