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Kịch bản số 4: Khai thông tin vận tải đơn đường biển và sử dụng thông tin này để khai thông tin TK mhập khẩu ............. 17
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Kịch bản số 9: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp ............................................ 43
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hàng ............................................................................................................................................................................... 211
3
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Kịch bản số 1 : Khai báo tờ khai Hải quan nhập khẩu
Kịch bản số: 01
Nội dung: Khai báo tờ khai Hải quan nhập khẩu
Số bước thao tác: 05

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
5

Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 1).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

6

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 5: In tờ khai và các chứng từ liên quan
7

Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 2 : Gọi thông tin Tờ khai nhập khẩu đã khai trước đó để đăng ký chính thức tờ khai
Kịch bản số: 02
Nội dung: Gọi thông tin Tờ khai nhập khẩu đã khai trước đó để đăng ký chính thức tờ
khai
Số bước thao tác: 05
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

9

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 2).
Bước 2: Khai báo trước tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

10

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Gọi thông tin khai báo tờ khai (IDB)
Nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (IDB)” trên danh sách mã nghiệp vụ

Nhập số tờ mà bạn vừa khai báo trước bằng nghiệp vụ IDA ở bước trên, sau đó nhấn vào “Lấy thông tin”
Bước 4: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

11

Bước 5 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 6: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 3 : Chuyển luồng hoặc chỉ dẫn kiể m tra thực tế hàng hóa với các TK nhập đã được phân luồng
vàng, đỏ
Kịch bản số: 03
Nội dung: Chuyển luồng hoă ̣c chỉ dẫn kiể m tra thư ̣c tế hàng hóa với các TK nhâ ̣p đã được
phân luồng vàng, đỏ
Số bước thao tác: 05
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

14

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện chuyển luồng hoặc chỉ
dẫn kiểm tra thực tế hàng hóa đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CKO, hoàn thành việc kiểm tra
và trả về cho doanh nghiệp bằng nghiệp vụ CEA. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả
trả về.
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Bước 5: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 4: Khai thông tin vận tải đơn đường biển và sử dụng thông tin này để khai thông tin TK mhập
khẩu
Kịch bản số: 04
Nội dung: Khai thông tin vận tải đơn đường biển và sử dụng thông tin này để khai thông
tin TK mhâ ̣p khẩu
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện màn hình khai báo MFR
Tại menu chính của chương trình bạn chọn “e-Manifest / 1.Khai báo thông tin vận tải đường biển (MFR)”

Màn hình nhập liệu hiện ra như sau :

17

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

18

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 4).
Bước 2: Khai báo vận đơn biển MFR
Nhấn vào “1.Khai trước thông tin tờ khai (MFR)”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Thành công hệ thống trả về thông báo thành công

Bước 3: Khai chính thức thông tin vận tải đường biển MFR
19

Nhấn vào “2.Khai chính thức thông tin tờ khai MFR”

Nhập thông tin nhấn Ghi và Gửi lên Hải quan :

Hệ thống trả về số tờ khai

Bước 4: Mở tờ khai nhập mới
Mở giao diện nhập liệu tờ khai nhập khẩu mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Đăng ký mới tờ khai
nhập khẩu (IDA)”

20

Bước 5: Gọi thông tin hàng hóa từ MFR dùng nghiệp vụ IDB
Tại danh sách mã nghiệp vụ trên tờ khai nhập khẩu, bạn nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan
(IDB)” và nhập số vận tải đơn mà bạn đã khai báo bằng nghiệp vụ MFR trước đó, chọn mã loại là S: vận tải
đường biển:

Bước 6: Khai trước thông tin tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

21

Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 5: Khai thông tin vận tải đơn đường không và sử dụng thông tin này để khai thông tin TK nhập
khẩu
Kịch bản số: 05
Nội dung: Khai thông tin vận tải đơn đường không và sử dụng thông tin này để khai thông
tin TK nhâ ̣p khẩ u
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình :

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện màn hình khai báo ACH
Tại menu của chương trình bạn chọn “e-Manifest/1.Khai báo thông tin vận tải đường hàng không (ACH)”

Màn hình nhập liệu hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo vận đơn biển ACH
Nhấn vào “1.Đăng ký trước thông tin vận tải (ACH)”
24

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Thành công hệ thống trả về thông báo thành công

Bước 3: Khai chính thức thông tin vận tải đường hàng không ACH
Nhấn vào “2.Khai chính thức thông tin tờ khai ACH”

25

Chọn cơ quan nộp và ghi chú, sau đó nhấn “Gửi” lên Hải quan

Hệ thống trả về số tờ khai

Bước 4: Mở tờ khai nhập mới
Mở giao diện nhập liệu tờ khai nhập khẩu mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Đăng ký mới tờ khai
nhập khẩu (IDA)”
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Bước 5: Gọi thông tin hàng hóa từ ACH dùng nghiệp vụ IDB
Tại danh sách mã nghiệp vụ trên tờ khai nhập khẩu, bạn nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan
(IDB)” và nhập số vận tải đơn mà bạn đã khai báo bằng nghiệp vụ ACH trước đó, chọn mã loại là A: vận tải
đường hàng không:

Bước 6: Khai trước thông tin tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.
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Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 6: Khai thông tin vận tải đơn đường sắt và sử dụng thông tin này để khai thông tin TK mhập khẩu
Kịch bản số: 06
Nội dung: Khai thông tin vận tải đơn đường sắt và sử dụng thông tin này để khai thông tin
TK mhâ ̣p khẩ u
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình :

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện màn hình khai báo RMR
Tại menu của chương trình bạn chọn “e-Manifest/1.Khai báo thông tin vận tải đường sắt (RMR)”

Màn hình nhập liệu hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 6).
Bước 2: Đăng ký trước thông tin vận tải đường sắt RMR
30

Nhấn vào “1.Đăng ký trước thông tin vận tải (RMR)”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Thành công hệ thống trả về thông báo thành công

