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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Nghị định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 quy định tiêu chí

xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu

xây dựng.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì

công trình xây dựng.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Công văn số 561/TCT-QLN ngày 05/03/2021 về việc xử lý vướng

mắc khi thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Công văn số 602/TCT-QLN ngày 10/03/2021 về việc xử lý vướng

mắc khoanh nợ, xóa nợ trước ngày 01/07/2020

Công văn số 7090/CTHN-TTHT ngày 10/03/2021 về khai lệ phí môn

bài khi thay đổi vốn.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 về việc sửa đổi hàng

loạt chính sách về thuế XNK.

Công văn số 1207/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2021 về thuế xuất khẩu

đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Công văn số 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế TNDN đối

với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Công văn số 9583/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về chính sách

thuế TNDN.

Công văn số 9584/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về chính sách

thuế TNCN.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 quy định chính sách

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Công văn số 561/BHXH-CSYT ngày 10/03/2021 về việc hướng dẫn

thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT hướng dẫn thanh toán

BHYT cho một số trường hợp.

03 Page

10

10

XUẤT NHẬP KHẨU

Công văn số 1043/TCHQ-GSQL ngày 5/3/2021 về vướng mắc C/O

mẫu D.

Công văn số 428/GSQL-GQ1 ngày 17/3/2021 về thủ tục hải quan

đối với việc thay đổi tên công ty.

Công văn số 442/GSQL-GQ1 ngày 19/03/2021 về thủ tục xuất trả

hàng và nhập khẩu hàng mới thay thế.

Công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2021 về thủ tục hải quan

đối với bao bì nhập khẩu.
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Ngày 16/03/2021 Chính phủ ban

hành Quyết định số 10/2021/QĐ-

TTg quy định tiêu chí xác định

doanh nghiệp công nghệ cao,

cụ thể:

Để được công nhận là doanh

nghiệp công nghệ cao, doanh

nghiệp đó cần đảm bảo các điều

kiện sau:

1. 70% doanh thu đến từ sản

phẩm công nghệ cao

2. Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và

phát triển từ 0,5 đến 1% (tùy

quy mô)

3. Có ít nhất 1 - 5% (tùy quy mô)

lao động trình độ từ cao đẳng

trở lên, ký hợp đồng lao động

ít nhất 1 năm trực tiếp làm

công việc nghiên cứu phát

triển

Các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ

nhưng chưa được cấp GIấy

chứng nhận doanh nghiệp công

nghệ cao thì từ sau ngày

30/04/2021 sẽ áp dụng quy định

mới tại quyết định này để xét cấp

Quyết định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 30/04/2021 và thay thế

Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg

ngày 15/6/2015.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Ngày 09/02/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 09/2021/NĐ-

CP về quản lý vật liệu xây dựng,

cụ thể:

Nghị định quy định chi tiết việc

quản lý dự án sản xuất vật liệu

xây dựng (VLXD) và việc sử dụng

VLXD vào công trình nhằm đảm

bảo an toàn, hiệu quả.

Theo đó:

• Đối với dự án sản xuất VLXD,

Nghị định bổ sung yêu cầu

phải xin ý kiến của cơ quan

chuyên ngành quản lý VLXD

khi chấp thuận chủ trương đầu

tư (Điều 6).

• VLXD sản xuất trong nước khi

đưa ra thị trường phải đạt tiêu

chuẩn đã công bố. Nếu sản

phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc

gia thì phải đạt tiêu chuẩn cơ

sở (khoản 2 Điều 10).

• Đối với VLXD nhập khẩu, bắt

buộc phải công bố tiêu chuẩn

áp dụng hoặc phải đáp ứng

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(nếu được quản lý bằng quy

chuẩn) (khoản 3 Điều 10).

Download
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• Thời hạn bảo hành công trình,

hạng mục công trình xây dựng

không ít hơn: 24 tháng với

mức tiền bảo hành là 3% giá trị

hợp đồng (nếu thuộc cấp đặc

biệt hoặc cấp I); 12 tháng với

mức tiền bảo hành là 5% (nếu

thuộc các cấp còn lại)

(Điều 28).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký và thay thế Nghị định

số 46/2015/NĐ-CP ngày

12/05/2015.

