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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 phê duyệt Chương

trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững

giai đoạn 2022-2025.

Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/03/2022 về việc phê duyệt

Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 về số giờ làm

thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối

cảnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 về mức thuế

bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 về thuế giá trị gia

tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/03/2022 quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống

kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 về Biểu thuế xuất

khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn

2019 – 2022.

Công văn số 663/HQTPHCM-GSQL ngày 31/03/2022 về điều kiện

và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 25/03/2022 về tổ chức các hoạt

động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

năm 2022 trong hệ thống công đoàn thành phố.

Hướng dẫn số 53/HD-TLĐ ngày 28/03/2022 về việc thực hiện chủ

đề hoạt động công đoàn năm 2022.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/03/2022 về quản lý xuất

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Công văn số 118/PVTM-P1 ngày 02/03/2022 về việc sử dụng

chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu bị áp

dụng biện pháp chống bán phá giá.

Công văn số 943/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2022 về việc thực hiện

thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh

nghiệp ưu tiê.

Công văn số 996/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2022 về hình thức

chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các hàng hóa áp dụng biện

pháp chống bán phá giá
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Ngày 08/02/2022 Thủ tướng ban

hành Quyết định số 167/QĐ-TTg

về việc phê duyệt Chương trình

hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư

nhân kinh doanh bền vững giai

đoạn 2022-2025, theo đó:

Một doanh nghiệp nếu được đánh

giá và công nhận là doanh nghiệp

kinh doanh bền vững sẽ được hỗ

trợ các nội dung sau:

• Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao

gồm cả hoạt động đào tạo trực

tiếp tại doanh nghiệp về xây

dựng chiến lược, thiết kế mô

hình, phương án kinh doanh

bền vững; nhân sự; tài chính,

sản xuất, bán hàng, thị trường,

quản trị nội bộ và các nội dung

khác liên quan tới hoạt động

sản xuất - kinh doanh của

doanh nghiệp.

• Hỗ trợ công nghệ bao gồm:

tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và

chuyển giao công nghệ phù

hợp với doanh nghiệp; áp

dụng các tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm,

đo lường chất lượng sản

phẩm, dịch vụ; tư vấn sở hữu

trí tuệ, khai thác và phát triển

tài sản trí tuệ; tư vấn lựa chọn

giải pháp chuyển đổi số.
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• Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện

chuyên sâu trong nước và

nước ngoài về áp dụng và

phát triển mô hình kinh doanh

bền vững.

• Hỗ trợ chi phí thuê, mua các

giải pháp chuyển đổi số; thử

nghiệm, hoàn thiện sản phẩm,

mô hình kinh doanh bền vững.

• Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài

chính, gọi vốn đầu tư.

• Hỗ trợ về truyền thông, xúc

tiến thương mại, mở rộng thị

trường cho các sản phẩm, dịch

vụ kinh doanh bền vững của

doanh nghiệp: hỗ trợ đăng ký

thành công tài khoản bán sản

phẩm, dịch vụ trên các sàn

thương mại điện tử quốc tế; hỗ

trợ chi phí duy trì tài khoản

trên các sàn thương mại điện

tử trong nước và quốc tế; hỗ

trợ chi phí thuê địa điểm, thiết

kế và dàn dựng gian hàng, vận

chuyển sản phẩm trưng bày,

chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho

đại diện của doanh nghiệp

tham gia hội chợ triển lãm, xúc

tiến thương mại trong nước và

nước ngoài

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

ban hành.
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Ngày 21/03/2022 Thủ tướng

chính phủ ban hành Quyết định

số 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt

Chiến lược tài chính đến năm

2030, Theo đó:

Quyết định công bố Chiến lược

tài chính quốc gia đến năm 2030,

được thực hiện theo 2 giai đoạn

(tương ứng với Kế hoạch tài

chính 5 năm 2021 - 2025 và Kế

hoạch tài chính 5 năm 2026 -

2030) và được cụ thể hóa thông

qua 08 chiến lược ngành như

sau:

