
BỘ TÀI CHÍNH  

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 3461/TCHQ-PC 
V/v trả lời vướng mắc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng không 

Tổng cục Hải quan, nhận được Công văn số 1567/XNK-XNK2 ngày 17/6/2021 của Công ty Cổ 

phần Xuất Nhập Khẩu Hàng không (AIRIMEX) về việc khai báo hàng hóa sau 30 ngày, Tổng 

cục Hải quan hướng dẫn như sau:  

1. Về việc khai hải quan:  

- Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014 quy định thời hạn nộp tờ khai hải quan: "Đối 

với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;". 

- Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định người khai hải quan có nghĩa vụ 

"Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định tại Luật này;". 

Do đó, trường hợp người khai hải quan không thực hiện đúng quy định về thời hạn khai hải quan 

thì bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan.  

2. Về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19:  

Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 6 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định những 

trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính; Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính giải thích 

về "Sự kiện bất khả kháng" thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính.  

Việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải căn 

cứ vào quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ vụ việc cụ thể, theo đó cá nhân, tổ chức phải 

chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không ngăn được 

hành vi vi phạm xảy ra.  

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng không biết, thực 

hiện./. 
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- Như trên; 

- Cục GSQL; 

- Lưu: VT, PC (2b). 
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