Bước 3: Khai chính thức thông tin vận tải đường hàng không RMR
Nhấn vào “2.Khai chính thức thông tin tờ khai RMR”
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Bước 4: Mở tờ khai nhập mới
Mở giao diện nhập liệu tờ khai nhập khẩu mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Đăng ký mới tờ khai
nhập khẩu (IDA)”

Bước 5: Gọi thông tin hàng hóa từ RMR dùng nghiệp vụ IDB
Tại danh sách mã nghiệp vụ trên tờ khai nhập khẩu, bạn nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan
(IDB)” và nhập số vận tải đơn mà bạn đã khai báo bằng nghiệp vụ RMR trước đó, chọn mã loại là R: vận tải
đường sắt:

Bước 6: Khai trước thông tin tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 7: Khai thông tin hóa đơn thương mại và sử dụng thông tin này để khai TK nhập khẩu
Kịch bản số: 07
Nội dung: Khai thông tin hóa đơn thương mại và sử dụng thông tin này để khai TK nhâ ̣p
khẩ u
Số bước thao tác: 06
Sơ đồ quy trình :

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện nhập thông tin Hóa đơn thương mại IVA
Từ menu của chương trình, chọn “Hóa đơn/ Đăng ký hóa đơn thương mại (IVA)”

Màn hình nhập thông tin hóa đơn như sau:
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 7).
Bước 2: Khai báo hóa đơn IVA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai báo thông tin hóa đơn (IVA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IVA

Bước 3: Gọi thông tin khai báo tờ khai (IDB)
Nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (IDB)” trên danh sách mã nghiệp vụ
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Nhập số tiếp nhận hóa đơn điện tử mà bạn vừa khai báo trước bằng nghiệp vụ IVA ở bước trên, sau đó nhấn
vào “Lấy thông tin”
Khai báo trước tờ khai IDA, nhấn vào “2.Đăng ký trước tờ khai (IDA)”
Bước 4: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 5 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 6: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 8: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Kịch bản số: 08
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Số bước thao tác: 05
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D".

Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 8).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
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Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA, Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
và phí (nếu có) trong trường hợp Hệ thống Vnaccs không kết nối được với KTT559 để cấp phép thông quan
bằng nghiệp vụ RCC. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 5: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 9: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Kịch bản số: 09
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Số bước thao tác: 05
Sơ đồ quy trình :

Các bước thực hiện :
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D".
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Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 9).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA, Hệ thống tự động kiểm tra tờ khai đã
hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí (nếu có) để cấp phép thông quan bằng nghiệp vụ 1RC. Phía doanh nghiệp
nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 5: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
Kịch bản số 10: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu sử dụng hạn mức ngân hàng để
nộp thuế
Kịch bản số: 10
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u và người nhập khẩu sử dụng hạn mức
ngân hàng để nộp thuế
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”
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Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc vào “Nghiệp vụ khác / Danh sách đăng
ký file đính kèm” để chọn mẫu nhập sẵn từ danh
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số đính kèm

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng trả thuế thay, năm phát hành hạn mức, ký hiệu
chứng từ hạn mức, số chứng từ hạn mức

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 10).
Bước 4: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 11: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu sử dụng bảo lãnh chung để nộp
thuế
Kịch bản số: 11
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u và người nhâ ̣p khẩ u sử dụng bảo lãnh
chung để nộp thuế
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc vào “Nghiệp vụ khác / Danh sách đăng
ký file đính kèm” để chọn mẫu nhập sẵn từ danh
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.
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Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số đính kèm

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, Tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "B" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng bảo lãnh, năm phát hành bảo lãnh, ký hiệu
chứng từ bảo lãnh, số chứng từ bảo lãnh

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 4: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 12: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu và người nhập khẩu nộp thuế sử dụng bảo lãnh riêng.
Kịch bản số: 12
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u và người nhập khẩu nộp thuế sử dụng
bảo lãnh riêng.
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc vào “Nghiệp vụ khác / Danh sách đăng
ký file đính kèm” để chọn mẫu nhập sẵn từ danh
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

57

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số đính kèm

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, Tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "A" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng bảo lãnh, năm phát hành bảo lãnh, ký hiệu
chứng từ bảo lãnh, số chứng từ bảo lãnh

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 4: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 13: Khái báo thông tin tờ khai nhập khẩu, người nhập khẩu đề nghị giải phóng hàng và được
chấp nhận bảo lãnh chung theo số tiền dự kiến của cơ quan hải quan
Kịch bản số: 13
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai nhâ ̣p khẩ u, người nhập khẩu đề nghị giải phóng
hàng và được chấp nhận bảo lãnh chung theo số tiền dự kiến của cơ quan hải
quan
Số bước thao tác: 08
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.
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Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Khi Hải quan và người nhập khẩu không thống nhất về giá, hoặc phải đi giám định, phân tích phân loại để
xác định chính xác số tiền thuế phải nộp và người nhập khẩu muốn thông quan hàng thì phải nộp bảo lãnh
thuế bằng số tiền công chức hải quan dự kiến phải nộp. Công chức hải quan nhập bảo lãnh chung vào hệ
thống. Hoàn thành kiểm tra TK nhập khẩu giải phóng hàng.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

Bước 5: Gọi thông tin tờ khai để sửa IDD
Chọn vào mã nghiệp vụ “5.1.Lấy thông tin tờ khai để sửa (IDD)”
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Sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập sau khi người nhập khẩu và cơ quan hải quan thống nhất về giá, mã
số hàng hóa để xác định chính xác số thuế phải nộp; tại ô mã xác định thời hạn nộp thuế chọn "D" (sử dụng
hạn mức ngân hàng trả thuế thay hoặc nộp thuế trực tiếp)

Bước 6: Khai báo sửa tờ khai IDA01
Nhấn vào “5.2.Khai trước thông tin tờ khai sửa (IDA01))” để gửi tờ khai sửa lên Hải quan.
Bước 7: Khai báo chính thức sửa tờ khai IDE
Nhấn vào “5.3.Khai chính thức tờ khai sửa (IDE)” để khai sửa chính thức với Hải quan
Bước 8: Lấy phản hồi kết quả trả về từ Hải quan
Hệ thống hải quan hoàn thành tờ khai bằng nghiệp vụ CEA, Hệ thống tự động kiểm tra tờ khai đã hoàn thành
nghĩa vụ về thuế, phí (nếu có) để cấp phép thông quan bằng nghiệp vụ 1RC
Doanh nghiệp nhấn vào “5.4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan sửa” để nhận được các thông tin trả về từ
phía Hải quan.