1. Chiến lược cải cách hệ thống

thuế đến năm 2030;

2. Chiến lược phát triển Hải

quan đến năm 2030;

3. Chiến lược phát triển Kho bạc

Nhà nước đến năm 2030;

4. Chiến lược nợ công đến năm

2030;

5. Chiến lược phát triển thị

trường bảo hiểm Việt Nam

đến năm 2030;

6. Chiến lược phát triển thị

trường chứng khoán đến năm

2030;

7. Chiến lược phát triển dự trữ

quốc gia đến năm 2030;

0403
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8. Chiến lược kế toán - kiểm

toán đến năm 2030.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký.

01/01/2022) và 60 giờ/tháng (áp

dụng từ 01/04/2022)

Tuy nhiên, các trường hợp sau

đây sẽ không được phép tăng ca

đến 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng:

• Người lao động từ đủ 15 tuổi

đến chưa đủ 18 tuổi;

• Người lao động là người

khuyết tật nhẹ suy giảm khả

năng lao động từ 51% trở lên,

khuyết tật nặng hoặc đặc biệt

nặng;

• Người lao động làm nghề,

công việc nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng

nhọc, độc hại, nguy hiểm;

• Lao động nữ mang thai từ

tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ

6 nếu làm việc ở vùng cao,

vùng sâu, xa, biên giới, hải

đảo;

• Lao động nữ đang nuôi con

nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Doanh nghiệp có trách nhiệm

thông báo bằng văn bản với Sở

Lao động TB&XH khi áp dụng hạn

mức tăng ca nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ

ngày 01/04/2022.

Quy định tại khoản 1 Điều 1 của

Nghị quyết này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01/01/2022.

Download

• Thành lập văn phòng điều

hành của nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng BCC;

• Chấm dứt hoạt động văn

phòng điều hành của nhà đầu

tư nước ngoài trong hợp đồng

BCC;

• Chấp thuận nhà đầu tư của

UBND cấp tỉnh;

• Điều chỉnh dự án đầu tư trong

trường hợp chia, tách, hợp

nhất, sáp nhập,... đối với dự

án thuộc thẩm quyền chấp

thuận của UBND cấp tỉnh;

• Xác nhận chuyên gia dự án

ODA;

Quyết định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký.

Download
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Ngày 24/03/2022 Ủy ban nhân

dân TP.Hà Nội ban hành Quyết

định số 1005/QĐ-UBND về việc

thông qua phương án đơn giản

hóa thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế

hoạch và Đầu tư Hà Nội,

Theo đó:

Một số thủ tục về đầu tư, thành

lập và hoạt động doanh nghiệp

trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ được

rút ngắn thời hạn giải quyết so với

trước, bao gồm:

• Đăng ký thay đổi nội dung

đăng ký hoạt động chi nhánh,

văn phòng đại diện, địa điểm

kinh doanh;

• Chấm dứt hoạt động chi

nhánh, văn phòng đại diện, địa

điểm kinh doanh;

• Đề nghị dừng thực hiện thủ tục

đăng ký doanh nghiệp;

• Thông báo hủy bỏ nghị quyết,

quyết định giải thể doanh

nghiệp;

Download

Ngày 23/03/2022 UBTV Quốc hội

ban hành. Nghị quyết số

17/2022/UBTVQH15 về số giờ

làm thêm trong 01 năm, trong 01

tháng của người lao động trong

bối cảnh phòng, chống dịch

COVID-19 và phục hồi, phát triển

kinh tế - xã hội, cụ thể:

Nhằm tạo điều kiện để doanh

nghiệp phục hồi sản xuất, kinh

doanh sau đại dịch Covid-19,

Quốc hội đã cho phép nâng hạn

mức tăng ca lên tối đa 300

giờ/năm (áp dụng từ ngày

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201748.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201805.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201841.docx


