
ỦY BAN NHÂN DẤN CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỊIÀNH PHÔ nò CHÍ_ MINỊI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ GIAO THONG VẠN TAI ~“““--- 

Số: JIC)-6 /SGTVT-TC Thành phố Hồ Chí1\4ỉnỈ4, ngày /9 tháng Ẩfnăm 2022 
Về điều chinh, bổ Sung Chi tiết luồng 
hàng hóa thực hiện kê khai và nộp phí 
Sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu 
vực cứa khẩu cảng biễn trên địa bàn 

Thàrlh phổ Hồ Chí Mính 

Kính gửi: 
- Cạc Doanh nghiệp cảng, kho CFS, kho Ngoại quanj"

Ơ 

- Tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuât nhập khâu, 
hàng tạm nhập tái Xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho 
ngoại quan, hàng quá cánh. 

Căn cứ Công Văn Số 944/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy 
bạn nhân dân thành phổ Về việc thu phi Sử dụng công trình kết cẩu hạ tầng, Công 
trình dịch Vụ tiện ich Công cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng 
hỏa Xuất nhập khẩu qua kho CFS Và kho ngoại quan, trong đó có nêu: 

"...2. Gíao các doanh nghiệp kính doanh kho CFS, doanh nghiệp kỉnh 
doanh kho ngoại quan hỗ trợ thu phí của các chủ hàng và nộp phí theo tờ khaí 
vận chuyễn độc lập từ cảng về kho CFS, kho ngoại quan và ngu'ợc lại. Các đơn 
vị này Sẽ chủ động phân bổ mức phí và thu lại của khách hàng đóng ghép chung 
container hoặc của các khách hàng gủi kho ngoại quan. 

3. Gíao Cục Thuế thành phổ hưóng dẫn cƠ quan thu pỈ“1Ắ doanh nghiệp 
kỉnh doanh kho CFS doanh nghiệp kỉnh doanh kho ngoại quan và các chủ hàng 
vê các thú tục và chủng từ có liên quan.°” 

Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải có Công Văn số 
2921/SGTVT-VP về Quy trình, thủ tục, chứng từ thu hộ, nộp hộ phí Sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vục tiện Ích gửi Cục Thuế Thành phố 
đề xuất quy trình, thủ tục, chửng từ khi các Doanh nghiệp kính doanh kho CFS 
Và Kho Ngoại quan thực hiện việc thu hộ phí và nộp phi, cụ thể: Các Doanh 
nghiệp kinh doanh Kho CFS, Kho Ngoại quan khi lập tờ khai Vận Chuyển độc 
lập gửi cơ quan hải quan, Sẽ đồng thời lập thủ tục kê khai phí hạ tầng Cáng biển 
gứi cơ quan thu phi, trong đó kê khai cụthể danh Sách các chủ hàng, mã Sổ thuế,, 
trọng lượng hàng... Iàm cơ Sở để cơ quan thu phí Xác định mức phi phải đóngj: 
hệ thống thu phí sẽ gửi Thông báo phí (có chi tiết cho các chủ hàng) cho các 
Doanh nghiệp kinh doanh kho CFS và Kho Ngoại quan để tiến hành thu hộ và 
chuyển khoản nộp cho cơ quan thu phí Sau đó hệ thống thu phi sẽ Xtlất biên lại 
điện tử cho từng chủ hàng gửi Về địa chi email của Doanh nghiệp kinh doạnh 
kho CFS Và Kho Ngoại quan;
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,Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Cục thuế thành phệ Hồ Chí Minh có Công 
Văn Sô 2999/NCTTPHCM-TTHT Vê việc chính Sách thuê, trong đó đề nghị ”'Quý 
SỞ hưóng dân Cảng vụ tạo biên lai điện ỈLÊ", thông báo phát hành bíên lai theo 
quy định và có văn bản Uy nhiệm lập bíên lai cho Doanh nghiệp kính doanh kho 
CFS Doanh nghiệp kính doanh kho ngoại quan theo Thông tư 303/2016/TT- 
BTC và Điều 37 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. "; 