Kịch bản số 14: Khái báo thông tin tờ khai, người nhập khẩu đề nghị giải phóng hàng và được chấp nhận bảo
lãnh riêng theo số tiền dự kiến của cơ quan hải quan
Kịch bản số: 14
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai, người nhập khẩu đề nghị giải phóng hàng và được
chấp nhận bảo lãnh riêng theo số tiền dự kiến của cơ quan hải quan
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Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Khi Hải quan và người nhập khẩu không thống nhất về giá, hoặc phải đi giám định, phân tích phân loại để
xác định chính xác số tiền thuế phải nộp và người nhập khẩu muốn thông quan hàng thì phải nộp bảo lãnh
thuế bằng số tiền công chức hải quan dự kiến phải nộp. Công chức hải quan nhập bảo lãnh chung vào hệ
thống. Hoàn thành kiểm tra TK nhập khẩu giải phóng hàng.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

Bước 5: Gọi thông tin tờ khai để sửa IDD
Chọn vào mã nghiệp vụ “5.1.Lấy thông tin tờ khai để sửa (IDD)”
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Sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập sau khi người nhập khẩu và cơ quan hải quan thống nhất về giá, mã
số hàng hóa để xác định chính xác số thuế phải nộp; tại ô mã xác định thời hạn nộp thuế chọn "D" (sử dụng
hạn mức ngân hàng trả thuế thay hoặc nộp thuế trực tiếp)

Bước 6: Khai báo sửa tờ khai IDA01
Nhấn vào “5.2.Khai trước thông tin tờ khai sửa (IDA01)” để gửi tờ khai sửa lên Hải quan.
Bước 7: Khai báo chính thức sửa tờ khai IDE
Nhấn vào “5.3.Khai chính thức tờ khai sửa (IDE)” để khai sửa chính thức với Hải quan
Bước 8: Lấy phản hồi kết quả trả về từ Hải quan
Hệ thống hải quan hoàn thành tờ khai bằng nghiệp vụ CEA, Hệ thống tự động kiểm tra tờ khai đã hoàn thành
nghĩa vụ về thuế, phí (nếu có) để cấp phép thông quan bằng nghiệp vụ 1RC
Doanh nghiệp nhấn vào “5.4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan sửa” để nhận được các thông tin trả về từ
phía Hải quan.
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Kịch bản số 15: Loại hình tạm nhập kinh doanh và tạm xuất hàng hóa
Kịch bản số: 15
Nội dung: Loại hình tạm nhập kinh doanh và tạm xuất hàng hóa
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G11 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 15).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.
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Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 5 : Mở tờ khai xuất mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G21 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 15_2).
Bước 6: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan Hoàn thành kiểm tra TK ta ̣m xuấ t khẩu đối
với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp
nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 16: Loại hình tái xuất hàng TNTX kinh doanh và nhập khẩu trả lại
Kịch bản số: 16
Nội dung: Loại hình tái xuất hàng TNTX kinh doanh và nhập khẩu trả lại
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G12 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 5 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
A21 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản 16_2).
Bước 6: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 17: Loại hình tạm nhập hàng hóa được miễn thuế
Kịch bản số: 17
Nội dung: Loại hình tạm nhập hàng hóa được miễn thuế
Số bước thao tác: 08
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G13 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 17).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA , tiếp theo Hải quan sử dụng nghiệp
vụ CTI để bổ sung hướng dẫn yêu cầ u doanh nghiê ̣p phải thực hiê ̣n và trả về cho doanh nghiệp. Phía doanh
nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 5: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình, chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục tạm nhập tái xuất (TIA)”

Bước 6: Gọi ra thông tin tờ khai tạm nhập để sửa đổi TIB
Nhập số tờ khai tạm nhập vừa khai báo ở Bước 2 để sửa sau đó nhấn vào “1.Lấy thông tin khai báo trước
TIB”:

Bước 7: Sửa đổi thông tin hàng tạm nhập và khai báo lại tờ khai TIA
Nhấn “2.Đăng ký thông tin tạm nhập tái xuất TIA” để gửi lên Hải quan
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Bước 8: Xác nhận thông tin khai báo bằng cách nhấn vào “3.Xác nhận thông tin đăng ký tờ khai”
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Kịch bản số 18: Loại hình nhập nguyên liệu cho nhà máy bảo thuế
Kịch bản số: 18
Nội dung: Loại hình nhập nguyên liệu cho nhà máy bảo thuế
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
E11 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
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Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 18).
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA , tiếp theo Hải quan sử dụng nghiệp
vụ BOA: Đăng ký thông tin khởi hành việc vận chuyển hàng hóa, BIA11: Lấy ra thông tin khai báo vận
chuyển đã đăng ký để đăng ký hàng hóa vận chuyển đến đích, BIA: Đăng ký thông báo đến đích việc vận
chuyển hàng hóa và trả về cho doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả
về.
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Kịch bản số 19: Đăng ký danh mục miễn thuế
Kịch bản số: 19
Nội dung: Đăng ký danh mu ̣c miễn thuế
Số bước thao tác: 07

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình bạn chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục miễn thuế TEA”

Màn hình nhập thông tin danh mục miễn thuế hiện ra như sau :

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu cho danh mục miễn thuế.
Bước 2: Khai báo danh mục miễn thuế
Nhấn vào “2.Đăng ký danh mục miễn thuế TEA” để gửi lên cơ quan Hải quan
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Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai tờ khai

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
Sau khi doanh nghiệp đăng ký danh mục miễn thuế, phía Hải quan thực hiện nghiệp vụ CTL để kiể m tra
danh mu ̣c miễn thuế và chấ p nhâ ̣n đăng ký danh mu ̣c miễn thuế , tại tiêu chí phân loại cấp phép chọn "A"
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Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận thông tin trả về từ Hải quan

