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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Công văn số 427/TCT-TTHT ngày 22/2/2021 về việc giới thiệu điểm

mới và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề

dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký DN.

Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2021 về việc ban hành Bản

hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết

khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Công văn số 353/TCT-KK ngày 04/02/2021 về việc kê khai, nộp

thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.

Công văn số 4858/CTHN-TTHT ngày 08/02/2021 về việc xác định

số thuế TNDN được giảm theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP.

Công văn số 4989/CTHN-TTHT ngày 08/02/2021 về hóa đơn điện

tử có ngày lập khác ngày ký.

Công văn số 5314/CTHN-TTHT ngày 19/02/2021 về việc dừng

cưỡng chế hóa đơn và ủy nhiệm lập hóa đơn.

Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 về kê khai thuế

TNCN.

Công văn số 546/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 về việc xử lý

vướng mắc Luật quản lý thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 về việc xử lý thuế

đối với hàng hóa NK để sản xuất XK đưa đi thuê gia công.

Công văn số 429/TCT-TTKT ngày 22/2/2021 về việc hoàn thuế

GTGT có rủi ro cao.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công văn số 396/BHXH-TCKT ngày 23/02/2021 về việc chi trả

lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo số 441/TB-BHXH ngày 26/02/2021 về danh sách cơ sở

khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban

đầu của quý II năm 2021 tại TP.Hồ Chí Minh.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Công văn số 122/GSQL-GQ2 ngày 20/01/2021 về việc thực hiện

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI.

Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng

hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

của Bộ Tài chính.

Công văn số 725/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2021 về C/O mẫu AANZ

cấp thay thế.
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Ngày 22/02/2021 Tổng cục thuế

ban hành Công văn số 427/TCT-

TTHT về việc giới thiệu điểm mới

và triển khai thực hiện Thông tư

hướng dẫn quản lý hành nghề

dịch vụ làm thủ tục về thuế,

cụ thể:

Dưới đây là một số điểm mới

trong hoạt động đại lý thuế và

dịch vụ kế toán theo quy định mới

tại Thông tư số 10/2021/TT-BT,

có hiệu lực từ 12/3/2021:

1. Dịch vụ đại lý thuế được phép

cung cấp thêm dịch vụ tư vấn

về thuế và dịch vụ kế toán

cho doanh nghiệp siêu nhỏ

(tức doanh nghiệp dưới 10

lao động)

2. Người dự thi cấp chứng chỉ

hành nghề dịch vụ đại lý thuế

yêu cầu phải có bằng đại học

trở lên (trước đây chỉ yêu cầu

trình độ cao đẳng)

3. Hồ sơ dự thi đại lý thuế không

yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch,

đồng thời có thể nộp hồ sơ

qua mạng

4. Những người làm dịch vụ thủ

tục về thuế phải tham dự ít

nhất 24 giờ cập nhật kiến

thức về thuế. Cục Thuế các

tỉnh sẽ cấp Giấy xác nhận.

Trước đây chưa có quy

định này

5. Doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ đại lý thuế phải đảm bảo

có ít nhất 1 nhân viên đại lý

thuế làm việc toàn thời gian

(trước đây chỉ yêu cầu làm

việc bán thời gian)

6. Khi bị thu hồi Giấy phép hành

nghề đại lý thuế, công ty phải

thông báo cho khách hàng

được biết (trước đây chưa

quy định)

7. Ngành thuế sẽ kiểm tra đột

xuất các doanh nghiệp kinh

doanh đại lý thuế (trước đây

chưa có quy định)

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Ngày 04/01/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP về đăng ký doanh nghiệp,

theo đó:

Nghị định quy định chi tiết Luật

Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ,

trình tự, thủ tục đăng ký doanh

nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, tương tự Nghị định

108/2018/NĐ-CP, Nghị định này

tiếp tục miễn đóng dấu các giấy

tờ trong hồ sơ đăng ký doanh

nghiệp như: giấy đề nghị đăng ký

doanh nghiệp, nghị quyết, quyết

định, biên bản họp... (khoản 5

Điều 4).