Trên Cơ SỚ hướng dẫn của Cục thuế, Tổ kỹ thuật thành lập theo Quyết 
định sô 2091/QĐ-UBND ngày 10~tháng 6 năm 2ọ21 đã họp và nhậnthấy: nếu 
triên khai thực hiện theo hướng dân của Cục thuê sẽ rât khó khăn cho Cáng Cụ 
đường thủy nội địa trong Việc thực hiện Úy nhiệm lập biên lai cho Các Doanh 
nghiệp kinh doanh kho CFS, Kho Ngoại quan vì có rất nhiều kho, ngoài các kho 
trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, còn có các kho ngoài địa bàn Thành phổ 
Hồ Chí Minh; đồng thời, hệ thống thu phí phải đảm bảo tính bảo 

Ngoài ra, để đảm bảo cho việc thực hiện phương án thu phi đổi Với hàng 
hóa Vào, rời kho CFS, Kho Ngoại quan, qua triển khai thực tể, Cần Xác định rõ tờ 
khai Xuất nhập khẩu phải thực hiện nộp phí đối Với nhóm hàng tạm nhập tái Xuất 
nên trên CƠ Sở thống nhất của Tố kỹ thuật, Cáng Vụ Đường thủy nội địa đã đề 
Xuất phương án Và điều chính hưóng dẫn Iuồng hàng thay thế Văn bản 
2896/SGTVT-TC ngày 01 tháng 4 năm 2022 như Sau: 

1. Chủ hàng tự khai báo Và nộp phi trước khi đưa hàng vào kho (đổi với 
hàng Xuất khẩu) hoặc lấy hàng ra khỏi kho (đối với hàng nhập nhẩu); hệ thống 
thu phi Sẽ Xuất biên Iai điện tử cho từng chủ hàng Và Doanh nghiệp khai thác 
Kho CFS, Kho Ngoại quan sẽ kiểm Soát, Xác nhận trình trạng hàng hóa ra, Vào 
kho (tương tự như các Doanh nghiệp cảng). 

2. Điều chính Iại luồng hàng đã được Sở Giao thông Vận tái thông tin tại 
Công Văn số 2896/SGTVT-TC ngày 01 tháng 4 năm 2022 để đảm báo cho Việc 
thực hiện phương án thu phí đối với hàng hóa Vào, rời kho CFS, Kho Ngoại 
quan. Ngoài ra, qua triển khai thực tế, cần hướng dẫn rõ tờ khai Xuất nhập khẩu 
phải thực hiện nộp phí đổi Với nhóm hàng tạm nhập tái xuất; 

3. Cảng Vụ Đường thủy nội địa chủ trì phối hợp cùng Công ty TNHH phát 
triển công nghệ Thái Sơn và Các Doanh nghiệp khai thác Kho CFS, Kho Ngoại 
quan triển khai kết nối để vận hành hệ thống đám bảo thông Suốt đáp ứng nhu 
cầu hoạt động tại các kho; đồng thời Xây dựng, ký kết Quy chể phối hợp với các 
Kho CFS, Kho Ngoại quan trong triển khai thực hiện thu phí Sử dụng kết Cấu hạ 
tầng, công trình dịch Vụ tiện ich Công cộng trong khu Vực Cửa khẩu cảng biến 
trên đại bản Thành phố. 