• Các công trình sử dụng vốn

đầu tư công, bắt buộc phải sử

dụng các loại VLXD không

nung, VLXD tiết kiệm tài

nguyên, tiết kiệm năng lượng,

thân thiện môi trường và VLXD

sản xuất trong nước. Lộ trình

bắt buộc sẽ được Thủ tướng

công bố sau (khoản 2 Điều 7).

• Riêng các công trình sử dụng

vốn tư nhân, được khuyến

khích (không bắt buộc) sử

dụng các loại VLXD kể trên.

• Nghị định có hiệu lực kể từ

ngày ký, thay thế Nghị định

24a/2016/NĐ-CP và Nghị định

95/2019/NĐ-CP.

• Các dự án đầu tư xây dựng

công trình sản xuất vật liệu xây

dựng đã được chấp thuận chủ

trương đầu tư trước ngày Nghị

định này có hiệu lực được

miễn làm thủ tục xin ý kiến của

cơ quan Nhà nước theo quy

định tại Điều 6 Nghị định này.

Các dự án chưa được chấp

thuận buộc phải thực hiện.
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Ngày 26/01/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng, thi

công xây dựng và bảo trì công

trình xây dựng, cụ thể:

Nghị định thay mới các quy định

về quản lý chất lượng và trách

nhiệm bảo trì công trình xây

dựng.

Theo đó:

• Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ

gia đình, cá nhân, chủ nhà

được phép tự thiết kế nếu tổng

diện tích sàn dưới 250m2/dưới

3 tầng hoặc cao dưới 12m.

Tuy nhiên, nếu cao đến 6 tầng

hoặc có tầng hầm thì phải thuê

tổ chức, cá nhân đủ năng lực

thiết kế; nếu cao từ 7 tầng

hoặc có từ 2 tầng hầm thì phải

xin thẩm tra hồ sơ thiết kế

trước khi xin giấy phép xây

dựng (khoản 2 Điều 9).

• Các công trình xây dựng có

quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

(thuộc Phụ lục VIII Nghị định

này) bắt buộc phải được cơ

quan nhà nước có thẩm quyền

kiểm tra công tác nghiệm thu

trong quá trình thi công và khi

hoàn thành thi công (Điều 24).

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042021112452.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042021114139.doc


www.anvietcpa.com  |

Ngày 05/03/2021 Tổng cục Thuế

ban hành Công văn số 561/TCT-

QLN về việc xử lý vướng mắc khi

thực hiện Nghị quyết số

94/2019/QH14 của Quốc hội,

cụ thể:

Theo quy định tại điểm a khoản 2

Điều 41 Thông tư 156/2013/TT-

BTC, đối với Công ty cổ phần

chấm dứt hoạt động không theo

thủ tục giải thể, phá sản, nếu còn

nợ thuế thì Chủ tịch Hội đồng

quản trị (HĐQT) phải chịu trách

nhiệm thanh toán nợ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều

206 Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13, công ty mẹ có

trách nhiệm thanh toán các khoản

nợ, gồm cả nợ thuế của Chi

nhánh đã chấm dứt hoạt động.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ

phần và Chi nhánh bị buộc chấm

dứt hoạt động do bị thu hồi giấy

đăng ký kinh doanh thì Chủ tịch

HĐQT có trách nhiệm thanh toán

các khoản nợ, kể cả nợ thuế của

Công ty và Chi nhánh.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế lưu ý,

đối với Công ty chỉ mới nộp đơn

yêu cầu mở thủ tục phá sản, chưa

có thông báo thụ lý đơn của Tòa

án thì không thuộc đối tượng

được xem xét xóa nợ thuế theo

Nghị quyết số 94/2019/QH14 và

Thông tư 69/2020/TT-BTC .