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05032021172758.doc
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• tái nhập hoặc tái xuất (Điều 7);

• Những người đã xuất cảnh

nhưng có vi phạm trong việc

mang ngoại tệ trái phép khi

xuất nhập cảnh vẫn bị truy

phạt thông qua Đại sứ quán

của Việt Nam Khoản 3

Điều 8)

Hàng nhập khẩu thuộc diện phải

đáp ứng điều kiện hay tiêu chuẩn,

nếu đã được cấp phép nhập khẩu

thì không bị buộc phải tái xuất

đưa ra khỏi Việt Nam (Khoản 2

Điều 11);

Quyết định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 18/01/2021 và thay thế

Quyết định số 4186/QĐ-TCHQ

ngày 01/12/2016

Tuy nhiên, Nghị định đã quy định

rõ, trường hợp Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp giữa bản

điện tử lưu trên Cổng đăng ký

doanh nghiệp có nội dung khác

với bản giấy thì bản nào ghi đúng

theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

sẽ có giá trị pháp lý (khoản 2

Điều 6).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh

nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước

ngoài thì phải có bản dịch tiếng

Việt công chứng kèm theo tài liệu

bằng tiếng nước ngoài đó (khoản

2 Điều 10).

Cũng theo Nghị định mới, mã số

doanh nghiệp sẽ đồng thời là mã

số thuế và mã số đăng ký tham

gia BHXH (khoản 1 Điều 8).

Cùng với đó, hồ sơ đăng ký

doanh nghiệp (ĐKDN) qua mạng

thông tin điện tử được chấp thuận

khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

• Có đầy đủ các giấy tờ và nội

dung các giấy tờ đó được kê

khai đầy đủ theo quy định như

hồ sơ bằng bản giấy và được

thể hiện dưới dạng văn bản

điện tử;

• Tên văn bản điện tử phải được

đặt tương ứng với tên loại giấy

tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

phần chữ ký trong hồ sơ có

thể sử dụng chữ ký số hoặc ký

trực tiếp và thực hiện scan.

• Các thông tin ĐKDN được kê

khai trên Cổng thông tin quốc

gia về ĐKDN phải đầy đủ và

chính xác theo các thông tin

trong hồ sơ bằng bản giấy; có

bao gồm thông tin về SĐT, thư

điện tử của người nộp hồ sơ

(quy định mới);

• Hồ sơ ĐKDN qua mạng phải

được xác thực bằng chữ ký số

hoặc Tài khoản đăng ký kinh

doanh của người có thẩm

quyền ký văn bản đề nghị

ĐKDN hoặc người được ủy

quyền.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ

ngày 04/01/2021.

Thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-

CP ngày 14/09/2015 và Nghị

định 108/2018/NĐ-CP ngày

23/08/2018.
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Ngày 18/01/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Quyết định số

166/QĐ-TCHQ về việc ban hành

Bản hướng dẫn trình tự, thủ tục

xử phạt vi phạm hành chính, giải

quyết khiếu nại về xử phạt vi

phạm hành chính trong ngành Hải

quan, theo đó:

• Vi phạm về thời hạn tái xuất

hoặc tái nhập chỉ bị xử phạt khi

giấy phép hoặc tờ khai hải

quan có quy định thời hạn phải

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05032021172815.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05032021173836.pdf
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Ngày 04/02/2021 Tổng cục Thuế

ban hành Công văn số 353/TCT-

KK về việc kê khai, nộp thuế

TNDN đối với hoạt động chuyển

nhượng bất động sản ngoại tỉnh,

theo đó:

Trước năm 2021, việc khai, nộp,

quyết toán thuế TNDN đối với

hoạt động chuyển nhượng BĐS

ngoại tỉnh được thực hiện theo

quy định tại Điều 16 Thông tư

151/2014/TT-BTC .

Theo đó, trường hợp Công ty có

thu tiền ứng trước của khách

hàng theo tiến độ thì khi thu tiền,

Công ty phải khai nộp thuế

TNDN, theo doanh thu trừ chi phí

hoặc tạm nộp 1% trên doanh thu

nếu chưa tính được chi phí tương

ứng của doanh thu này.

Kết thúc năm tính thuế, Công ty

quyết toán lại số thuế phải nộp đối

với hoạt động chuyển nhượng

BĐS đã bàn giao. Nếu số thuế đã

tạm nộp thấp hơn số quyết toán

thì nộp bù phần chênh lệch tại trụ

sở chính.