Để thuận lợi cho các đổi tượng nộp phí và các Doanh nghiệp kình doanh 
Kho CFS, Kho Ngoại quan, trên CƠ Sở đề Xuất của Cảng Vụ đường thủy nội địa 
tại Công Văn số 502/CVĐTNĐ-QLCB ngày 07 tháng 4 năm 2022 Về việc thu 
phí Sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ich công Cộng trong khu Vực 
cửa khẩu cảng biến trên địa bàn tại khu Vực kho CFS, Kho Ngoại quan, Sở Giao 
thông Vận tải đã có Công Văn số 3336/SGTVT-TC ngày 14 tháng 4 năm 2022 về 
việc báo cáo kết quá thu phí Sử dụng Công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch
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Vụ, tiện ích công Cộng trong khu Vực Cfra khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Minh (từ ngày 01/4/2022-10/4/2022) báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về 
vấn đề này và thôpg tin đến các đơn vị điều chính luồng hàng hóa kê khaí và 
nộp phí Sử dụng kêt cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ tiện ích công cộng trong khu 
Vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hổ Chí Minh theo Phụ 1ục đính 
kèm./. 

Ghi chủ.' Công văn này thay thể Công văn Số 2896/SGTVT-TC ngày 01 
tháng 4 năm 2022 vể chỉ tiêt luông hàng kóa thực hiện kê khaí và nộp phí Sứ 
dụng kêt câu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cứa 
khấu cảng biến trên đỉa bản Thành phổ Hồ Chí A4ính." @Ụ 

1Vơ'ì nhận: 
- Như trên; 
- PCT UBND TP Phan Thị Thắng; 
- Thành viên Tố kỹthuật; 
QĐ số 2091/QĐ-UBND ngày 10/6/2021; 

- Phòng TC, QLĐT; 
- Lưu: VT. COLF7

~



(Đính kèm Công văn số 3, 

Luồng hàng hóa thực llíệni
`~ ti ngày 

ậrl tálỳ 
` à nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

/9 tháng 4 năm 2022 cúa Sở Giao 

tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng biễn 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mính. 

A ` Người kê , , . , STT Luong hang 
khai, nộp Phí Mưc phl Glll chu 

I Tờ khaí xuất nhập khẩu (XNK) 
1.1 Đối vó'i hàng nhập khẩu 
1.1.1 Tất cả tờ khai nhập Doanh Mức phí phân Đổi với hàng lẩy 

khâu (trừ tờ khai tái ngliiệp, đại lý biệt theo loại hìlìh ra từ kho CFS 
nhập đã nộp phí tại khai báo tờ XNK (đôi với thtlộc địa bản 
chiêu tạm xuât) có mã khai nlìập hàng tạm nhập có TP.HCM, Doanh 
địa điểm lưu kho chờ 
thông quan dự kiên là 

khẩu mã thuộc nhólìì 
G) hoặc theo nơi 

nghiệp kê khai Và 
iiộp phi theo hình 

mã Cảng biển/ICD, Inở tờ khaí (đổi thfrc hàng lẻ, 

kho CFS thuộc địa Với các loại hình hàng rời. 
bàn TP.HCM xuất nhập khẩu 

CỒ11 lại, tI1`1' hàng 
Iìhập kiiẩu từ kho 
ngoại quan Vào 
nội địa) 

1.1.2 Tất cả tờ khai Iìhập Doanh Mức plií theo loại Hàng gfrỉ kho 
kliẩu có mã đia điễm nghiệp, đại lý hàng hóa gửi kho ngoại quan trong 
lưu kho chờ thông khai báo tờ ngoại quaii. trường hợp này là 
quan dự kiến Ià mã khai nhập hàng trước đó đã 
kho ngoại quan thuộc khẩu đtrợc 111Ở tờ khaí 
địa bàn TP.HCM nhập kho tlieo mã 

loại llinh C11 
i10ặC tờ khai Vận 
chuyễn độc lập từ 
kho CFS Vào kho 
ligoại quan 