Bước 4 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập danh sách hàng cho tờ khai, bạn
nhập hàng là danh mục đã đăng ký miễn thuế từ nghiệp vụ TEA trước đó hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu”
để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 5: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 6: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 7 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm tra
tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEA , tiếp theo Hải quan sử dụng nghiệp
vụ CTL để hoàn thành việc chấp nhận tờ khai hàng danh mục miễn thuế và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 20: Đăng ký danh mục miễn thuế nhưng bi ̣ từ chố i
Kịch bản số: 20
Nội dung: Đăng ký danh mu ̣c miễn thuế nhưng bi tư
̣ ̀ chố i
Số bước thao tác: 03
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình bạn chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục miễn thuế TEA”

Màn hình nhập thông tin danh mục miễn thuế hiện ra như sau :

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của
chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo danh mục miễn thuế
Nhấn vào “2.Đăng ký danh mục miễn thuế TEA” để gửi lên cơ quan Hải quan

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai tờ khai

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
Sau khi doanh nghiệp đăng ký danh mục miễn thuế, phía Hải quan thực hiện nghiệp vụ CTL để kiể m tra
danh mu ̣c miễn thuế và từ chối đăng ký danh mu ̣c miễn thuế , tại tiêu chí phân loại cấp phép chọn "N"
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận thông tin từ chối trả về từ Hải quan
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Kịch bản số 21: Đăng ký danh mục miễn thuế và hải quan có chỉ dẫn cho doanh nghiê ̣p
Kịch bản số: 21
Nội dung: Đăng ký danh mu ̣c miễn thuế và hải quan có chỉ dẫn cho doanh nghiêp̣
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình bạn chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục miễn thuế TEA”

Màn hình nhập thông tin danh mục miễn thuế hiện ra như sau :

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của
chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo danh mục miễn thuế
Nhấn vào “2.Đăng ký danh mục miễn thuế TEA” để gửi lên cơ quan Hải quan

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

100

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai tờ khai

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
Sau khi doanh nghiệp đăng ký danh mục miễn thuế, phía Hải quan thực hiện nghiệp vụ CTL để kiể m tra
danh mu ̣c miễn thuế và nhập chỉ dẫn trả về cho người khai, tại tiêu chí phân loại cấp phép chọn "N"
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận thông tin chỉ dẫn trả về từ Hải quan
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Bước 4: Gọi thông tin khai báo danh mục miễn thuế TEB và tiến hành sửa
Sau khi có thông tin chỉ dẫn khai báo sửa đổi danh mục, chọn “1.Lấy thông tin ĐK danh mục miễn thuế
TEB”
Bước 5: Khai báo lại danh mục miễn thuế TEA
Sửa đổi danh mục theo chỉ dẫn của Hải quan và gửi lại danh mục, nhấn vào “2.Đăng ký danh mục miễn
thuế TEA”.
Bước 6: Lấy kết quả trả về từ Hải quan
Công chức hải quan kiể m tra la ̣i danh mu ̣c miễn thuế và chấ p nhâ ̣n đăng ký , tại tiêu chí phân loại cấp phép
chọn "A"
Doanh nghiệp lấy thông tin phản hồi để được kết quả chấp nhận
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Kịch bản số 22: Nghiệp vụ dành cho Hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Kịch bản số: 22
Nội dung: Nghiệp vụ dành cho Hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Số bước thao tác: 00
Sơ đồ quy trình:

Kịch bản số 23: Nghiệp vụ dành cho Hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Kịch bản số: 23
Nội dung: Nghiệp vụ dành cho Hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Số bước thao tác: 00
Sơ đồ quy trình:
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Kịch bản số 24: Khai báo hàng hóa có tri ̣ giá thấ p miễn thuế
Kịch bản số: 24
Nội dung: Khai báo hàng hóa có tri gia
̣ ́ thấ p miễn thuế
Số bước thao tác: 03

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện tờ khai trị giá nhỏ
Từ menu của chương trình bạn chọn “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập trị giá nhỏ MIC”

Màn hình nhập thông tin hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của
chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai MIC
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Nhấn vào “Khai báo thông tin tờ khai MIC” để gửi lên Hải quan

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
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Phía Hải quan hoàn thành kiểm tra TK nhập khẩu đối với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ bằng nghiệp vụ
CEA
Doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận các thông tin trả về.

107

Kịch bản số 25: Khái báo hàng nhập khẩu của doanh nghiê ̣p ưu tiên
Kịch bản số: 25
Nội dung: Khái báo hàng nhâ ̣p khẩ u của doanh nghiêp̣ ưu tiên
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai lưu ý chọn mã loại hình tại mục loại hình là : AOE
hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
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Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía Hải quan hoàn thành kiểm tra TK nhập khẩu đối với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ sau đó trả về cho
doanh nghiệp bằng nghiệp vụ CEA.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

Bước 5: Gọi thông tin tờ khai để sửa IDD
Chọn vào mã nghiệp vụ “5.1.Lấy thông tin tờ khai để sửa (IDD)”
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Sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập và ghi lại
Bước 6: Khai báo sửa tờ khai IDA01
Nhấn vào “5.2.Khai trước thông tin tờ khai sửa (IDA01)” để gửi tờ khai sửa lên Hải quan.
Bước 7: Khai báo chính thức sửa tờ khai IDE
Nhấn vào “5.3.Khai chính thức tờ khai sửa (IDE)” để khai sửa chính thức với Hải quan
Bước 8: Lấy phản hồi kết quả trả về từ Hải quan
Doanh nghiệp nhấn vào “5.4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan sửa” để nhận được các thông tin trả về từ
phía Hải quan.
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Kịch bản số 26: Sửa tờ khai nhập khẩu theo hướng dẫn của hải quan.
Kịch bản số: 26
Nội dung: Sửa tờ khai nhâ ̣p khẩ u theo hướng dẫn của hải quan.
Số bước thao tác: 08
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ thống kiểm tra nhưng không chấp nhận bản khai, phản hồi lại lý do từ chối.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

Bước 5: Gọi thông tin tờ khai để sửa IDD
Chọn vào mã nghiệp vụ “5.1.Lấy thông tin tờ khai để sửa (IDD)”
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Sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập khẩ u theo chỉ dẫn của hải quan
Bước 6: Khai báo sửa tờ khai IDA01
Nhấn vào “5.2.Khai trước thông tin tờ khai sửa (IDA01)” để gửi tờ khai sửa lên Hải quan.

