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Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Ngày 10/02/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
10/2010/QĐ-TTg quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản
phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu (CFS) (đã sao gửi tại văn bản
số 90/SL-VP ngày 27/02/2010). Để thực hiện thống nhất trong toàn
ngành khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền
quản lý CFS quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết định
trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thêm như sau:
1. Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu: Khi kiểm tra bộ hồ sơ hải
quan, ngoài bộ chứng từ theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp
phải nộp CFS đối với các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo
Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg trên.
2. Căn cứ Điều 17 Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg thì:
a/ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu tại Phụ lục I kèm theo
sẽ quy định cụ thể danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo yêu
cầu phải có CFS.
b/ Khi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm
nêu tại điểm 2.a trên, người nhập khẩu phải nộp CFS cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận khác
theo quy định của pháp luật hiện hành.
Do vậy, doanh nghiệp không phải nộp/xuất trình CFS cho cơ quan
Hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết
và thực hiện./.
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