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Ngày 10 tháng 03 năm 1995 

 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tính toán chính xác thuế Hải quan và các 

khoản thu khác từ hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như việc thực hiện đứng đắn công tác 

quản lý ngoại thương mà cơ quan Hải quan của mỗi bên phải thực thi. Nhận thức rằng 

mọi vi phạm pháp luật Hải quan gây phương hại đến lợi ích kinh tế, tài chính, xã hội của 

mỗi bên cũng như các lợi ích thương mại chính đáng. Nhận thấy rằng sự hợp tác và hỗ 

trợ lẫn nhau giữa những nỗ lực của Hải quan nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan 

và chống đối cơ quan Hải quan của hai bên góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị 

giữa hai nước và nâng cao hiệu quả công tác Hải quan của mỗi bên. Trên cơ sở khuyến 

nghị của Hội đồng hợp tác Hải quan về Hỗ trợ Hành chính ngày 5 tháng 12 năm 1953. 

Hai bên đã thoả thuận như sau:  

 

Điều 1 

Các định nghĩa 

 

Theo Hiệp định này: 

1) " Pháp luật Hải quan" được hiểu là mọi điều khoản do luật và các văn bản dưới luật mà 

mỗi bên ký kết ban hành liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, hoặc bất cứ 

thủ tục hải quan nào khác liên quan đến Hải quan và các loại thuế khác; các biện pháp 

cấm đoán, hạn chế hoặc kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia.  

2) " Hành vi phạm pháp" là mọi hành vi vi phạm pháp luật hải quan cũng như mọi hành 

vi chủ tâm vi phạm pháp luật đó. 

3) "Cơ quan Hải quan" có thẩm quyền ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là Tổng 

cục Hải quan Việt nam, ở Đại hàn Dân quốc là Tổng cục Hải quan Hàn quốc. 

4) "Bên yêu cầu" là bên đưa ra đề nghị được hỗ trợ về các vấn đề Hải quan. 

5) "Bên được yêu cầu" là bên tiếp nhận đề nghị hỗ trợ về các vấn đề Hải quan.  

 

Điều 2 

Phạm vi Hiệp định 

 

Trong khuôn khổ hiệp định này, việc hợp tác hỗ trợ lẫn nhau sẽ được thực hiện theo luật 

lệ quy định của bên được yêu cầu và trong phạm vi khả năng và thẩm quyền của cơ quan 

Hải quan của bên được yêu cầu trên các lĩnh vực sau: 

1) Ngăn chặn, điều tra và trấn áp các vi phạm pháp luật Hải quan nhằm đảm bảo thực 

hiện nghiêm pháp luật Hải quan mỗi nước; 

2) Cung cấp thông tin, theo yêu cầu của bên kia, để phục vụ công tác quản lý và thực thi 

pháp luật Hải quan; 

3) Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các biện pháp nghiệp vụ mới bảo đảm cải tiến 

thủ tục Hải quan; đào tạo và trao đổi cán bộ (có thỏa thuận riêng) 

4) Đơn giản hóa các thủ tục Hải quan. 

5) Các lĩnh vực hợp tác theo thoả thuận của hai bên.  

 



Điều 3 

Hỗ trợ theo yêu cầu 

 

1. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền của mỗi bên, căn cứ yêu cầu của bên kia sẽ 

cung cấp cho bên đó các thông tin có liên quan đến: 

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ lãnh thổ của một bên sang lãnh thổ của bên 

kia và các thur tục Hải quan được áp dụng để thông quan số hàng hóa đó; 

b) Việc di chuyển người hàng hóa, hành lý và phương tiện vận tải của bên này 

qua lãnh thổ của bên kia; 

c) Về việc thu thuế Hải quan và các khoản thu thuế khác do cơ quan Hải quan 

thực hiện và đặc biệt, về việc định giá trị hàng hóa và việc phân loại theo biểu 

thuế; 

d) Các loại hàng cấm và hạn chế xuất nhập khẩu; 

e) Việc áp dụng các quy tắc về xuất xứ hàng hóa chưa quy định trong các Hiệp 

định khác mà một hoặc hai bên đã ký. 