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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Ngày 10/03/2021 Tổng cục Thuế

ban hành Công văn số 602/TCT-

QLN về việc xử lý vướng mắc

khoanh nợ, xóa nợ trước ngày

01/07/2020, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư

69/2020/TT-BTC, "tiền thuế" được

khoanh nợ theo Nghị quyết

94/2019/QH14 bao gồm cả tiền

phạt chậm nộp và tiền chậm nộp;

tuy nhiên, không bao gồm tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất một lần,

tiền thuê mặt nước một lần và

tiền phạt chậm nộp, tiền chậm

nộp liên quan đến các khoản tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất này.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh

doanh đã chấm dứt hoạt động

nhưng còn nợ thuế sử dụng đất

phát sinh trên thửa đất không liên

quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh trước đây thì số thuế sử

dụng đất này không thuộc diện

được khoanh nợ theo Nghị quyết

94/2019/QH14.

Download
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Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 25/4/2021.

Bãi bỏ các điểm, điều, khoản sau

của Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

điểm c khoản 3 Điều 78, điểm b

khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều

29; cụm từ "(đối với trường hợp

miễn thuế trước khi làm thủ tục

hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại

Phụ lục VII ban hành kèm theo

Nghị định này (đối với trường hợp

đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ

tục hải quan" tại điểm a khoản 3

Điều 20; cụm từ "Trường hợp đề

nghị miễn thuế trước khi làm thủ

tục hải quan" tại điểm a khoản 4

Điều 20; cụm từ "khoản 2 Điều 8"

tại khoản 4 Điều 31; cụm từ

"Trường hợp hàng hóa thuộc diện

được hoàn thuế nhưng chưa nộp

thuế hoặc không phải nộp thuế

theo quy định tại Điều 19 Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,

hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ

sơ, thủ tục hoàn thuế" tại khoản 3

Điều 33, khoản 3 Điều 34, khoản

3 Điều 35, khoản 6 Điều 36,

khoản 4 Điều 37.

Bãi bỏ các Thông tư: số

90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011;

số 201/2012/TT-BTC ngày

16/11/2012; số 81/2013/TT-BTC

ngày 19/6/2013; số 116/2013/TT-

BTC ngày 20/8/2013.

Bãi bỏ Điều 5 Thông tư số

83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016.

Ngày 10/03/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

7090/CTHN-TTHT về khai lệ phí

môn bài khi thay đổi vốn, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10

Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời

hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

khi có thay đổi vốn chậm nhất là

ngày 30/01 năm sau năm phát

sinh việc thay đổi.

Quy định nêu trên áp dụng đối với

cả trường hợp điều chỉnh vốn

nhưng không dẫn đến thay đổi

bậc thuế môn bài.

Theo đó, trường hợp trong năm

2020, Công ty có tăng vốn điều lệ,

cho dù không làm thay đổi bậc

thuế thì cũng phải nộp hồ sơ kê

khai lại phí môn bài chậm nhất là

ngày 30/01/2021.

Ngày 11/03/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 18/2021/NĐ-

CP về việc sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số

134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016

của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập

khẩu, cụ thể:

Hàng loạt chính sách thuế xuất

nhập khẩu (XNK) đã được sửa

đổi tại Nghị định này, gồm: áp

dụng thuế MFN, FTA đối với hàng

XNK tại chỗ; miễn thuế đối với

hàng gia công, SXXK; miễn thuế

hàng tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi

đầu tư; miễn thuế 05 năm cho

nguyên vật liệu trong nước chưa

sản xuất được; định mức miễn

thuế quà biếu tặng; ...

Một trong những sửa đổi đáng

lưu ý là hàng nhập khẩu tại chỗ

theo chỉ định của nước ngoài

cũng được hưởng thuế FTA (thay

vì trước đó chỉ áp dụng với hàng

nhập từ khu phi thuế quan vào nội

địa) (khoản 1 Điều 1).

Hàng gia công xuất khẩu nếu xuất

khẩu sản phẩm tại chỗ (tức giao -

nhận ngay trong lãnh thổ Việt

Nam) thì cũng được miễn thuế

xuất khẩu (khoản 4 Điều 1).

Hàng SXXK được miễn thuế nhập

khẩu nguyên liệu ngay cả khi thuê

gia công lại (khoản 6 Điều 1).

