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ỦY BAN NHÃN DÂN
TỤÀNH PHÓ nò CHÍ MINỊ1
SƠ GIAO THONG VẬN TAI
Số:

7900/SGTVT-TC

Vể điều Chilih,

Sung Clií tiết luồng
hàng hóa thtrc hiệlì kê khai Và Iìộp phí
Sir dụlìg kết Cấu hạ tầng. Công trình dịch
Vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cừa
khấu Cảng biểli trên địa bản Thà11h phổ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAPv4ỉ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

bỗ)

Hồ

Clìí

Minh

Kỉnh

gửi:
-

Các Doanh nghiệp Cảng, kho CFS, Kho Ngoại quan;
Tổ Chức, cá nhân l<inh doanh hàng hóa Xuất niìập khấu,
hàng tạm nhập tái Xuất, hàng Chuyến khẩu, hàng gứi iỉlìo
ngoại quan, hàng quá cảnh.

Căn Cứ Nghị quyết Sổ 10/2020/NQ-HĐND ngày O9 tháng 12 năm 2020 Cfla
Hội đồng nhân dân Thành phổ về ban hành mức thu phi Sử dụng kết cấu hạ tầng,
Công trình dịch Vụ tiện ích Công cộng trong khu Vực Cửa khẩu cảng biển trên địa /`E
"
bàn Thành phô Hô Chí Minh;

Căn Cứ Nghị quyệt Sổ 07/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 cfia
Hội động Nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ Sung khoàn 1, khoảlì 2 x/à
khoán 3 Điều Nghị quyết số 10/2020x”1\IQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020
của Hội đồng Nhân dân Tlìành phổ Về ban hành mức thu phí Sử dụng công trinh,
1

kết cẩuphạ tầng, Công trình dịch vụ, tiện ich Công
cảng biền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Cộng trong

l<hu

Vực cứa

kẫìẩu

năm

2022, Tổ Kỹ thuật hỗ trợ thu phi đã tổ chức họp \7à
rà Soát lại chỉ tiết luồng hàng hóa thực hiện kê khai Và nộp phí Sứ dụng kết Cấìĩ hạ
tầng, Công trình dịch Vụ tiện ích Công Cộng tì`ong khu Vực cửa khẩu Cảng biển trên
địa bản Thành phố Hồ Chí Mình đã được Sở Giao thông Vận tải ban hành tại văn
bản số 3546/SGTVT-TC ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Ngày 25 tháng

Để

7

Cho các đổi tượng nộp phí và Các Doanh nghiệp Cáng, klio
CFS, K110 Ngoại quan, trên CƠ Sở đề Xuất của Cảng Vụ đường thủy nội địa tại côxìg
Văn Số 1943/CVĐĨNĐ-QLCB ngày 25 tháng 7 Iìăm 2022, Sở Giao thông Vận tải
điều Chinh và tiìông tin đển Các Doanh nghiệp Cảng, kho CFS, Kho Ngoại quan,
Các tổ chức, Cá nhân kinh doanh hàng hóa Xuất nhập khẩu, hàng tạnì nhập tái Xuất,
hàng Chuyến khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh về Chi tiết luồng iiảng
hóa thực hiện kê khai Và nộp phí hạ tầng theo Phụ lục đính kèm./.

Ghi

thuận

ClZú.`

lợi

Công Văn

l7ày thay thể

Công yăH` Số 3546/SGTVT-TC ngày`]9

tháng 4 năln 2022 của SỎ` Gíao thông vận

tái

vẻ điêu chinh. bô Sung chỉ

tiêt luãìlĩg

t

1

2

hàng hóa thực hiện kê khaí và nộp phí sứ dụng kết cẩu hạ tầng, công trình dịcỉ1
vụ tiện ích công ôn trong khu vực cứa khâu cáng bíên trên địa bàn Thành phô
Hồ Chí Mnhắxịl/8
Nơi nhận:

-

-

Nlĩư trêlì;

PCT UBND 'ITP
Thàlìb
Sô

QĐ

VỈêl'l

Z

TÔ Công tác

803/QĐ-UBND ngày

Lưu: VT. LOH-ì

_

Phalì Tlìị Thălìgị

12/3/2021;

LUC

nộp phí Sử dụng công trình kết cấu hạ
ng cộng trong khu Vực cửa khẩu cảng
thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm theo Công Văn số 7900/SGTVT-TC ngày O4 tháng 8 năm 2022 Czêa Sở
_

Gíao thông vận

Sg

Luồng hàng

Tờ khaí xuất nhập khẩu (XNK)

1.1

Đổi

l.l.
l

Ghi chủ

hàng nhập khẩu

Tất cátờkhai nhập khẩu (trừ Doanh nghiệp,
tờ khaí tái nhập đã nộp phí đại lý khai báo tờ
tại chỉềutạm xuất) có nìãđịa khai nhập khẩu
đỉễln 1ưu kho Chờ thông
quan dự kiển là lnã Cảng
biển/ICD, kho CFS thuộc
địa bản

Mú'c phí

NglẵIgpkỆlĩịhal°

I

VỐ'Ỉ

tái)