Bước 7: Khai báo chính thức sửa tờ khai IDE
Nhấn vào “5.3.Khai chính thức tờ khai sửa (IDE)” để khai sửa chính thức với Hải quan
Bước 8: Lấy phản hồi kết quả trả về từ Hải quan
Phía Hải quan kiểm tra hoàn thành tờ khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế để trả về cho doanh nghiệp bằng
nghiệp vụ CEA, 1RC
Doanh nghiệp nhấn vào “5.4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan sửa” để nhận được các thông tin trả về từ
phía Hải quan.
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Kịch bản số 27: Hải quan tự sửa tờ khai nhập khẩu trong thông quan hàng hóa
Kịch bản số: 27
Nội dung: Hải quan tự sửa tờ khai nhập khẩu trong thông quan hàng hóa
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ Hải quan kiểm tra, tự sửa tờ khai sau đó hoàn thành tờ khai trả kết quả về cho doanh nghiệp.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”
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Kịch bản số 28: Hủy tờ khai
Kịch bản số: 28
Nội dung: Hủy tờ khai
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ Hải quan tiến hành thực hiện nghiệp vụ Hủy tờ khai PAI, trả kết quả về cho doanh nghiệp.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”
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Kịch bản số 29: Khai báo TK hải quan xuấ t khẩu
Kịch bản số: 29
Nội dung: Khai báo TK hải quan xuấ t khẩ u
Số bước thao tác: 05

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
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Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 5: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 30: Nghiệp vụ gọi thông tin TK xuấ t khẩu đã khai trước để đăng ký chính thức tờ khai
Kịch bản số: 30
Nội dung: Nghiệp vụ gọi thông tin TK xuấ t khẩ u đã khai trước để đăng ký chính thức tờ
khai
Số bước thao tác: 05

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo trước tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

128

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 3: Gọi thông tin khai báo tờ khai (EDB)
Nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (EDB)” trên danh sách mã nghiệp vụ

Nhập số tờ mà bạn vừa khai báo trước bằng nghiệp vụ EDA ở bước trên, sau đó nhấn vào “Lấy thông tin”
Đăng ký trước tờ khai EDA bằng cách nhấn vào “2.Khai trước thông tin tờ khai (EDA)”
Bước 4: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.
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Bước 5 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 6: In tờ khai và các chứng từ liên quan
Sau khi nhận được các kết quả trả về từ Hải quan, doanh nghiệp có thể In tờ khai và các chứng từ khác, bằng
cách vào tab “ Kết quả xử lý tờ khai”
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Kịch bản số 31: Chuyển luồng hoặc chỉ dẫn kiể m tra thực tế hàng hóa với các TK xuấ t đã được phân luồng
vàng, đỏ
Kịch bản số: 31
Nội dung: Chuyển luồng hoă ̣c chỉ dẫn kiể m tra thư ̣c tế hàng hóa với các TK xuấ t đã được
phân luồng vàng, đỏ
Số bước thao tác: 03

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
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Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 31).
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc chuyển luồng tờ
khai bằng nghiệp vụ CKO và tiến hành hoàn thành tờ khai bằng nghiệp vụ CEE , trả kết quả về cho doanh
nghiệp. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 32: Khai thông tin hóa đơn thương mại và sử dụng thông tin này để khai TK xuất khẩu
Kịch bản số: 32
Nội dung: Khai thông tin hóa đơn thương mại và sử dụng thông tin này để khai TK xuấ t
khẩ u
Số bước thao tác: 05

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện nhập thông tin Hóa đơn thương mại IVA
Từ menu của chương trình, chọn “Hóa đơn/ Đăng ký hóa đơn thương mại (IVA)”

Màn hình nhập thông tin hóa đơn như sau:
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 32).
Bước 2: Khai báo hóa đơn IVA
135

Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai báo thông tin hóa đơn (IVA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IVA

Bước 3: Gọi thông tin khai báo tờ khai (EDB)
Nhấn vào “1.Lấy thông tin tờ khai từ Hải quan (EDB)” trên danh sách mã nghiệp vụ
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Nhập số tiếp nhận hóa đơn điện tử mà bạn vừa khai báo trước bằng nghiệp vụ IVA ở bước trên, sau đó nhấn
vào “Lấy thông tin”
Khai báo trước tờ khai EDA, nhấn vào “2.Đăng ký trước tờ khai(EDA)”
Bước 4: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 5 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 33: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩu và người xuấ t khẩu nộp thuế trực tiếp
Kịch bản số: 33
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩ u và người xuấ t khẩu nộp thuế trực tiếp
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D".

Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE, Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ
141

thuế và phí (nếu có) trong trường hợp Hệ thống Vnaccs không kết nối được với KTT559 để cấp phép thông
quan bằng nghiệp vụ RCC. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Kịch bản số 34: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩu và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Kịch bản số: 34
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩ u và người nhập khẩu nộp thuế trực tiếp
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D".

Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE, Hệ thống tự động kiểm tra tờ khai
đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí (nếu có) để cấp phép thông quan bằng nghiệp vụ 1RC. Phía doanh
nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 35: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩu và người xuấ t khẩu sử dụng hạn mức ngân hàng để nộp
thuế
Kịch bản số: 35
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩ u và người xuấ t khẩu sử dụng hạn mức
ngân hàng để nộp thuế
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn
tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "D" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng trả thuế thay, năm phát hành hạn mức, ký hiệu
chứng từ hạn mức, số chứng từ hạn mức

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 4: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 36: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩu và người xuấ t khẩu sử dụng bảo lãnh chung để nộp
thuế
Kịch bản số: 36
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩ u và người xuấ t khẩ u sử dụng bảo lãnh
chung để nộp thuế
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn
tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, Tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "B" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng bảo lãnh, năm phát hành bảo lãnh, ký hiệu
chứng từ bảo lãnh, số chứng từ bảo lãnh

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 4: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 37: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩu và người xuất khẩu nộp thuế sử dụng bảo lãnh riêng.
Kịch bản số: 37
Nội dung: Khái báo thông tin tờ khai xuấ t khẩ u và người xuấ t khẩu nộp thuế sử dụng bảo
lãnh riêng.
Số bước thao tác: 06

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện :
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn
tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

Bước 3 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập liệu, Tại ô mã xác định thời hạn
nộp thuế chọn "A" và điền đầy đủ các thông tin mã ngân hàng bảo lãnh, năm phát hành bảo lãnh, ký hiệu
chứng từ bảo lãnh, số chứng từ bảo lãnhbảo lãnh, số chứng từ bảo lãnh

Tại phần khai đính kèm, bạn nhập số tiếp nhận khai đính kèm đã có từ việc khai báo HYS ở bước trên.
Hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình
chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 4: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 5: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 6 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy
phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 38: Loại hình tạm xuất kinh doanh và tái nhập hàng đã tạm xuấ t
Kịch bản số: 38
Nội dung: Loại hình tạm xuất kinh doanh và tái nhập hàng đã tạm xuất
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G61 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
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Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.

Bước 5 : Mở tờ khai xuất mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai nhập khẩu(IDA)”
Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G51 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 6: Khai báo tờ khai IDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai IDA
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Bước 7: Khai báo chính thức tờ khai IDC
Từ tờ khai đã khai báo IDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (IDC)” từ danh sách nghiệp
vụ.

Bước 8 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan Hoàn thành kiểm tra TK ta ̣m xuấ t khẩu đối
với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ bằng nghiệp vụ CEA và trả về cho doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp
nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 39: Loại hình tạm xuất hàng TNTX kinh doanh và xuất khẩu trả lại
Kịch bản số: 39
Nội dung: Loại hình tạm xuất hàng TNTX kinh doanh và xuấ t khẩ u trả la ̣i
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G61 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 5 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G51 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 40: Loại hình tạm xuất hàng hóa được
Kịch bản số: 40
Nội dung: Loại hình tạm xuấ t hàng hóa đươ ̣c
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý chọn mã loại hình cho mục loại hình là :
G61 hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE , tiếp theo Hải quan sử dụng
nghiệp vụ CTI để bổ sung hướng dẫn yêu cầ u doanh nghiê ̣p phải thực hiê ̣n và trả về cho doanh nghiệp. Phía
doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Bước 5: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình, chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục tạm nhập tái xuất (TIA)”

Bước 6: Gọi ra thông tin tờ khai tạm nhập để sửa đổi TIB
Nhập số tờ khai tạm nhập vừa khai báo ở Bước 2 để sửa sau đó nhấn vào “1.Lấy thông tin khai báo trước
TIB”:

Bước 7: Sửa đổi thông tin hàng tạm nhập và khai báo lại tờ khai TIA
Nhấn “2.Đăng ký thông tin tạm nhập tái xuất TIA” để gửi lên Hải quan
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Bước 8: Xác nhận thông tin khai báo bằng cách nhấn vào “3.Xác nhận thông tin đăng ký tờ khai”
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Kịch bản số 41: Loại hình xuất khẩu cho nhà máy bảo thuế
Kịch bản số: 41
Nội dung: Loại hình xuất khẩu cho nhà máy bảo thuế
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

177

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có
sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE , tiếp theo Hải quan sử dụng
nghiệp vụ BOA: Đăng ký thông tin khởi hành việc vận chuyển hàng hóa, BIA11: Lấy ra thông tin khai báo
vận chuyển đã đăng ký để đăng ký hàng hóa vận chuyển đến đích, BIA: Đăng ký thông báo đến đích việc vận
chuyển hàng hóa và trả về cho doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả
về.
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Kịch bản số 42: Đăng ký danh mục miễn thuế
Kịch bản số: 42
Nội dung: Đăng ký danh mu ̣c miễn thuế
Số bước thao tác: 07

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện khai báo danh mục miễn thuế
Từ menu của chương trình bạn chọn “Nghiệp vụ khác/ Khai báo danh mục miễn thuế TEA”

Màn hình nhập thông tin danh mục miễn thuế hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của
chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
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Bước 2: Khai báo danh mục miễn thuế
Nhấn vào “2.Đăng ký danh mục miễn thuế TEA” để gửi lên cơ quan Hải quan

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
Sau khi doanh nghiệp đăng ký danh mục miễn thuế, phía Hải quan thực hiện nghiệp vụ CTL để kiể m tra
danh mu ̣c miễn thuế và chấ p nhâ ̣n đăng ký danh mu ̣c miễn thuế , tại tiêu chí phân loại cấp phép chọn "A"
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận thông tin trả về từ Hải quan

Bước 4 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai và lưu ý khi nhập danh sách hàng cho tờ khai, bạn
nhập hàng là danh mục đã đăng ký miễn thuế từ nghiệp vụ TEA trước đó hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu”
để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 5: Khai báo tờ khai EDA
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Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA

Bước 6: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 7 : Lấy phản hồi từ Hải quan
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Sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, Phía cơ quan Hải quan tiến hành thực hiện việc hoàn thành kiểm
tra tờ khai nhập khẩu đối với tờ khai luồng Vàng, đỏ bằng nghiệp vụ CEE , tiếp theo Hải quan sử dụng
nghiệp vụ CTL để hoàn thành việc chấp nhận tờ khai hàng danh mục miễn thuế và trả về cho doanh nghiệp.
Phía doanh nghiệp nhấn vào Lấy phản hồi để nhận kết quả trả về.
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Kịch bản số 43: Nghiệp vụ dành cho hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Kịch bản số: 43
Nội dung: Nghiệp vụ dành cho hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Số bước thao tác: 0

