Thủ tục khai báo hải quan
ðối với tài sản mang về khi hồi hýõng
*

Hồ sõ khai hải quan gồmỉ
1.
2.
3.
4.

*

Tờ khai hải quan
Quyết ðịnh cho phép ðịnh cý tại VNụ
Bảng kê chi tiết tài sảnụ
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sảnừ trừ ðồ dùng vật dụng phục vụ sinh hoạt
bình thýờng của gia ðìnhừ cá nhânụ

Thủ tục ðýợc thực hiện tại hải quan cửa khẩu nõi hàng cập cảngụ

*
Một số hàng tiêu dùng nhý ô tôừ xe máyừ ti viừ tủ lạnhừ ðiều hòa nhiệt ðộừ dàn âm thanh
ðang sử dụng của gia ðìnhừ cá nhân ðýợc miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi
gia ðình hoặc cá nhânụ
*
Những mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ ðặc biệt ứnhý ô tôừ ðiều hòa nhiệt ðộ từ ặợụợợợ
BTU trở xuốngừ … ề thì không ðýợc miễn thuế này ụ
*
Tài sản là ô tôừ xe máy phải ðýợc Cục Hải quan tỉnhừ thành phố nõi sẽ cý trú cấp phép
nhập khẩuụ Hồ sõ gồmỉ
Vãn bản ðề nghị nhập khẩuừ có xác nhận ðịa chỉ cý trú của chính quyền ðịa phýõngụ
Quyết ðịnh cho phép ðịnh cý tại VNụ
Hộ chiếu ứbản photo kèm bản chính ðể ðối chiếuềụ
Giấy ðãng ký xe do nýớc sở tại cấpừ thời gian ít nhất ố tháng trýớc thời ðiểm về nýớc
(bản sao có công chứng kèm bản dịch tiếng Việt có công chứngề
5. Bằng lái xe ô tô ứbản sao có công chứng kèm bản dịch tiếng Việt có công chứngề
6. Vận tải ðõn ứợử bản copy hoặc 01 bản copy và ợệ bản sao của bản chínhề
1.
2.
3.
4.



Xe ô tô ðýợc nhập khẩu phải có các ðiều kiện sauỉ
1.
2.
3.
4.

Tay lái thuận ứbên tráiề
Ðýợc sản xuất tối ða là ộ nãm tính ðến thời ðiểm nhập khẩuụ
Có ðộng cõ sử dụng xãng không pha chì
Ðýợc gởi về trýớc khi làm thủ tục xuất cảnh và từ nýớc cý trúụ