Thành phố Hồ Chí

Mình (TP.HCM)

Mức
biệt

phí phân Đốí với hàng
theo loại lấy ra tfr k110

XNK

hình
thuộc
(đối CFS
Vớí hàng tạnì địa
bản
có
mã ĨP.HCM,
nhập
thuộc nhóm G) Doanh
trừ

hàng

kẻ

nhập Iìghỉệp

khầu từ Kho khaí "/ả lìộp
Ngoại quan vào phí theo hình
nội
địa được thức hàng lẻ,
hướng dẫn tại hàng rời.
Inục 1.1.2 bên
dưới

1.1.

nghiệp, Mức phí theo Hàng
nìã địa đíểln lưu kho chờ đại lý khai báp tờ Ioạìhànghóagửì
dựatrên Vị trường
thông quan dự kiển là mã khaí nhập khâu

Tất cả tờ khai nlìập khẩu Có Doanlì

Kho Ngoại quan (KNQ)
thuộc địa bàn

TP.HCM

KNQ
trí KNQ

KNQ

họp

hợp này là hàlìg
với tu}7ển đường t1`u`ớC đó đã
hàng ỉ`a khỏi được lnở tờ
KNQ (Áp dụng khaí nhập
đổi Với trường kho theo Inã
hình
hợp KNQ nằlìì loại
trong Cảng và CÌ1 hoặc tờ
hàng đỉ ra khỏi khai VCĐL
bằng từ kho CFS
KNQ
đỉa)

Đối với hàng xuất khầu

tl`0r1g

kết

đlrờng thủy nội

1.2

gú`í

vào

KNQ

1.2.
1

Mức

Tất cả tờ khai Xuất khẩu (tI`ừ Doanh nghiệp,
tờ khai tái xuât đã nộp phí tại đại lý khai báo tờ
Chiều tạm nhâp) có inã địa khai Xuất khẩu
điêm đích Vận Chuyển bảo
thuế là mã Cảng biển/ICD,
kho CFS thuộc địa bản

biệt

hình
`/ới

phí phân
theo ìoại

Đối với hàng
đưa w'ào ị(h0

(đổi

CFS

thuộc

tạiìì

địa

XNK

hàng

xuất Có

lìhóm

TP.HCM

mã thuộc TP.HCM,
G)

trừ

hàng xuất khẩu
gửi KNQ được
hướng dẫn tại
Inục 1.2.2 bên
dưới

1.2.

2

Tất cả tở khại Xuất khẩu có Doanh nghiệp, Mức phi theo
mã 'địa điểln đích Vận đại lý khai báo tờ loại hàng hóa gửi
chuyển bảo thuế là mã Kho khaí xuất khẩu
Ngoại quan thuộc địa bản

KNQ

ll

TP.HCM
Tờ khai Vận chuyễn độc lập, tò' khaí gủi kho ngoại quan C11

2.1

Đổi

2.1.

Các

I

1

vó-i

hàng nhập khẩu

tở khai Vận chuyễn độc
lập CÓ mã địa điểln Xếp hàng
là mã Cảng/ICD thuộc địa
bàn 'FP.I-ICM Và mã địa

điểm dỡ hàng Ià lĩlã
Càng/ICD bên ngoài địa bàn

nghiệp, Mức phi
đại lý khai báo tờ container
khai vận Chuyễn

Doanh
độc

theo

lập.

TP.HCM.
2.1.

2

Các tờ khai vận chuyển độc Doanh nghiệp, Mức phí tinh
lập CÓ mã địa điễm Xếp hàng đại lý khai báo tờ theo trọng lượng
hàng hóa
là mã Cảng/ICD thuộc địa khai Vận Chuyện của
bàn

điểin

TP.HCM

Và

3

2.1.

4

địa độc lập.

dỡ hàng là mã kho CFS

bên ngoài địa bàn
2.1

mã

trong container

TP.HCM.

Các tờ khai C11 CÓ lnă địa Doanh nghiệp, Mức phí theo
điểm lưu kho chờ thông đại lý khai báo ÌỜ loại hàng hóa gửi
KNQ tính theo
quan dụ' kiển là mã khai C11
Container
hoặc
Cảng/ICD thuộc địa bàn
1'Ờì
hàng
hàng
lẻ,
TP.HCM và inã địa điệln
của tờ khai C1 1
đích Vận Chuyển bảo thuế Ỉà
mã Kho Ngoại quan.
Các tờ khai
lập có
là

mã

Vận_ Chuyễn độc
địa điếln Xếp hàng

mã Cảng/ICD, kho CFS

Không phải thực hiện kê khai và nộp

phi (D0 là Việc kê khai, nộp phí đôi
Với nhóin đổi tượng Vận chuyên này

bàn

Doanh

kê
nghiệp
khai Và nộp
phí theo hình
thức lìàng

hàng

1'Ời.

