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財政部 

編號：8042/BTC-TCHQ 

主旨：本地進出口貨物之發票使用 

越南社會主義共和國 

獨立-自由-幸福 

河內市，2022 年 8 月 12 日 

 

敬致： 各省、市海關局 

開展實施政府於 2020.10.19 頒布規定關於發票、單據之第 123/2020/NĐ-CP 號議定；獲

2018.04.20 第 39/2018/TT-BTC 號通知第 1 條第 58 款修改、補充之第 38/2015/TT-BTC 號通

知第 86 條第 3 款規定有關本地進出口貨物應交的海關文件；對於本地企業適用抵扣方式

申報、繳納增值稅的情況出口予加工企業或非關稅區企業（包括出口貨物加工單位）的銷

售，財政部指引在辦理本地進出口手續時提交發票如下： 

1. 在辦理本地出口手續時，報關者依 2018.04.20 第 29/2018/TT-BTC 號通知第 1 條第 58 款

的規定辦理海關手續，並依第 123/2020/NĐ-CP 號議定第 13 條第 3 款第 c 點的規定，通過

海關電子數據處理系統提交代替增值稅發票的內部運輸兼出庫單（PDF檔）給海關機關。 

2. 在辦理本地進口手續時，報關者依 2018.04.20 第 29/2018/TT-BTC 號通知第 1 條第 58 款

的規定辦理海關手續，並通過海關電子數據處理系統提交海關文件且附定增值稅發票

（PDF檔）給海關機關。 

財政部指引各省、市海關局知悉，指引企業統一執行。 

 

收件處： 

- 如上； 

- 副部長阮德芝； 

- 存檔：文書，海關總局（41b）。 

受命部長 

代海關總局總局長簽 

副總局長 

（已簽名蓋章） 

 

 

梅春成 

 

 

~ 恒利翻譯，謹供參考 ~



 

  

 

BỘ TÀI CHÍNH  

 Số: 8042/BTC-TCHQ 

V/v sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa 

XNK tại chỗ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ; liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính hướng dẫn nộp 

hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp 

nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, 

doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) như sau: 

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy 

định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp Phiếu xuất kho 

kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 

hải quan cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. 

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy 

định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp hồ sơ hải quan 

kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan 

hải quan. 

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp 

thống nhất thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT - Nguyễn Đức Chi; 

- Lưu: VT, TCHQ (41b). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành 

  