1.2 Đối với hàng xuất khẩu 
1.2.1 Tất cả tờ khai Xuất Doanh Mũrc phí phâlì Đối Với iìàng đưa 

khẩu (trừ tờ khai tái nghiệp, đại lý biệt theo loại hình vào kho CFS 
xuất đã nộp phí tại khai báo tờ XNK (đổi Với thuộc địa bàn 
Chiều tạm nhâp) có niã kliai Xuất hàlig tạm Xuất có TP.HCM, Doanh 
địa Ọđíểnì đích vận 
Chuyên bảo thuê là mã 

khẩu mã thuộc nhóliì 
G) hoặc theo nơi 

nghiệp kê khai Và 
nộp phí theo hình 

Cảng biển/ICD, kho mở tờ khai (đối thức hàng lẻ, 

CFS thuộc địa bàn với Các loại hình hàng rời. 
TP.HCM XNK còn lại, trừ , twbgZ



hàng xuât khâu 
gửi kho ngoại 
quan được Ììướiìg 
dẫn tại nìục 1.2.2 
bêlì dưới) 

1.2.2 Tất cả tờ klìai Xtlất 
kiìẩu có Inã địa điểm 
đich Vận clìuyễìì bảo 
thtlế là mã Kho ngoại 
quan thuộc địa bàn 
TP.HCM 

Doanlì 
iìgiìiệp, đại lý 
khai báo tờ 
klìại Xuất 
khẩu 

Mức phi theo loại 
hàng hóa gửi 
KNQ 

II Tờ khai vận chuyển độc lập, tờ khai gủi kho ngoại quan C11 
2.1 Đối vó'i hàng nhập khẩu 
2.1.1 Các tờ khai Vận Doanh Mức phí theo 

chuyển độc lập có mã nghiệp, đại lý container Và theo 
địa điểm xếp hàng là khai báo tờ nơi mớ tờ khai là 
mã Cảng/ICD thuộc khai Vận bên ngoài địa bản 
địa bàn TP.HCM và chuyển độc TP.HCM 
mã địa điểm dỡ hàng lập. 
là mã CảngÍICD bên 
ngoài địa bàn 
TP.HCM. 

2.1.2 Các tờ khai Vận Doanlì ML'rC phi tinh theo 
chuyển độc lập có Inã nghiệp, đại lý trọng lượng của 
địa điểm Xếp hàng là khai báo tờ hàng hóa trong 
nìã Cảng/ICD thuộc khai Vận Container Và theo 
địa bản TP.HCM Và Ciìuyễn độc nơi mở tờ khai là 
mã địa điểm dỡ hàng lập. bên ngoải địa bản 
là mã kho CFS bên TP.HCM 
ngoài địa bàn 
TP.HCM. 

2.1.3 Các tờ khai C11 có Inã Doanli Mức phi theo loại 
địa điểm Ilru kho Chờ nghiệp, đại lý hàng lìóa gứi klìo 
thông qualì dự kiến là khai báo tờ ngoại qualì. 
mã Cảng/ICD thuộc khai C11 
địa bản TP.HCM Và 
mã địa điểm đích Vậlì 
chuyển bảo thuế là mã 
Kho ngoại quan bên 
ngoài địa bàn 
TP.HCM. 

2.1.4 Các tờ khai Vận I<11ông phải thL_rC hiện kê khai Và 
clìuyến độcylập có Inã 
địa điêm Xêp hàng là 
mã Cảlìg/ICD, kho 

nộp phí (D0 là Việc i<ê khai, nộp 
phi cịôi Với nhóm đôi tượng Vận 
ChL1yên này sẽ do doanh nghiệp 

`"-

``



CFS thuộc địa bàn 
TP.HCM Và nĩã địa 
điể111 dỡ Iìàng Ià Iĩiã 

Cảng/ICD cũng thuộc 
địa bàn TP.HCM

6 

XNK thực hiện kJ1i doanh ngliiệp 
Inở tờ khai nhập khẩu có lnã địa 
điểm lưu kho Chờ thông quan dụ' 
kiến là mã Cálìg/ICD, Kho CFS 
thuộc địa bản TP.HCM tại lnục 
1.1.1 nêu trêlì). 

