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Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

Phúc đáp công văn số 3620/TCHQ-KTSTQ ngày 22/6/2018 về việc góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC về dụng chế độ ưu tiên trong việc thực 

hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK của DN (sau đây 

gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Dự thảo 

cho các DN hội viên để tổng hợp ý kiến và xin có ý kiến góp ý như sau: 

� Tại Khoản 10 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 3, bổ sung Khoản 7 Điều 26 của 

Thông tư 72/2015/TT-BTC 

“Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên 

“3. Trong thời gian 90 (chín mươi) ngày sau khi kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp 
cung cấp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước”. 

Đề nghị: Ban soạn thảo sửa lại thời hạn nộp Báo cáo kiểm toán cho Tổng cục Hải quan ít 

nhất là 210 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính để DN có đủ thời gian làm thủ tục kiểm 

toán sau khi nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế theo qui định hiện hành. 

Lý do: Hiện tại theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, qui định thời hạn DN phải nộp 

báo cáo tài chính cho cơ quan thuế là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của DN: 

“Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: 

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính 

đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.” 

  Như vậy nếu qui định thời hạn nộp Báo cáo kiểm toán cho Tổng cục Hải quan cũng là 

90 ngày thì DN không thể thực hiện được vì sau khi nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế 
rồi, DN mới tiến hành kiểm toán. Thời gian để hoàn thành việc kiểm toán và báo cáo kiểm 

toán cũng mất thời gian rất lâu, có thể tới 3-4 tháng mới hoàn tất.  

Đề nghị Quý Tổng cục xem xét ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự 

thảo nhằm tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện, không tạo ra 

các rào cản không đáng có, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện Thông tư 

trong thực tế.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 
-   Lưu VP HH. 
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