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Ngày 02/02/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

1207/TCHQ-TXNK về thuế XK đối

với sản phẩm từ hoạt động tái

chế, xử lý chất thải,cụ thể:

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với

sản phẩm tái chế từ chất thải, để

hưởng chính sách miễn thuế xuất

khẩu theo điểm b khoản 19 Luật

thuế XNK số 107/2016/QH13 thì

tên sản phẩm xuất khẩu phải

được nêu trong dự án đầu tư,

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện này đã được quy định

rõ tại khoản 23 Điều 2 Nghị định

40/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp có sử dụng

phần nguyên liệu khác không có

nguồn gốc từ hoạt động tái chế

chất thải thì cần phải hạch toán

riêng và kê khai nộp thuế xuất

khẩu theo quy định.

06 07
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Thay thế toàn bộ biểu mẫu về

miễn, giảm, hoàn thuế, không thu

thuế tại Phụ lục VII của Nghị định

số 134/2016/NĐ-CP bằng Phụ lục

VII tại Nghị định này.

Bổ sung Phụ lục VIIa về các chỉ

tiêu khai báo đối với hàng XNK và

Phụ lục VIII về danh mục sản

phẩm nông sản chưa qua

chế biến.

Download
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Ngày 31/03/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

9583/CTHN-TTHT về chính sách

thuế thu nhập doanh nghiệp,

cụ thể:

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, các

doanh nghiệp mới thành lập trong

năm 2020 nếu thuộc đối tượng

nêu tại Điều 1 Nghị định

114/2020/NĐ-CP, đồng thời có

tổng doanh thu năm 2020 không

quá 200 tỷ thì cũng được giảm

30% thuế TNDN của năm 2020.

Đối với doanh nghiệp mới thành

lập, chỉ được cộng dồn kỳ tính

thuế khi đáp ứng các điều kiện

quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông

tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó, chỉ

khi kỳ tính thuế đầu tiên ngắn hơn

90 ngày thì mới được cộng dồn

vào kỳ tính thuế sau.

0908
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• Nếu người này có giấy chứng

minh là đối tượng cư trú tại

nước ngoài thì được xác định

là cá nhân không cư trú tại Việt

Nam, theo đó, phải nộp thuế

theo thuế suất toàn phần

nhưng chỉ tính nộp cho các

khoản thu nhập phát sinh tại

Việt Nam.

• Nếu người này không chứng

minh được là cá nhân cư trú ở

nước ngoài thì được xác định

là cá nhân cư trú tại Việt Nam,

theo đó, được tính thuế theo

Download

Ngày 31/03/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

9579/CTHN-TTHT về thuế TNDN

đối với hoạt động chuyển nhượng

vốn, cụ thể:

Theo quy định tại điểm d khoản 4

Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-

CP, trong thời gian bị cưỡng chế

hóa đơn, nếu doanh nghiệp có đề

nghị được sử dụng hóa đơn để

bán hàng hóa, dịch vụ thì phải

nộp ngay ít nhất 18% doanh thu

trên hóa đơn xuất ra.

Đối với thu nhập từ hoạt động

chuyển nhượng vốn, được xác

định là "thu nhập khác" và phải kê

khai nộp thuế TNDN theo quy

định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư

78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Điều

8 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Các chi phí liên quan đến hoạt

động chuyển nhượng vốn được

phép hạch toán nếu đủ điều kiện

theo quy định tại Điều 4 Thông tư

96/2015/TT-BTC.
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• biểu lũy tiến nhưng phải nộp

thuế cho toàn bộ thu nhập phát

sinh ở Việt Nam và

nước ngoài.

• Nếu người này đồng thời là đối

tượng cư trú của cả hai nước

thì thân phận cư trú của người

này sẽ được xác định theo quy

định tại Hiệp định tránh

đánh thuế.
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Ngày 31/03/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

9584/CTHN-TTHT về chính sách

thuế TNCN, cụ thể:

Đối với người nước ngoài có nơi

ở thường xuyên tại Việt Nam

nhưng thực tế có mặt tại Việt

Nam dưới 183 ngày, việc xác

định tình trạng cư trú và tính thuế

TNCN được Cục thuế TP. Hà Nội

hướng dẫn như sau:

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042021114358.pdf
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042021114346.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042021114331.doc


www.anvietcpa.com  |

Ngày 15/03/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP quy định chính sách trợ giúp

xã hội đối với đối tượng bảo trợ

xã hội, cụ thể:

Kể từ ngày 01/07/2021, "mức

chuẩn trợ giúp xã hội" sẽ được

tăng từ 270.000 lên 360.000

đồng/tháng.