2. Cơ quan Hải quan có thẩm quyền của một trong hai bên, căn cứ theo yêu cầu của 

bên kia, khi có cơ sở để tin rằng các đối tượng dưới đây đã và / hoặc đang vi 

phạm pháp luật Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc 

kiểm tra, kiểm soát đối với 

 

Điều 4 

Hỗ trợ tự nguyện 

 

Các cơ quan Hải quan có thẩm quyền sẽ cung cấp cho nhau, căn cứ theo luật pháp và quy 

định của mình, những hỗ trợ mà họ xét thấy cần thiết cho việc thực hiện đúng pháp luật 

Hải quan, đặc biệt khi họ nhận được thông tin về: 

1) Các hoạt động đã, đang hoặc sẽ vi phạm pháp luật Hải quan và có thể xâm phạm lợi 

ích của bên ký kết kia;  

2) Các phương tiện hoặc phương thức mới được áp dụng trong các phạm vi này: 

3) Hàng hóa thuộc diện dễ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan; 

4) Các biện pháp kỹ thuật phục vụ kiểm tra, giám sát Hải quan, kể cả những kinh nghiệm 

thu được qua áp dụng các kỹ thuật đó.  

 

Điều 5 

Hợp tác nghiệp vụ 

 

Cơ quan Hải quan có thẩm quyền của các bên ký kết sẽ hợp tác với nhau trên cơ sở các 

bên cùng có lợi trong các lĩnh vực Hải quan, gồm:  

1) Trao đổi các chuyên gia Hải quan nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Hải 

quan  

2) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc sử dụng các thiết bị ngăn chặn và phát 

hiện  

3) Trao đổi các dữ liệu nghề nghiệp, khoa học và kỹ thuật liên quan đến các luật lệ và thủ 

tục Hải quan; 

4) Trao đổi thông tin về các hoạt động thực hiện với các nước thứ ba trong khuôn khổ 

Hội đồng hợp tác Hải quan  



 

Điều 6 

Hình thức và nội dung các yêu cầu hỗ trợ 

 

1. Bên yêu cầu gửi yêu cầu bằng văn bản, kèm các tài liệu liên quan. Trong trường 

hợp khẩn cấp, có thể yêu cầu miệng, nhưng ngay sau đó phải khẳng định lại bằng 

văn bản. 

2. Những thông tin cần nêu trong bản yêu cầu đề cập ở khoản 1 của điều này bao 

gồm: 

a) Tên cơ quan Hải quan yêu cầu; 

b) Mục đích yêu cầu và diễn giả i các hỗ trợ đang đề nghị; 

c) Nhận dạng, quốc tịch và địa chỉ của các đương sự có liên quan, nếu biết; 

d) Diễn giải chủ đề và bản chất tố tụng kể cả các vấn đề pháp lý có liên quan 

3. Các yêu cầu và tài liệu bổ trợ sẽ gửi kèm bản dịch ra ngôn ngữ chính thức của bên 

được yêu cầu hoặc sang tiếng Anh  

 

Điều 7 

Thực hiện và các yêu cầu 

 

1. Căn cứ theo yêu cầu của bên kia, các bên sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để 

thực hiện yêu cầu bằng cách tiến hành những điều tra cần thiết, để thu thập và xác 

minh các thông tin liên quan đến những yêu cầu này. Việc điều tra này có thể gồm 

việc lấy lời khai hoặc khẳng định của chuyên gia. Người làm chứng cũng như 

người bị nghi vấn là đã vi phạm pháp luật Hải quan. 

2. Các yêu cầu hỗ trợ được đề cập trong điều khoản này sẽ được thực hiện theo pháp 

luật và quy định hiện hành của bên được yêu cầu và trong phạm vi khẳ năng và 

quyền hạn của cơ quan hải quan có thẩm quyền của bên đó.  