Sơ đồ quy trình:

Kịch bản số 44: Nghiệp vụ dành cho hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Kịch bản số: 44
Nội dung: Nghiệp vụ dành cho hải quan, doanh nghiệp không thực hiện
Số bước thao tác: 0
Sơ đồ quy trình:
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Kịch bản số 45: Khai báo hàng hóa xuấ t khẩu có tri ̣ giá thấ p miễn thuế
Kịch bản số: 45
Nội dung: Khai báo hàng hóa xuấ t khẩ u có tri gia
̣ ́ thấ p miễn thuế
Số bước thao tác: 03

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao diện tờ khai trị giá nhỏ
Từ menu của chương trình bạn chọn “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất trị giá nhỏ MEC”

Màn hình nhập thông tin hiện ra như sau :
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Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của
chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo tờ khai MEC
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Nhấn vào “Khai báo thông tin tờ khai MIC” để gửi lên Hải quan

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai

Bước 3: Lấy thông tin trả về từ Hải quan
190

Phía Hải quan hoàn thành kiểm tra TK nhập khẩu đối với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ bằng nghiệp vụ
CEE
Doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận các thông tin trả về.
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Kịch bản số 46: Sửa tờ khai xuấ t khẩu theo hướng dẫn của hải quan.
Kịch bản số: 46
Nội dung: Sửa tờ khai xuấ t khẩ u theo hướng dẫn của hải quan.
Số bước thao tác: 08

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai, lưu ý chọn mã loại hình là “G61” hoặc Nhấn vào
nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 46).
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ thống kiểm tra nhưng không chấp nhận bản khai, phản hồi lại lý do từ chối.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

Bước 5: Gọi thông tin tờ khai để sửa EDD
Chọn vào mã nghiệp vụ “5.1.Lấy thông tin tờ khai để sửa (EDD)”
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Sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập khẩ u theo chỉ dẫn của hải quan
Bước 6: Khai báo sửa tờ khai EDA01
Nhấn vào “5.2.Khai trước thông tin tờ khai sửa (EDA01)” để gửi tờ khai sửa lên Hải quan.

Bước 7: Khai báo chính thức sửa tờ khai EDE
Nhấn vào “5.3.Khai báo chính thức tờ khai sửa EDE” để khai sửa chính thức với Hải quan
Bước 8: Lấy phản hồi kết quả trả về từ Hải quan
Phía Hải quan kiểm tra hoàn thành tờ khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế để trả về cho doanh nghiệp bằng
nghiệp vụ CEE, 1RC
Doanh nghiệp nhấn vào “5.4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan sửa” để nhận được các thông tin trả về từ
phía Hải quan.
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Kịch bản số 47: Hải quan tự sửa tờ khai xuất khẩu trong thông quan hàng hóa
Kịch bản số: 47
Nội dung: Hải quan tự sửa tờ khai xuất khẩu trong thông quan hàng hóa
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 47).
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai báo chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ Hải quan kiểm tra, tự sửa tờ khai sau đó hoàn thành tờ khai trả kết quả về cho doanh nghiệp.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”
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Kịch bản số 48: Hủy tờ khai
Kịch bản số: 48
Nội dung: Hủy tờ khai
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1 : Mở tờ khai nhập mới từ menu “Tờ khai xuất nhập khẩu/ Đăng ký tờ khai xuất khẩu(EDA)”

Tại đây bạn có thể nhập mới dữ liệu khai báo cho tờ khai hoặc Nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn tờ khai
mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản.
Nhấn vào “Dữ liệu mẫu” màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:

200

Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử (kịch bản số 48).
Bước 2: Khai báo tờ khai EDA
Nhấn vào nút nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (EDA)” trên danh sách nghiệp vụ.
Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về số tờ khai là hoàn tất khai EDA
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Bước 3: Khai báo chính thức tờ khai EDC
Từ tờ khai đã khai báo EDA, nhấn vào mã nghiệp vụ “3.Khai chính thức tờ khai (EDC)” từ danh sách
nghiệp vụ.

Bước 4 : Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía hệ Hải quan tiến hành thực hiện nghiệp vụ Hủy tờ khai PAI, trả kết quả về cho doanh nghiệp.
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy kết quả trả về bằng cách nhấn “4.Lấy kết quả phân luồng, thông quan”

202

Kịch bản số 49: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nộp thuế trực tiế p
Kịch bản số: 49
Nội dung: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nô ̣p
thuế trưc̣ tiế p
Số bước thao tác: 04
Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Để tiến hành khai bổ sung, bạn cần thực hiện khai báo trước tờ khai (nhập khẩu, xuất khẩu), bạn có thể sử
dụng các kịch bản khai báo tờ khai trước đó, sau khi tờ khai được chấp nhận thì bạn tiến hành khai bổ sung
theo các bước dưới đây.
Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã đăng ký

Vò tab “Kết quả xử lý tờ khai” và nhấn vào “ Đăng ký bổ sung thay đổi thuế AMA”
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Nhập thông bổ sung, tại mục mã xác định thời hạn nộp thuế chọn “C”

Bước 2: Khai báo thông tin sửa tờ khai
Nhấn vào “2. Đăng ký thông tin sửa tờ khai AMA”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về thông tin số tờ khai bổ sung

Bước 3: Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC
Nhấn vào “4.Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC”

Bước 4: Lấy thông tin phản hồi từ hải quan
Sau khi doanh nghiệp khai báo bổ sung, phía hải quan sử dụng nghiệp vụ CAM để kiểm tra và chấp nhận bản
khai sửa, tại mục nội dung chỉ định nhập "Y", trả thông tin về cho doanh nghiệp
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận kết quả trả về
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Kịch bản số 50: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nộp thuế trực tiế p
Kịch bản số: 50
Nội dung: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nôp̣
thuế trưc̣ tiế p
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Để tiến hành khai bổ sung, bạn cần thực hiện khai báo trước tờ khai (nhập khẩu, xuất khẩu), bạn có thể sử
dụng các kịch bản khai báo tờ khai trước đó, sau khi tờ khai được chấp nhận thì bạn tiến hành khai bổ sung
theo các bước dưới đây.
Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã đăng ký