Theo đó: Các mức trợ cấp xã hội,

mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm

sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp

nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp

xã hội và các mức trợ giúp xã hội

khác tính theo "mức chuẩn trợ

giúp xã hội" cũng sẽ tăng theo

tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/07/2021.

Nghị định này thay thế:

• Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

ngày 21/10/2013;

• Điều 17 Nghị định số

140/2018/NĐ-CP ngày

08/10/2018;

• Các điều từ Điều 40 đến Điều

43 Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/09/2017;

• Các điều từ Điều 15 đến Điều

23 Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10/04/2012.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

10

Download

Ngày 10/03/2021 Bảo hiểm xã hội

Việt Nam ban hành Công văn số

561/BHXH-CSYT về việc hướng

dẫn thực hiện Thông tư số

30/2020/TT-BYT, theo đó:

Công văn hướng dẫn chính sách

KCB BHYT còn vướng mắc theo

quy định tại Thông tư 30/2020/TT-

BYT, gồm:

1. KCB BHYT tại xã giáp ranh của

tỉnh giáp ranh

2. Xác định các trường hợp điều

trị nội trú hoặc ngoại trú

3. Thanh toán chi phí KCB đối với

người đã hiến bộ phận cơ thể

4. Thanh toán BHYT khi chuyển

dịch vụ cận lâm sàng

Trường hợp người bệnh đi KCB ở

xã giáp ranh của tỉnh khác thì

được cho là đi KCB trái tuyến

nhưng vẫn được hưởng 100% chi

phí KCB trong phạm vi hưởng và

mức hưởng quy định tại khoản 1

Điều 14 NĐ 146/2018/NĐ-CP .

Đối với trường hợp chuyển dịch

vụ cận lâm sàng nằm ngoài danh

mục dịch vụ kỹ thuật được phê

duyệt của bệnh viện nhưng thực

tế cần thiết, chỉ chấp nhận thanh

toán BHYT đối với người bệnh

đang điều trị nội trú từ tuyến

huyện trở lên.
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Ngày 05/03/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

1043/TCHQ-GSQL về vướng mắc

C/O mẫu D, Cụ thể:

Trước phản ánh của Cục Ngoại

thương Thái Lan về một số

trường hợp từ chối C/O sai quy

định của Hải quan Việt Nam (như:

C/O ký, đóng dấu điện tử; C/O

bản giấy khi hệ thống một cửa

ASEAN bị lỗi; C/O có sự khác biệt

giữa bản giấy với bản điện tử),

Tổng cục Hải quan đã nhắc nhở

Hải quan các tỉnh nghiên cứu kỹ

và thực hiện đúng theo các văn

bản sau:

• Thông tư 19/2020/TT-BCT ;

• Công văn số 620/GSQL-GQ4

ngày 08/03/2018;

• Công văn số 2174/TCHQ-

GSQL ngày 21/04/2019;

• Công văn số 3229/TCHQ-

GSQL ngày 19/05/2020;

• Công văn số 6505/TCHQ-

GSQL ngày 07/10/2020;

• Công văn số 3123/GSQL-GQ4

ngày 10/09/2020.

Ngày 15/12/2020 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

428/GSQL-GQ1 về thủ tục hải

quan đối với việc thay đổi tên

công ty, cụ thể:

Theo quy định tại điểm a khoản 5

Điều 6 Thông tư 38/2015/TT-

BTC, khi có thay đổi, bổ sung

thông tin tạo tài khoản đăng nhập

Hệ thống khai hải quan điện tử

(VNACCS), chủ tài khoản phải

thông báo ngay cho Hải quan và

đăng ký thay đổi thông tin theo

hướng dẫn tại Phụ lục I.

Theo đó, trường hợp Công ty đổi

tên mới thay cho tên cũ đã sử

dụng để đăng ký tài khoản truy

cập Hệ thống VNACCS thì phải

thông báo và đăng ký lại tên mới

với cơ quan hải quan.