 

Điều 8 

Trường hợp ngoại lệ 

 

1. Bên được yêu cầu có thể từ chối hỗ trợ tất cả hoặc một phần các yêu cầu nếu:  

a) Bên được yêu cầu cho rằng việc thực hiện yêu cầu này sẽ phương hại đến chủ 

quyền an ninh, trật tự công cộng hoặc các lợi ích quốc gia khác; 

b) Bên được yêu cầu cho rằng những yêu cầu này xâm phạm bí mật Công nghiệp, 

Thương mại hoặc nghề nghiệp trong lãnh thổ của bên đó; hoặc 

c) Bên được yêu cầu cho rằng những yêu cầu này liên quan đến các quy định về 

tiền tệ hoặc thuế khoá hơn là liên quan đến các quy định về thuế xuất nhập khẩu 

và các khoản thu khác. 

2. Trước khi từ chối các yêu cầu này, bên được yêu cầu nên xem xét khả năng có thể 

hỗ trợ theo những điều kiện hoặc yêu cầu nào đó nếu xét thấy cần thiết. Nếu bên 

ra yêu cầu chấp nhận sự hỗ trợ theo những yêu cầu hoặc điều kiện này thì họ sẽ 

tuân thủ điều đó. 

3. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, phải thông báo sớm cho bên ra yêu cầu và 

nêu lý do.  

 



Điều 9 

Các thông tin cần thiết 

 

Căn cứ vào quy định của pháp luật Hải quan, một trong hai bên, theo yêu cầu sẽ cung cấp 

cho bên kia các báo cáo, ghi chép về vụ việc, bản sao có xác nhận và các văn bản hoặc tài 

liệu khác kể cả các thông tin đã được điện toán mà xét thấy cần thiết cho các thủ tục tố 

tụng ở lãnh thổ bên kia. 

 

Điều 10 

Bảo mật 

 

1. Mọi thông tin và tài liệu mà một trong hai bên nhận được theo hiệp định này được 

coi như các tài liệu mật và được bảo quản theo quy định pháp luật của bên đó. 

2. Mọi thông tin và tài liệu mà một trong hai bên nhận được theo hiệp định này chỉ 

được sử dụng vào những mục đích đã quy định trong Hiệp định này, không được 

sử dụng vào các mục đích khác nếu không có sự thỏa thuận bằng văn bản của bên 

kia.  

 

Điều 11 

Chi phí 

 

1. Trong quá trình bên được yêu cầu thực hiện yêu cầu hỗ trợ theo Hiệp định này thì 

mọi chi phí phát sinh sẽ do bên đó chịu. 

2. Mọi chi phí nảy sinh trong vấn đề hợp tác nghiệp vụ đề cập trong điều 5 của Hiệp 

định này sẽ được giải quyết theo thoả thuận riêng giữa hai bên. 

 

Điều 12 

Điều khoản chung 

 

 1. Các bên ký kết sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề hoặc bất đồng phát sinh trong quá 

trình giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này với sự nhất trí chung. 

2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký 

3. Hiệp định này có thể sửa đổi hoặc bổ sung với sự nhất trí của hai bên 

4. Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và sau sẽ mặc nhiên được gia hạn tiếp  

trừ phi một bên thông báo cho bên kia bằng văn bản 06 tháng trước về ý định chấm dứt 

Hiệp định của bên đó. 

Để làm bằng, những người ký dưới đây, với sự ủy quyền hợp thức của Chính phủ từng 

nước, đã ký Hiệp định này. 

Hiệp định này làm thành 2 bản tại Hà nội ngày 10 tháng 3 năm 1995. Mỗi bản bằng tiếng 

Việt, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp 

có sự khác biệt về diễn giải sẽ lấy bản tiếng Anh làm chuẩn. 

 

 

 

 

 