Vò tab “Kết quả xử lý tờ khai” và nhấn vào “ Đăng ký bổ sung thay đổi thuế AMA”
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Nhập thông bổ sung, tại mục mã xác định thời hạn nộp thuế chọn “C”

Bước 2: Khai báo thông tin sửa tờ khai
Nhấn vào “2. Đăng ký thông tin sửa tờ khai AMA”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về thông tin số tờ khai bổ sung

Bước 3: Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC
Nhấn vào “4.Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC”

Bước 4: Lấy thông tin phản hồi từ hải quan
Sau khi doanh nghiệp khai báo bổ sung, phía hải quan sử dụng nghiệp vụ CAM để kiểm tra và từ chối bản
khai sửa, tại mục nội dung chỉ định nhập "N", trả thông tin về cho doanh nghiệp
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận kết quả trả về
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Kịch bản số 51: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nộp thuế bằ ng hạn
mức ngân hàng
Kịch bản số: 51
Nội dung: Sửa tờ khai sau thông quan có liên quan đế n thuế và người khai hải quan nộp
thuế bằ ng ha ̣n mức ngân hàng
Số bước thao tác: 04

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Để tiến hành khai bổ sung, bạn cần thực hiện khai báo trước tờ khai (nhập khẩu, xuất khẩu), bạn có thể sử
dụng các kịch bản khai báo tờ khai trước đó, sau khi tờ khai được chấp nhận thì bạn tiến hành khai bổ sung
theo các bước dưới đây.
Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã đăng ký
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Vò tab “Kết quả xử lý tờ khai” và nhấn vào “ Đăng ký bổ sung thay đổi thuế AMA”

Nhập thông bổ sung, tại mục mã xác định thời hạn nộp thuế chọn “C”, phải khai mã NH trả thuế thay, năm
phát hành hạn mức, ký hiệu chứng từ phát hành hạn mức , số chứng từ phát hành hạn mức

Bước 2: Khai báo thông tin sửa tờ khai
Nhấn vào “2. Đăng ký thông tin sửa tờ khai AMA”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số
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Hệ thống trả về thông tin số tờ khai bổ sung

Bước 3: Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC
Nhấn vào “4.Khai báo thông tin sửa đổi bổ sung AMC”

Bước 4: Lấy thông tin phản hồi từ hải quan
Sau khi doanh nghiệp khai báo bổ sung, phía hải quan sử dụng nghiệp vụ CAM để kiểm tra và chấp nhận
hoàn thành bản khai sửa, trả thông tin về cho doanh nghiệp
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận kết quả trả về
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Kịch bản số 52: Sửa tờ khai sau thông quan và gọi lại tờ khai sửa để đăng ký
Kịch bản số: 52
Nội dung: Sửa tờ khai sau thông quan và go ̣i la ̣i tờ khai sửa để đăng ký
Số bước thao tác: 05

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Để tiến hành khai bổ sung, bạn cần thực hiện khai báo trước tờ khai (nhập khẩu, xuất khẩu), bạn có thể sử
dụng các kịch bản khai báo tờ khai trước đó, sau khi tờ khai được chấp nhận thì bạn tiến hành khai bổ sung
theo các bước dưới đây.
Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu đã đăng ký

Vò tab “Kết quả xử lý tờ khai” và nhấn vào “ Đăng ký bổ sung thay đổi thuế AMA”
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Nhập thông bổ sung thay đổi thuế và nhấn ghi lại.
Bước 2: Khai báo thông tin sửa tờ khai
Nhấn vào “2. Đăng ký thông tin sửa tờ khai AMA”

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :

Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về thông tin số tờ khai bổ sung
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Bước 3: Gọi lại thông tin đã khai bổ sung để sửa AMB
Nhấn chọn “ Lấy các thông tin sửa tờ khai AMB”
Tiến hành sửa đổi thông tin, ghi lại và tiếp tục thực hiện khai báo sửa đổi bổ sung AMA
Bước 4: Đăng ký thông tin sửa đổi bổ sung AMC
Nhấn vào “4.Khai báo thông tin sửa tờ khai AMC”
Bước 5: Lấy phản hồi từ Hải quan
Tại phía Hải quan, cán bộ công chức tiến hành hoàn thành kiểm tra tờ khai sửa đổi bổ sung bằng nghiệp vụ
CAM và trả kết quả về cho doanh nghiệp
Phía doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận thông tin trả về từ Hải quan.
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Kịch bản số 53: Khai báo đính kèm tài liê ̣u điê ̣n tử
Kịch bản số: 53
Nội dung: Khai báo đính kèm tài liêụ điêṇ tử
Số bước thao tác: 03

Sơ đồ quy trình:

Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở giao khai báo đính kèm HYS
Bạn truy nhập chức năng khai báo đính kèm để khai trước đơn sử dụng hình thức hạn mức ngân hàng trả
thay.
Vào menu “Nghiệp vụ khác/ Đăng ký file đính kèm (HYS)”

Tại đây doanh nghiệp có thể nhập thủ công vào dữ liệu khai báo hoặc nhấn vào nút “Dữ liệu mẫu” để chọn
tờ khai mẫu có sẵn của chương trình theo số kịch bản, màn hình chọn dữ liệu mẫu hiện ra như sau:
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Đây là các dữ liệu mẫu của chương trình dựa theo kịch bản có sẵn, doanh nghiệp chọn mẫu tờ khai theo kịch
bản mình đang thực hiện chạy thử.
Bước 2: Khai báo đính kèm HYS để hải quan trả về số tiếp nhận khai đính kèm.

Chọn chữ ký số xác nhận ở cửa sổ hiện ra :
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Nhập mã PIN của chữ ký số

Hệ thống trả về thông tin số tiếp nhận khai đính kèm

Bước 3: Lấy phản hồi từ Hải quan
Phía Hải quan cán bộ công chức tiến hành nghiệp vụ CHY và trả thông tin về cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp lấy phản hồi để lấy thông tin kết quả trả về từ Hải quan.
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