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BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN
TỔNG CÔNG TY
TÂN CẢNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/TCg-KHKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2021

V/v báo cáo định kỳ hàng tồn đọng
quá 90 ngày tại cảng TC- Cát Lái.

Kính gửi: Quý Hãng tàu, đại lý Hãng tàu và đại lý giao nhận hoạt động tại SNP.
Căn cứ Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính v/v
hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan;
Căn cứ nội dung công văn số 05/KVI-ĐGSKS ngày 04/01/2021 của Chi
cục Hải quan CK CSG KV1 gửi các doanh nghiệp khai thác cảng và depot;
Theo Khoản 01 - Điều 04 Thông tư 203/2014/TT-BTC: Người vận chuyển
có trách nhiệm cung cấp thông tin về danh sách vận đơn quá 90 ngày, kể từ ngày
hàng đến cửa khẩu nhập chưa có người nhận cho doanh nghiệp kinh doanh cảng,
kho, bãi để làm cơ sở theo dõi, tổng hợp tình hình hàng hóa tồn đọng.
Để thực hiện đúng quy định của Thông tư 203/2014/TT-BTC, cũng như
cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa phục vụ cho công tác xử lý hàng tồn
đọng, nhằm giải phóng kho bãi cho cảng và trả vỏ container cho hãng tàu, đồng
thời tránh việc cảng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 24 Nghị định
128/2020/NĐ-CP do tổng hợp báo cáo không đầy đủ thông tin từ báo cáo của
các Hãng tàu.
Đề nghị Quý Hãng tàu, đại lý Hãng tàu và đại lý giao nhận thực hiện đúng
quy định trên theo biểu mẫu 06-TBTĐ ban hành kèm theo Thông tư
203/2014/TT-BTC và bản PDF các vận đơn về phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG), theo địa chỉ email:
khoann1@saigonnewport.com.vn và quyln@saigonnewport.com.vn.
Nhằm khuyến khích các hãng tàu báo cáo đúng tiến độ cũng như chia sẻ
chi phí liên quan đến hàng tồn đọng, TCT TCSG sẽ chỉ tính phí lưu bãi các
container được đưa vào xử lý theo 203/2014/TT-BTC từ ngày nhập cảng đến
ngày Quý Hãng tàu, đại lý Hãng tàu và đại lý giao nhận gửi thông báo hàng tồn
đọng cho cảng.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHKD. K05.
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