Ngày 23/03/2022 UBTC Quốc hội

ban hành Nghị quyết số

18/2022/UBTVQH15 về mức thuế

bảo vệ môi trường đối với xăng,

dầu, mỡ nhờn, cụ thể:

Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày

31/12/2022, giảm 50% mức thuế

bảo vệ môi trường đối với xăng

(trừ etanol), dầu diesel, dầu

mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và

giảm 70% mức thuế bảo vệ môi

trường đối với dầu hỏa.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi

trường sau khi được giảm như

sau:

• Xăng (trừ etanol) còn 2.000

đồng/lít;

• Dầu diesel còn 1.000 đồng/lít;

• Dầu hỏa còn 300 đồng/lít;

• Dầu mazut còn 1.000 đồng/lít;

• Dầu nhờn còn 1.000 đồng/lít;

• Mỡ nhờn còn 1.000 đồng/kg.

Riêng mức thuế bảo vệ môi

trường đối với nhiên liệu bay:

Tiếp tục áp dụng mức 1.500

đồng/lít theo quy định tại Nghị

quyết 13/2021/UBTVQH15 ngày

31/12/2021.

Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15

có hiệu lực từ ngày 01/04/2022.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Ngày 23/03/2022 Bộ tài chính ban

hành Công văn số 2688/BTC-TCT

về thuế giá trị gia tăng tại Nghị

định số 15/2022/NĐ-CP, cụ thể:

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch

vụ không được giảm 2% thuế

GTGT theo Nghị quyết số

43/2022/QH15, Bộ Tài chính yêu

cầu doanh nghiệp đối chiếu với

các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại

trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 và

Danh mục chi tiết các hàng hóa,

dịch vụ không được giảm thuế tại

Phụ lục I, II, III của Nghị định

15/2022/NĐ-CP để xác định.

Đồng thời, Bộ Tài chính có một số

lưu ý như sau:

• Nếu doanh nghiệp có thu tiền

dịch vụ trước ngày 01/02/2022

nhưng dịch vụ hoàn thành

trong thời gian từ ngày 1/2 đến

31/12/2022 thì phần tiền thu

trước 1/2 không được giảm

thuế, chỉ giảm thuế phần tiền

được thanh toán và lập hóa

đơn từ 1/2 đến 31/12/2022.

• Nếu hàng hóa, dịch vụ đã cung

cấp trong tháng 01/2022

nhưng đến tháng 02/2022

doanh nghiệp mới xuất hóa

đơn thì thuộc trường hợp lập

hóa đơn sai thời điểm và

không được giảm thuế (trừ

những hàng hóa, dịch vụ đặc

thù được lập hóa đơn theo kỳ

như điện).
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Đối với các hóa đơn đã lập trước

ngày 01/02/2022 với thuế suất

10%, nếu sau 01/02/2022 cần

điều chỉnh sai sót thì hóa đơn

điều chỉnh vẫn lập với thuế suất

10%, không tính giảm.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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Mức thu phí dịch vụ này là 3.000

đồng/tháng/01 chứng thư số của

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

chứng thực chữ ký số cấp cho

thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp

(không bao gồm các nhân).

Thông tư 19/2022/TT-BTC có

hiệu lực từ ngày 01/6/2022; thay

thế Thông tư 305/2016/TT-BTC

ngày 15/11/2016 và Thông tư

17/2018/TT-BTC ngày

09/02/2018.

Ngày 31/03/2022 Cục hải quan

TP.HCM ban hành Công văn số

663/HQTPHCM-GSQL về vướng

mắc chuyển tiêu thụ nội địa,

Cụ thể:

Điều kiện, thủ tục bán thanh lý

hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

của dự án đầu tư được quy định

tại khoản 3 Điều 85 Thông tư

38/2018/TT-BTC (sửa đổi tại

Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Theo đó, cần lưu ý, trường hợp

dự án sử dụng vốn đầu tư nước

ngoài, điều kiện bán thanh lý hàng

nhập khẩu miễn thuế của dự án

được căn cứ theo quy định tại

Thông tư 04/2007/TT-BTM .