Kể từ năm 2021, việc khai, nộp

thuế TNDN đối với hoạt động

chuyển nhượng BĐS được thực

hiện theo Luật Quản lý thuế số

38/2019/QH14 và các văn bản

hướng dẫn.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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Ngày 08/02/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

4858/CTHN-TTHT về việc xác

định số thuế TNDN được giảm

theo Nghị định số 114/2020/NĐ-

CP, theo đó:

Trường hợp Công ty thuộc đối

tượng quy định tại Điều 1 Nghị

định số 114/2020/NĐ-CP ngày

25/9/2020 của Chính Phủ đồng

thời có tổng doanh thu năm 2020

không quá 200 tỷ đồng thì Công

ty được giảm 30% số thuế TNDN

phải nộp của kỳ tính thuế TNDN

năm 2020.

Việc giảm thuế được áp dụng cho

cả những khoản được cho là "thu

nhập khác" quy định tại khoản 3

Điều 18 Luật Thuế thu nhập

doanh nghiệp số 14/2008/QH12

(đã được sửa đổi tại Khoản 12

Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và

Khoản 1 Điều 1 Luật số

71/2014/QH13).

Download
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Ngày 26/02/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

5911/CTHN-TTHT về kê khai thuế

TNCN, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8

Nghị định 126/2020/NĐ-CP (hiệu

lực từ 05/12/2020), các doanh

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại

diện... chỉ được khai thuế TNCN

theo quý nếu thuộc diện khai thuế

GTGT theo quý. Còn lại, bắt buộc

khai theo tháng.

Theo đó, nếu đơn vị chi trả thu

nhập không thuộc đối tượng khai

thuế GTGT thì bắt buộc phải khai

thuế TNCN theo tháng, không có

căn cứ xem xét áp dụng hình

thức khai theo quý.

Trong trường hợp này, các văn

phòng đại diện nước ngoài tại

Việt Nam do không thuộc đối

tượng khai thuế GTGT tại Việt

Nam nên sẽ phải khai thuế TNCN

theo tháng kể từ sau ngày

05/12/2020 (ngày Nghị định

126/2020/NĐ-CP có hiệu lực)

Liệu văn phòng đại diện của các

công ty trong nước có buộc phải

khai thuế TNCN hằng tháng hay

không, hiện chưa có văn bản

đề cập.

Ngày 08/02/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

4989/CTHN-TTHT về hóa đơn

điện tử có ngày lập khác ngày ký,

theo đó:

thời điểm lập hóa đơn điện tử

(HĐĐT) trong thời gian chưa

chuyển đổi sang hóa đơn mới

được thực hiện theo khoản 3

Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-

CP và khoản 2 Điều 16 Thông tư

39/2014/TT-BTC.

Theo đó, HĐĐT phải được lập và

ký tại cùng một thời điểm.

Với HĐĐT có ngày ký khác ngày

lập, vẫn được chấp nhận. Tuy

nhiên, phải căn cứ theo ngày lập

để xác định nghĩa vụ khai, nộp

thuế và hạch toán.

Ngày 19/02/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

5314/CTHN-TTHT về việc dừng

cưỡng chế hóa đơn và ủy nhiệm

lập hóa đơn, cụ thể:

Theo quy định tại điểm d khoản 3

Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-

CP, về nguyên tắc, các doanh

nghiệp đang bị cưỡng chế hóa

đơn chỉ được gỡ bỏ cưỡng chế

kể từ thời điểm nộp đủ số

nợ thuế.