ỉẻ,

5

Và Sẽ đo doanh nghiệp XNK tiìực hiện
doanh nghiệp rnở tờ khai nhập
lnã địa điểm dỡ hàng là mã
Cảng/ICD cũng thuộc địa khâu có mã địa điệln lưu kho chờ
thông quan dự kiến là mã
bản TP.HCM
Cảng/ICD, Kho CFS thuộc địa bàn
TP.HCM tại mục 1.1.1 nêu trêlìì.
thuộc địa bản

2.1.

5

TP.HCM

Các tở khai C11 có mã địa Doanh nghiệp, Mức phi theo
điểm xếp hàng là mã kho đại lý khai báo tờ loại hàng hóa gửi
CFS tiluộc địa bản TP.HCM khai C1
KNQ.
và mã địa điểm dỡ hàng là
Inã Kho Ngoại quan
1

2.2
2.2
1

Đối

vó-i

hàng xuất khẩu

Các tờ khai Vận Chuyển độc Doanh nghiệp, Mức phi theo
lập CÓ mã địa điếm Xếp hàng đại lý khai háo tò' container và theo
là mã Cảng/ICD bên ngoài khai Vận chuyện nơi mở tờ khai là
bên ngoài địa
địa bản TP.HCM Và mã địa độc lập.
bàn TP.HCM
điểm dỡ hàng là mã
Cáng/ICD thuộc địa bàn

__

TP.HCM
2.2.

2

`
K-1'

Các tờ khai Vận Chuyến độc Doanh nghiệp, Mức phí theo
lập có inã địa điễm Xếp hàng đại lý khai báo tờ container Và theo
là mã kho CFS hên ngoài địa khai Vận Chuyễn nơi mớ tờ khai là
bàn TP.HCM và mã địa độc
điểm dỡ hàng là mã
Cảng/ICD thuộc địa bản

lập.

bên
bản

rlgoài

TP.HCM

1`HỐVỨ

Ì1Ắị_
”“

địa

TP.HCM
2.2.

3

Các tờ khai vận chuyễn độc Doanh nghiệp, Mức phí theo
lập có mã địa điềln Xếp hàng đại lý khai báo tờ loại hàng hóa gửi
làĩnã Kho Ngoại quan và lnã khai Vận chuyển KNQ.
địa điềln dỡ hàng là lnã độc lập.
Cảng/ICD thuộc địa bản

TP.HCM

2.2.

4

chuyện độc Doanh nghiệp,
lập, Chứng từ đủ điều kiện đại lý khai báo tờ
qua khu Vực vgiálnysát (B.2) khai Vận chuyện
có mã địa điểm xêp hàng là độc lập, doanh
mã KNQ thuộc địa bàn nghiệp khai báo
TP.HCM và mã địa điếm dỡ chtmg từ đủ điều
hàng là mã kho CFS cũng kiện qua khu Vực
giáin Sát (B.2)
thuộc địa bản TP.HCM

Các

tờ khai Vận

Mức

theo Áp dụng dổi
tại
loại hàng hóa gửi VỚÌ`
chiêu hàng
KNQ.
phí

KNQ

hóa

KNQ

đi

ra

đề vào

kho CFS Chờ
xuất khấu.

Kjìix.)

io

độc Không phải thực hiện kê khai Và nộp
lập, chú'ng từ đủ điều kiện phí (D0 là việc kê khai, nộp phi đối
qua khu Vực giám Sát (B.2) Với nhóm đối tượng Vận chuyển này
có mã địa điểm Xếp hàng là đã được doanh nghiệp Vận chuyển
inã Kho Ngoại quan thuộc hàng ra khỏi KNQ thực hiện tại đầu
địa bản TP.HCM và Inã địa đi là KNQ tại mục 2.2.3 nêu trên)

Các tờ khai

Vậlì ChUyếl'1

điểm dỡ hàng là mã kho CFS
cũng thuộc địa bản TP.HCM
Ogg

tại

chiều

hàng hóa đi
Vào kho CFS

từ

KNQ.

Các tờ khaí Vận chuyến độc Không phải thực hiện kê khai và nộp
iập có lnã địa điễlĩl Xếp hàng phí (D0 là Việc kê khai, nộp phi đối
là nìã Cáng/ICD, klìo CFS, Với nhóm đổi tượng Vận chuyễn này
thuộc địa bàn TP.HCM và đã được doanh nghiệp XNK thực
mã địa điểm dỡ hàng là mã hiện trước đó).
Cáng/ICD cũng thuộc địa
bản

III

Áp dụng đổi
với kho CFS

TP.HCM

Đối với hàng quá cảnh

Các tở khai vận chuyển độc Doanh nghiệp,
lập có mã địa điễm Xếp hàng đại lý khai báo ỊỜ
mã Cảng/ICD thuộc khai Vận chuyên
là
TP.HCM và mã địa điểm dỡ độc lập
hàng là mã Cửa khấu biên
giới giữa Việt Nam với nước
thứ 3 Và ngược lại

Mức
ioại

phí

theo

hình Iiàng

quá cảnh. Các
trường họp miễn
phí áp dụng đối
với hàng hóa Vận
chuyển quá cánh
bằng đường thủy
nội địa.

`ẹ

\f

