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QUYẾT ĐỊNH

Đ Ế r :.....^ê.\jiệ£.£Ônc bổ thủ tục hành chính mói ban hành lĩnh vực hải quan thuộc
Ngày: 0 9
9/19/1
I phạm vỉ chửc năng quản lý của Bộ Tài chỉnh
B ộ TRƯỞNG B ộ TÀI CHÍNH
Cân cử Nghị định số 63/20ỈQ/NĐ-CP ngày 08 thảng 6 năm 2010 cùa
Chỉnh phủ quy định về kiếm soát thủ tục hành chỉnh;
Cân cứ Nghị định số 48/2013./NĐ-CP ngày Ỉ4 thảng 5 năm 2QỈ3 của
Chỉnh phủ sủa đồi, bồ sang một sổ điều của các Nghị định ỉiên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chỉnh;
Căn cứ Nghị định số 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 20ỉ 7 của
Chính phủ sứa đổi, bồ sung một sắ đỉềỉi của Nghị định liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chỉnh;
Căn cử Nghị định số 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chirìh
phủ quy định chức năng, nhiệm Vỉi, qụyền hạn và cơ cảu tổ chức của Bộ Tài chỉnh;
Cân cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 3ỉ thảng ỉỡ năm 20ì 7 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phỏng Chỉnh phủ hưởng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát
thả tục hành chinh;
Theo đề nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Còng bố kèm theo Quyết định này 15 thù tục hành chính mới ban
hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu ỉực thí hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm
2020.
Tổng cục Hài quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành
chính theo quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Tổng cục trường
Tổng cục Hải quan, Cục trưởng các Cục Hài quan tỉnh, thành phố và các đcm vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nky j.jậ ậ r
Nơi nhận:
" Như Đỉều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vấn phòng Chính phủ (Cực KSTTHC);
- Lưu: VTị, T C H Q ^ ị
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH v ự c HẢI QUAN
THƯỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA Bộ TÀI CHÍNH
(Bạn hành kèm theo Quyết định số & 0 /QĐ-BTC ngày 0?th ả n g .ĩ năm 2020
của Bộ Tài chỉnh)
PHẰNI. DANH ỈVĨỤCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức
năng quản !ỷ của Bộ Tài chính

STT

Têa TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thử tục hành chính cấp Tẩng cục Hải quan

1

Thủ tục đăng ký, sửa đổi bố sung thông tin và
hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sừ
dụng thông qua Hệ thống ACTS

Hải quan

Tổng cục Hải quan

2

Thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh
được ưu tiên

Hải quan

Tổng cục Hảỉ quan

3

Thủ tục đỉnh chi, thu hồi quyết định cỏng
nhận doanh nghiệp quá cảnh được ƯUtiên

Hải quan

Tổng cục Hài quan

II

Thử tục hành chính cấp Chi cục Hối quan

1

Thù tục hải quan đối vởi hàng hóa xuất phát
từ Việt Nam quá cảnh qua các nước thành
viên ASEAN khác

Hẻiquan

Chi cục Hải quan

2

Chi cục Hải quan

Thủ tục hải quan đốỉ với hàng hóa quá cảnh
thông qua Hệ thống ACTS từ các nước
ngoài ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam đến
các nưóc thành viên ASEAN

Hải quan

Thủ tục khai bể sung tờ khai quá cảnh hải
quan

Hải quan

4

Thủ tục huỷ tờ khai quá cảnh hải quan

Hải quan

5

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cành
qua các nước thành viên ASEAN vồ nhập
khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hỏa quá cốnh
từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh
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1

Chi cục Hải quan
Chỉ cục Hải quan
Chỉ cục Hảỉ quan

Hảỉ quan

1

*
V
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thổ Việt Nam đến các nước ngoài ASEAN
6

Thủ tục hải quan đốỉ với hàng hóũ quá cảnh
từ các nước thành viên ASEAN qua lãnh
thổ Việt Nam đến các nước thành viên
ASEAN khác
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Chỉ cực Hảỉ quan
Hàỉ quan

Chi cục Hải quan

Thủ tục đự phòng thông qua Hệ thống
ACTS trong trường hợp Hệ thống ACTS
không hoạt động (thủ tục quá cảnh hồng hóa
ACTS dự phòng)

Hải quan

8

Thủ tục bảo lãnh hàng hóa quá cành thông
qua Hệ thống ACTS

Hải quan

9

Thủ tục đặt cọc tiền bào lãnh hàng hổa quá
cảnh thông qua Hệ thống ACTS

Hải quan
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Thủ tục miễn bảo lãnh nhiều hành trinh
thông qua Hệ thống ACTS

Hài quan

Ỉ1

Thủ tục giảm bảo lãnh nhiều hành trình
thông qua Hệ thống ACTS

Hái quan

12

Thủ tục hủy bỏ bảo lãnh thông qua Hệ
thống ACTS

Hải quan

Chi cục Hải quan
Chi cục Hảỉ quan
Chi cục Hải quan
Chi cục Hải quan
Chi cục Hải quan

PHẢN n ỉ NỘI DƯNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ỉ. Thủ tục liònh chính cấp Tồng cục Hồi quan
1. Thử tục đăng ký} sửa đổi bẳ sung thông tin và hây hiệu lực thông tin
tà) khoản Dguửỉ sử đụng thông qua Hệ ỉhổng ACTS
1.1. Trình tự thực biện:
1»1.1. Đăng ký tài khoản Dgiròrỉ sử dụng thông qua Hệ thống ACTS

ị

í

Bước 1: Tồ chức đăng ký tài khoản người sử đụng theo mẫu đo Bộ Tài
chính ban hành được đăng tải trên cổng thông tin điện từ của cơ quan hải quan
(địa chỉ: https://www.customs.gov,vn) và gửi đến thư điện tử hài quan;
acts@customs.gov.vn để đề nghị đăng ký;

*

Bưởc 2: Sau khi đăng ký thông tin người sử dụng' theo mẫu, người sử
dụng gửi đến thư điện tử hải quan: acts@customs.gov.vn đê tiến hành đăng ký.