• Trường hợp Công nộp đủ số

tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào

ngân sách Nhà nước thì cơ

quan thuế ban hành quyết định

chấm dứt hiệu lực của quyết

định cưỡng chế kể từ thời

điểm đơn vị nộp đủ số tiền

thuế nợ vào ngân sách nhà

nước

• Trường hợp đang bị cưỡng

chế mà có nhu cầu sử dụng

hóa đơn thì phải xin phép cơ

quan thuế và cam kết nộp

ngay ít nhất 18% doanh thu

trên từng hóa đơn xin phát

hành (điểm d khoản 4 Điều 34

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Liên quan đến việc ủy nhiệm lập

hóa đơn, được thực hiện theo quy

định tại Điều 19 Nghị định

51/2010/NĐ-CP và Điều 17

Thông tư 39/2014/TT-BTC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Ngày 02/02/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

546/TCHQ-TXNK về việc xử lý

vướng mắc Luật quản lý thuế

năm 2019, Nghị định số

126/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Tổng cục Hải quan đã trả lời các

vướng mắc sau đây của các Cục

Hải quan Đồng Nai, Bình Phước:

1. Mức phạt dành cho hành vi

"khai sai" tại Nghị định

128/2020/NĐ-CP có được áp

dụng để xử phạt lỗi "kê khai

không chính xác" tại Nghị

định 126/2020/NĐ-CP.

2. Xử lý như thế nào nếu số

thuế bị ấn định tại thời điểm

điều chỉnh tờ khai có sự

chênh lệch (thừa) cho với thời

điểm kiểm tra sau thông

quan.

3. Khi chuyển mục đích sử dụng

đối với hàng nhập khẩu đang

cầm cố tại ngân hàng, trị giá

hải quan được xác định như

thế nào.

4. Ngân hàng khi nhận cầm cố

hàng nhập sản xuất xuất khẩu

có buộc phải nộp thay thuế

nhập khẩu.

5. Về cách xác định chênh lệch

âm - dương khi kiểm tra tồn

kho nguyên liệu (nhập sxxk).
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6. Loại chứng từ nào được tin

dùng khi xác định số liệu

dương của nguyên liệu

tồn kho

• Thuế được miễn gồm cả thuế

nhập khẩu và thuế GTGT khâu

nhập khẩu.

Đối với các lô hàng nguyên liệu

NSXXK đưa đi thuê gia công

thuộc diện miễn thuế nêu trên,

nếu đã bị cơ quan hải quan ấn

định thuế thì sẽ được hủy bỏ

quyết định ấn định thuế đồng thời

miễn nộp tiền thuế ấn định. Nếu

đã nộp, số thuế ấn định này sẽ

được coi là nộp thừa và được cơ

quan hải quan hoàn lại (trừ khoản

thuế GTGT đã kê khai khấu trừ

hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế).

Tuy nhiên, để tránh trường hợp

doanh nghiệp trục lợi chính sách

miễn thuế nêu trên, Tổng cục Hải

quan đã yêu cầu Hải quan các

tỉnh rà soát, kiểm tra báo cáo

quyết toán đối với các doanh

nghiệp có dấu hiệu rủi ro hoặc

tăng, giảm bất thường số lượng

nguyên liệu nhập khẩu so với

năng lực sản xuất hoặc số liệu

quyết toán chênh lệch bất thường

so với số liệu trên hệ thống của

hải quan.
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Ngày 22/02/2021 Tổng cục thuế

ban hành Công văn số 429/TCT-

TTKT về việc hoàn thuế GTGT có

rủi ro cao, cụ thể:

Tổng cục Thuế khuyến cáo một

số hành vi chiếm đoạt tiền hoàn

thuế GTGT điển hình trong thời

gian qua liên quan đến hàng hóa

xuất khẩu và yêu cầu Cục thuế

các tỉnh tăng cường thanh tra, thu

hồi tiền hoàn thuế, gồm:

Một số mặt hàng có cùng mẫu

mã, cùng đặc tính kỹ thuật nhưng

trị giá khai báo ở khâu nhập khẩu

rất thấp trong khi trị giá khai báo ở

khâu xuất khẩu rất cao.
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Ngày 23/02/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

879/TCHQ-TXNK về việc xử lý

thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê

gia công, cụ thể:

Do Chính phủ đã chấp thuận miễn

thuế nhập khẩu đối với nguyên

liệu NSXXK đưa đi thuê gia công

(Nghị quyết 178/NQ-CP ngày

12/12/2020), Tổng cục Hải quan

hướng dẫn thống nhất chính sách

miễn thuế này như sau:

• Tất cả nguyên liệu NSXXK

đăng ký tờ khai từ ngày

1/9/2016 (ngày Luật thuế XNK

107/2016/QH13 có hiệu lực)

khi thuê gia công cũng được

miễn thuế theo khoản 7 Điều

16 Luật thuế XNK.

• Việc miễn thuế không phân

biệt thuê gia công một phần

hay toàn bộ nguyên liệu; một

hay một số công đoạn; sản

xuất tiếp hay xuất khẩu ngay

thành phẩm sau khi thuê

gia công.

