Thủ tục khai báo hải quan
đối với tài sản mang về khi hồi hương
* Hồ sơ khai hải quan gồm:
1.
2.
3.
4.

Tờ khai hải quan
Quyết định cho phép định cư tại VN.
Bảng kê chi tiết tài sản.
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, trừ đồ dùng vật dụng phục vụ
sinh hoạt bình thường của gia đình, cá nhân.

* Thủ tục được thực hiện tại hải quan cửa khNu nơi hàng cập cảng.
* Một số hàng tiêu dùng như ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, dàn
âm thanh đang sử dụng của gia đình, cá nhân được miễn thuế nhập khNu mỗi thứ
một chiếc cho mỗi gia đình hoặc cá nhân.
* Những mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (như ô tô, điều hòa nhiệt độ
từ 90.000 BTU trở xuống, …) thì không được miễn thuế này .
* Tài sản là ô tô, xe máy phải được Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi sẽ cư trú
cấp phép nhập khNu. Hồ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị nhập khNu, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa
phương.
2. Quyết định cho phép định cư tại VN.
3. Hộ chiếu (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).
4. Giấy đăng ký xe do nước sở tại cấp, thời gian ít nhất 6 tháng trước thời
điểm về nước (bản sao có công chứng kèm bản dịch tiếng Việt có công
chứng)
5. Bằng lái xe ô tô (bản sao có công chứng kèm bản dịch tiếng Việt có công
chứng)
6. Vận tải đơn (03 bản copy hoặc 01 bản copy và 02 bản sao của bản chính)
* Xe ô tô được nhập khNu phải có các điều kiện sau:
1.
2.
3.
4.

Tay lái thuận (bên trái)
Được sản xuất tối đa là 5 năm tính đến thời điểm nhập khNu.
Có động cơ sử dụng xăng không pha chì
Được gởi về trước khi làm thủ tục xuất cảnh và từ nước cư trú.