Ngoài ra, lưu ý, các thông tin thể

hiện trên chứng từ hải quan, trong

đó có tên Công ty phải đảm bảo

phù hợp với nội dung khai báo

(Điều 32 Luật Hải quan số

54/2014/QH).

Nếu gặp vướng mắc liên quan

đến việc thay đổi tên Công ty trên

Hệ thống VNACCS, cần liên hệ

Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải

quan để xin hướng dẫn.

XUẤT NHẬP KHẨU

Download
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Download

• Bao bì dùng để đóng gói tiếp

xúc trực tiếp thực phẩm pah3i

đảm bảo điều kiện quy định tại

Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

• Các nội dung in trên bao bì

nhập khẩu không được vi

phạm quy định tại Điều 9 Nghị

định số 60/2014/NĐ-CP.

• Bao bì nhập khẩu phải đảm

bảo sử dụng đúng mục đích đã

khai báo

Theo đó, khi thông quan phải nộp:

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công tiêu

chuẩn áp dụng (nếu là thiết bị y tế

loại A); Giấy phép nhập khẩu và

Bảng phân loại thiết bị y tế (nếu

thuộc Phụ lục I Thông tư

30/2015/TT-BYT) hoặc Bảng

phân loại thiết bị y tế (nếu không

thuộc Phụ lục I Thông tư

30/2015/TT-BYT).

Download

Ngày 19/03/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

442/GSQL-GQ1 về thủ tục xuất

trả hàng và nhập khẩu hàng mới

thay thế, theo đó:

Công văn trả lời vướng mắc liên

quan đến thủ tục, chính sách thuế

khi xuất trả thiết bị y tế bị lỗi kỹ

thuật và khi nhập hàng thay thế từ

đối tác nước ngoài.

Theo đó, lưu ý, đối với hàng hóa

nhập khẩu phải tái xuất trả cho

chủ hàng nước ngoài thì chỉ được

hoàn thuế nhập khẩu khi chưa

qua sử dụng tại Việt Nam. Ngược

lại, nếu hàng tái xuất đã qua sử

dụng thì không được hoàn thuế

nhập khẩu (khoản 2 Điều 19 Luật

thuế XNK số 107/2016/QH13 ).

Đối với hàng nhập khẩu do đối tác

gửi bù cho hàng lỗi và không phải

thanh toán, khi nhập khẩu sẽ khai

báo mã loại hình H11 - Hàng

nhập khẩu khác. Thủ tục nhập

khẩu tương tự như khi nhập khẩu

hàng lỗi ban đầu và vẫn phải khai

nộp thuế nhập khẩu theo trị giá

khai báo (khoản 9 Điều 1 Thông

tư 60/2019/TT-BTC ).

Về chính sách mặt hàng, hiện

nay, trang thiết bị y tế nhập khẩu

được quản lý theo Nghị định

36/2016/NĐ-CP, Nghị định

169/2018/NĐ-CP và Nghị định

03/2020/NĐ-CP.

Ngày 08/02/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

974/TCHQ-GSQL về thủ tục hải

quan đối với bao bì nhập khẩu,

theo đó:

Đây không phải là quy định mới.

Từ năm 2011, tại Công văn số

8144/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính

đã cấm không cho phép nhập

khẩu bao bì có in sẵn xuất xứ mà

không có sản phẩm đi kèm. Tuy

nhiên, tại công văn đó Bộ Tài

chính chỉ đề cập đến bao bì dùng

cho thực phẩm.

Tổng cục Hải quan đã phải hướng

dẫn cụ thể hơn việc nhập khẩu

bao bì như sau:

• Bao bì nếu đã in sẵn nhãn

hiệu, xuất xứ nước ngoài (như

Made in Japan, Made in

USA,...) sẽ không được thông

quan (có thể hiểu là cấm

nhập khẩu)

• Nếu phát hiện có dấu hiệu gian

lận khi khai báo nhập khẩu bao

bì, cơ quan hải quan sau đó sẽ

tiến hành kiểm tra sau

thông quan.

Công văn này thay thế Công văn

số 5441/TCHQ-GSQL ngày

31/10/2011 và Công văn số

11171/TCHQ-GSQL ngày

15/09/2014.

http://anvietcpa.com/Upload/Video/04012021144442.doc
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