2.1.5 Các tờ khai C11 có mã 
địa điếin luu kho chờ 
thông quan dự kiến là 
mã Cáng/ICD thuộc 
địa bàlì TP.HCM và 
nìã địa điểnì đích vậlì 
chuyễn bảo thuế là Inã 
Kho ngoại quan cũng 
thuộc địa bàn 
TP.HCM 

Không phải thực hiện kê khai Và 
nộp phí (Do là Việc kê khai, liộp 
phi đối với nhóm đối ttrợng Vận 
clìuyển này sẽ do doanh nglìiệp 
XNK ỈỊi11_.1'C hiện khi doanh nglìiệp 
mở tờ khai nhập khẩtl có Inã địa 
điểm lưu kho Chờ thôlig quan dịr 
kiến là nưã kho ngoại quan tiìuộc 
địa bàli TP.HCM liêu t1`ên hoặc do 
doanh nghiệp Vận chtlyển thực 
hiện khi mở tờ khaí, chfrng từ Vậiì 
Clìuyễn hàng từ kho ngoại quan 
thL1ộc địa bản TP. HCM Vào kho 
CFS cũng thuộc địa bàn TP.HCM 
để xuất khẩu). 

2.1.6 Các tờ khai Vận 
clìuyền độc lập có mã 
địa điểm xếp hàng là 
mã kho CFS thuộc địa 
bản TP.HCM Và mã 
địa điểm dỡ hàng 1à 
mã K110 ngoại quan 
cũng thuộc địa bàn 
TP.HCM 

Không phải th1_rc hiện kê khai Và 
nộp phí (Do là việc kê khai, nộp 
phí đổi Với nlĩórn đổi tượng Vận 
clìuyểlì này sẽ do doalih lĩglìiệp 
XNK tlìực hiện khi doanh nglìiệp 
lnở tờ khaí nhập khẩu có Inã địa 
điễm lưu kilo chờ tlìôlìg qLIan dL_r 

kiến là mã kho ngoại quan tlìuộc 
địa bản TP.HCM nêu trên hoặc do 
doanh nghiệp Vận chuyển thực 
hiện khi mở tờ khai, chứng từ Vận 
chuyển hàng từ kho ngoại quan 
thuộc địa bàn TP. HCM vào klio 
CFS cũng thuộc địa bàn TP.HCM 
để Xllất khẩu). 

2.2 Đối Vó'í hàng xuất khẩu 
2.2.1 Các tờ khai Vận 

Chuyển độc lập có 111ã 
địa điếm xếp hàng là 
mã Cảng/ICD bên 
ngoài địa bàn 
TP.HCM Vả mã địa 
điễm dỡ hàlìg là mã 
Cảng/ICD thuộc địa 
bàn TP.HCM 

Doanh Mức phi theo 
nghiệp, đại lý Container Và theo 
khai báo tờ nơi Inờ tờ khai là 
khai 

Ơ 
Vận bên ngoài địa bản 

chuyên độc TP.HCM 
lập.



2.2.2 Các tờ khai Vận Doanh ML'rc phí tính theo 
chuyễn độc lập có niã nghiệp, đại lý trọng lượng của 
địa điểni Xếp lìàng là khai báo tờ hàng hóa trong 
mã kho CFS bên khai Vận container và theo 
ngoài địa bàn ciìuyển độc nơi mở tờ khaí là 
TF.HCM Và mã địa lập. bện 11gOầỈ địa bàlì 
điêm dỡ hàng là Inã TP.HCM 
Cảng/ICD thuộc địa 
bàn TP.HCM 

2.2.3 Các tờ klìại Vận Doạnli Mức phí tiieo loại 
Chuyển độc lập có mã nghiệp, đại lý hàng lìóa gửi ki10 
địa điễm Xếp hàng là khai báo tờ ngoại quan. 
mã Kho ngoại quan khai Vận 
bên ngoài địa bàn Chuyễn độc 
TP.HCM và nĩã địa lập. 
điểm dỡ hàlìg là liiã 

