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Số: 514 /HQBD-GSQL
V/v xử lý trường hợp trùng 02 số hợp
đồng gia công khi truyền BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một
Vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có nhận được công văn số
187/HQTDM ngày 12/3/2021 của Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một về việc xử lý
hợp đồng gia công trên chương trình GC/SXXK. Về vấn đề này, Cục Hải quan
tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:
Điểm 2 khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số
39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định:
“ c) Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán:
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước
thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán,
kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc
lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại
cho cơ quan hải quan. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán
hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra
sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập
báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với
cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính.”
Căn cứ quy định trên, đề nghị Chi cục kiểm tra lại hồ sơ BCQT cho năm
tài chính 2019. Nếu đủ cơ sở xác định doanh nghiệp truyền trùng 02 số HĐGC
và không làm ảnh hưởng đến tính chính xác giữa số liệu của doanh nghiệp so
với số liệu trên Hệ thống dữ liệu của cơ quan Hải quan thì thực hiện điều chỉnh
theo đúng số HĐGC thực tế phát sinh lần đầu tiên (SJPV-ESJ-2016-02 theo số
tiếp nhận 100005069643 ngày 25/6/2018) và xử lý theo quy định. Đối với số
HĐGC do doanh nghiệp truyền trùng (SJPV-ESJ-2016-2 theo số tiếp nhận
100137407543 ngày 16/3/2020), đề nghị Chi cục phối hợp với Phòng Công
nghệ Thông tin để thực hiện thủ tục hủy theo quy định.
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trả lời cho Chi cục được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Chi cục HQ Thủ Dầu Một (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL(02b).
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