Download

Trọng lượng xuất khẩu ít nhưng

trị giá khai báo lên đến vài tỷ hoặc

vài chục tỷ, tiềm ẩn rủi ro nâng

khống giá trị hàng xuất khẩu

nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Các công ty bán hàng (linh kiện

điện tử) cho công ty xuất khẩu

đều không có tại địa chỉ đăng ký

kinh doanh hoặc thường xuyên

thay đổi địa chỉ trụ sở.

Tiền thanh toán hàng hóa nhập

khẩu, xuất khẩu được chuyển qua

lại giữa các đối tượng có quan hệ

thân thích với nhau.
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Ngày 23/02/2021 Bảo hiểm xã hội

Việt Nam ban hành Công văn số

396/BHXH-TCKT về việc chi trả

lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

hàng tháng trong thời gian tiếp tục

thực hiện các biện pháp cấp bách

phòng, chống dịch COVID-19,

theo đó:

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg

ngày 28/01/2021 của Thủ tướng

Chính phủ về một số biện pháp

cấp bách phòng, chống dịch

COVID-19; Thông báo số 28/TB-

VPCP ngày 17/02/2021 của Văn

phòng Chính phủ thông báo Kết

luận của Thủ tướng Chính phủ tại

cuộc họp Thường trực Chính phủ

về phòng, chống dịch COVID-19,

để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của

người hưởng lương hưu, trợ cấp

bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo

hiểm thất nghiệp (BHTN) được

đầy đủ, kịp thời, BHXH Việt Nam

đề nghị Tổng Công ty Bưu điện

Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành

phố nêu trên (gọi chung là BHXH

tỉnh) thực hiện một số nội

dung sau:

• Chi trả lương hưu, trợ cấp

BHXH tháng 3, tháng 4 năm

2021 vào cùng một kỳ chi trả.

• Tại các vùng dịch, lương hưu

sẽ được trả tận nhà.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
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Ngày 26/02/2021 Bảo hiểm xã hội

TP.Hồ Chí Minh ban hành Thông

báo số 441/TB-BHXH về danh

sách cơ sở khám chữa bệnh

nhận đăng ký khám chữa bệnh

bảo hiểm y tế ban đầu của quý II

năm 2021, theo đó:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ

Chí Minh thông báo Danh sách

các cơ sở khám chữa bệnh

(KCB) nhận đăng ký KCB BHYT

ban đầu của quý II năm 2021,

như sau (đính kèm):

1. Đối tượng là viên chức,

người lao động của bệnh viện

được đăng ký nơi KCB BHYT

ban đầu tại bệnh viện nơi làm

việc để tạo điều kiện thuận lợi

về chăm sóc sức khoẻ và tiết

kiệm chi phí đi lại cho các đối

tượng.

2. Các đối tượng khác đăng ký

KCB BHYT ban đầu theo

Danh sách các cơ sở KCB

BHYT nhận đăng ký KCB ban

đầu của quý II năm 2021.

3. Đối tượng người nước ngoài

đăng ký KCB BHYT ban đầu

theo Thông báo số 427/TB-

BHXH ngày 25/02/2021 của

BHXH TP.Hồ Chí Minh về

Danh sách cơ sở KCB nhận

đăng ký KCB BHYT ban đầu

cho người nước ngoài.
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Ngày 20/01/2021 Cục Hải quan

ban hành Công văn số

122/GSQL-GQ2 về việc thực hiện

quyền xuất khẩu, quyền nhập

khẩu của doanh nghiệp FDI,

Cụ thể:

Quyền xuất khẩu của doanh

nghiệp FDI được quy định tại

khoản 1 Điều 7 Nghị định

09/2018/NĐ-CP. Theo đó, ngoài

hàng hóa mua hoặc đặt gia công

tại Việt Nam, doanh nghiệp FDI

còn được xuất khẩu hàng hóa có

nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp

vào Việt Nam.