Cảng/ICD thuộc địa 
bàn TP.HCM 

2.2.4 Các tờ klìai Vận Doanh Mức phí theo loại Áp dụng đổi với 
chuyển độc lập, Chúng nghiệp, đại lý hàng hóa gfri kho kho ngoại quan 
từ đú điều kiện qllạ khai báo tờ ngoại quan. tại chiều hàng hóa 
khu Vực giám Sát (B.2) khai Vận đi ra kho ngoại 
có mã địa điểnì Xếp chuyển độc quan để Vào kho 
hàng là nìã kho ngoại lập, doanh CFS chờ Xuất " 

quan tlìuộc địa bàn 
TP.HCM và mã địa 
điểm dỡ hàng Ià mã 
kho CFS cũng ti'1L1ỘC 

địa bàn TP.HCM 

nghiệp khai 
báo chứng từ 
đủ điều kiệli 
quạ khu VLTC 
giám Sát (B.2) 

khẩu. 

Chỉ áp dụng đổi nv 

với hàng hóa đtrạ 
vào kilo Iìgoại 
quan bằng tờ khai 
có mã loại hình 
C1] hoặc tờ khai 
Vận chuyển độc 
lập hàng nhập 
kliẩu từ kho CFS 
Vào kho ngoại 
quan trước đó 

2.2.5 Các tờ khai Vậlì 
chuyển độc lập, chứng 
từ đủ điều kiện qua 
khu Vực giám Sát (B.2) 
có mã địa điểnì Xếp 
hàng là mã Kho ngoại 
quan thuộc địa bàn 
TP.HCM Và mã địa 
điểln dỡ hàng là nìã 
kho CFS cũng tlìuộc 

Không phải thực hiện kê khai Và 
Iìộp phí (Do là Việc kê khai, nộp 
phí đổi Với nhóm đối tượng Vận 
chuyển này đã được doanh nghiệp 
Vận Ciiuyển hàng ra khỏi kho 
ngoại qtlạn thực hiện tại đầu đi là 
kho lĩgoại quan tại mục 2.2.3 nêu 
trêlì) 

Áp dụng đối Với 
kho CFS tại chiều 
hàng hóa đi Vào 
kho CFS từ KNQ.



địa bàn TP.HCM 

2.2.6 Các 
Ờ 
tờ khai Vận Không phải thl_rc hiện kê khai Và 

Cliuyêli độcịlập có mã nộp phi (DO là Việc iíê khai, nộp 
địa điêm Xêp hàng là phi đôi Với nhóm đôi tượiìg Vận 
mã Cảng/ICD, kho chuyểlì này đã được doanh ngliiệp 
CFS, Kho ngoại quan XNK thực hiện trước đó) 
thuộc địa bàn TP.HCM 
và mã địa điểln dỡ 
hàng là mã Cảng/[CD 
cũng thuộc địa bàn 
TP.HCM 

III Đối với hàng quả cảnh 
Các tờ khai Vận Doanh Mức phi theo loại 
chuyễn độc lập có mã nghiệp, đại lý hình hàng quá 
địa điếm xếp hàng là khai báo tờ cảnh. 
mã Cảng/ICD thuộc khai Vận 
TP.HCM Và mã địa chuyển độc 
điểm dỡ hàng là mã lập 
cửa khẩu biên giới 
giữa Việt Nam Với 
nước thứ 3 và ngược 
lại 

Ghi chú.' 
- C11 là mã Ioại hình nhập khẩu hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan; G là 
nhóm mã Ioại hình tạm nhập tái Xuất hàng hóa quy định tại Bâng mã loại hình Và 
hướng dẫn sử dụng được ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 
18/5/2021 của Tổng cục trường Tổng cục Hải quan; 
- Kho CFS là khu Vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, 
tách hàng hóa của nhiều chủ hàng Vận chuyền chung Container; 
- Kho ngoại quan là khu Vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan 
được gửi để chờ xuấtkhẩu; hàng hóa từ nước ngoài đua vào gửi để chờ Xuất khẩu 
ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. 
- B.2 là Chứng từ qua khu vực giám Sát
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