Tư vấn khách hàng
THAY ĐỔI QUY ĐỊNH BẢN KHAI HÀNG HÓA VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN BIỂN ẤN
ĐỘ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2019 - CẬP NHẬT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 26 tháng 7 năm 2019
Kính gửi quý khách hàng,

Tiếp nối với thông tin trước đó của chúng tôi vào ngày 05 tháng 7 năm 2019 về những quy định về Bản khai
hàng hóa và vận chuyển và hóa trên biển (SCMT) sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, chúng tôi muốn
nhấn mạnh về những điểm nổi bật chính của quy định mới này là bắt buộc các hãng tàu, các nhà xuất khẩu và
nhập khẩu phải tuân thủ các mốc thời gian xác định đối với Bản khai hàng hóa nhập khẩu đến Ấn Độ và xuất
khẩu từ Ấn Độ và hàng quá cảnh qua các cảng Ấn Độ.

Nhập khẩu vào Ấn Độ:
●

Đối với tất cả các container được dỡ hàng tại bất kỳ cảng nào ở Ấn Độ hoặc được dỡ hàng
để chuyển tải đến bất kỳ cảng nào ở Ấn Độ thì các hãng tàu phải nộp chi tiết bảng kê khai
nhập khẩu cho Hải quan Ấn Độ trước khi tàu rời cảng quá cảnh trước khi đến cảng Ấn Độ,.

●

Để đáp ứng yêu cầu trên, Vận đơn cần phải được hoàn thành xong trước 72 giờ, trước khi
tàu đi từ Cảng quá cảnh.

Xuất khẩu từ Ấn Độ:
●

Đối với tất cả các container được xếp trên một con tàu đi từ Ấn Độ thì các hãng tàu phải nộp
chi tiết bản kê khai xuất khẩu cho Hải quan Ấn Độ trước khi tàu đi từ cảng bốc hàng ở Ấn
Độ.

●

Để đáp ứng yêu cầu này thì cần phải hoàn thành xong các thông tin hướng dẫn vận
chuyển/giao hàng và Biên nhận chở hàng 48 giờ trước khi tàu đến cảng bốc hàng ở Ấn Độ.

Giá trị hóa đơn:
●

Nhập khẩu vào Ấn Độ / Xuất khẩu ra khỏi Ấn Độ - Bắt buộc phải có giá trị hóa đơn.

●

Trong trường hợp người gửi hàng chưa khai báo giá trị hóa đơn thì ONE không còn lựa
chọn nào khác ngoài việc cập nhật giá trị là KHÔNG (0).

●

Hàng FROB (hàng hóa chuyển cảnh không xuống tàu) - Bắt buộc phải quá cảnh nội địa
(được thông quan tại cảng tiếp theo ở Ấn Độ). Điều này được áp dụng cho cả xuất khẩu và
nhập khẩu.

● Hàng FROB (hàng hóa chuyển cảnh không xuống tàu) – Chỉ trong trường hợp quá cảnh ở
nước ngoài thì việc khai báo giá trị hóa đơn mới là tùy chọn.
●

Hàng hóa - không được khai hải quan ở Ấn Độ và quá cảnh sang một quốc gia khác thì giá
trị hóa đơn là tùy chọn.

Kế hoạch thực hiện:
●

Giai đoạn 1 trong 45 ngày (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019) sẽ là giai
đoạn chuyển tiếp, khi đó ONE có thể kiểm tra các hệ thống / quy trình mới một cách kỹ
lưỡng. Định dạng tệp kê khai hiện tại sẽ vận hành song song cùng với định dạng mới.

●

2phase of 45 days (16th Sep till 31st oct, 2019) will be a pilot run during which ONE is
expected to streamline & align all system issues. Giai đoạn 2 trong 45 ngày (từ ngày 16
tháng 9 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019) sẽ có một cuộc vận hành thử nghiệm, trong đó ONE
dự kiến sẽ hợp lý hóa và sắp xếp tất cả các vấn đề hệ thống.

●

Thực hiện nghiêm ngặt: ngày 01 tháng 11 năm 2019. Không được phép sai lệch.

Phí phạt:
Hình phạt tùy chỉnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019: Áp dụng tối đa 200.000 INR.

Cảm ơn quý khách hàng đã hỗ trợ và đóng góp liên tục, nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc
thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với đại diện Dịch vụ Khách hàng / Bán hàng của chúng tôi.