Tuy nhiên, cần lưu ý, theo khoản

2 Điều 18 Luật Quản lý ngoại

thương số 05/2017/QH14, doanh

nghiệp FDI không được phép

thực hiện hoạt động kinh doanh

chuyển khẩu, tức mua hàng ở

nước này để bán sang nước khác

nhưng không làm thủ tục nhập

vào - xuất ra Việt Nam (khoản 1

Điều 30 Luật Thương mại 2005).

Việc khai mã loại hình xuất khẩu

trên hệ thống VNACCS được

thực hiện theo hướng dẫn tại

công văn số 2765/TCHQ-GSQL

ngày 01/4/2015 của Tổng cục

Hải quan.

Ngày 15/12/2020 Bộ Tài chính

ban hành Thông tư số

14/2021/TT-BTC quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí hải quan và lệ phí

hàng hóa, phương tiện vận tải

quá cảnh, theo đó:

Biểu phí, lệ phí hải quan mới tại

Thông tư này chỉ bổ sung thêm

mức phí cấp sổ ATA (sổ tạm

quản theo Công ước Istanbul đối

với hàng hóa TX-TN quy định tại

Nghị định 64/2020/NĐ-CP). Cụ

thể, 1 triệu đồng/sổ (cấp mới) và

500.000 đồng/sổ (cấp lại).

Đối với các khoản phí còn lại vẫn

như cũ: 20.000 đồng/tờ khai (phí

đăng ký tờ khai hải quan);

200.000 đồng/01 đơn (phí giám

sát hàng có yêu cầu bảo hộ

SHTT); 200.000 đồng/tờ khai (lệ

phí quá cảnh).

Các trường hợp được miễn thu

phí, lệ phí hải quan cũng không

có thay đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 05/4/2021 và thay thế

Thông tư số 274/2016/TT-BTC

ngày 14/11/2016.

XUẤT NHẬP KHẨU
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dẫn tại Công văn số 887/TCHQ-

GSQL ngày 8/2/20213 nếu không

có thể hiện thông tin về số và

ngày của C/O cấp lỗi ban đầu.

Ngược lại, nếu C/O mẫu AANZ

cấp thay thế có thể hiện thông tin

về số và ngày của C/O cấp lỗi thì

được xem xét tính hợp lệ dựa

trên kết quả kiểm tra hồ sơ,

chứng từ có liên quan.

• Thời hạn, nội dung ban hành

Thông báo kết quả phân loại;

• Thời hạn ban hành Thông báo

kết quả kiểm tra chất lượng,

kiểm tra ATTP;

• Nguồn thông tin xây dựng Cơ

sở dữ liệu về Danh mục hàng

hóa XNK.

Theo đó, trường hợp Danh mục

hàng hóa XNK (hiện hành) có sự

khác biệt về mô tả hàng hóa với

Danh mục HS, Danh mục AHTN

thì sẽ ưu tiên áp dụng trực tiếp

mô tả hàng hóa trong Danh mục

HS, Danh mục AHTN để

phân loại.

Khi lấy mẫu để phân tích phân

loại, từng mẫu phải được niêm

phong riêng, kể cả thuộc cùng

một lô hàng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 12/04/2021.
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Ngày 26/02/2021 Bộ Tài chính

ban hành Thông tư số

17/2021/TT-BTC về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều tại Thông tư

số 14/2015/TT-BTC ngày

30/01/2015 của Bộ Tài chính

hướng dẫn về phân loại hàng

hóa, phân tích để phân loại hàng

hóa; phân tích để kiểm tra chất

lượng, kiểm tra an toàn thực

phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu, theo đó:

Các quy định được sửa đổi, bổ

sung tại Thông tư này bao gồm:

• Căn cứ phân loại khi có sự

khác biệt giữa các Danh mục

hàng hóa;

• Hồ sơ yêu cầu phân tích để

phân loại;

• Lấy mẫu hàng hóa để phân

tích;

Ngày 08/02/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

725/TCHQ-GSQL về C/O mẫu

AANZ cấp thay thế, theo đó:

Đối với C/O mẫu AANZ cấp thay

thế, Tổng cục Hải quan yêu cầu

phải được xác minh theo hướng
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