Trường hợp là dự án sử dụng

vốn đầu tư trong nước, khi bán

thanh lý (chuyển mục đích sử

dụng) phải kê khai, tính nộp thuế

trên tờ khai hải quan mới theo

hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư

38/2018/TT-BTC.

Thủ tục kê khai thanh lý hàng

nhập khẩu miễn được thực hiện

tại cơ quan hải quan nơi đăng ký

danh mục miễn thuế.

Quy trình, thủ tục cụ thể xem quy

định tại điểm c khoản 3 Điều 85

Thông tư 38/2018/TT-BTC.
Download

Download
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Trong đó, giai đoạn từ 19/09/2021

- 31/12/2021 áp dụng thuế suất tại

cột có ký hiệu “(IV)” và giai đoạn

từ 01/01/2022 - 31/12/2022 áp

dụng thuế suất tại cột có ký hiệu

“(V)” của Biểu thuế nhập khẩu ưu

đãi.

Ngược lại, hàng từ Việt Nam xuất

khẩu sang Peru cũng sẽ được

hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi đặc

biệt theo Hiệp định CPTPP, trong

đó giai đoạn từ 19/09/2021 -

31/12/2021 áp dụng thuế suất tại

cột có ký hiệu “(IV)” và giai đoạn

từ 01/01/2022 - 31/12/2022 áp

dụng thuế suất tại cột có ký hiệu

“(V)” của Biểu thuế xuất khẩu ưu

đãi.

Các lô hàng nhập khẩu từ Peru

vào Việt Nam hoặc xuất khẩu từ

Việt Nam sang Peru kể từ ngày

19/09/2021 đến trước ngày Nghị

định này có hiệu lực, nếu đáp ứng

đủ các điều kiện hưởng thuế suất

ưu đãi đặc biệt theo Nghị định

57/2019/NĐ-CP, Nghị định này và

đã nộp thuế ở mức cao hơn thì

được xử lý như tiền thuế nộp

thừa.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký

ban hành.

Download

Ngày 21/03/2022 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 19/2022/TT-

BTC quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra

trạng thái chứng thư số, Theo đó:

Thời gian tính phí dịch vụ duy trì

hệ thống kiểm tra trạng thái

chứng thư số được tính:

• Từ tháng chứng thư số được

cấp cho thuê bao bắt đầu có

hiệu lực hoạt động đến tháng

trước liền kề tháng thuê bao

hết hạn sử dụng.

• Trường hợp chứng thư số có

hiệu lực và hết hiệu lực trong

cùng tháng thì tính là một

tháng.

(Hiện hành, quy định chứng thư

số do doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ chứng thực chữ ký số cấp cho

thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt

động tại bất cứ thời điểm nào của

tháng được tính là 01 tháng sử

dụng)

Ngày 10/03/2022 Chính phủ ban

hành Nghị định số 21/2022/NĐ-

CP về việc sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số

57/2019/NĐ-CP ngày 26/06/2019

của Chính phủ về Biểu thuế xuất

khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu

ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương giai đoạn

2019 – 2022, Theo đó:

Theo Nghị định này, kể từ ngày

19/9/2021, hàng nhập khẩu từ

Peru vào Việt Nam sẽ được

hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

theo Hiệp định CPTPP
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http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201923.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201938.docx
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022201955.docx


Ngày 25/03/2021 Liên đoàn lao

động TP.HCM ban hành Hướng

dẫn số 09/HD-LĐLĐ về tổ chức

các hoạt động hưởng ứng Tháng

hành động về an toàn, vệ sinh lao

động năm 2022 trong hệ thống

công đoàn thành phố, Cụ thể:

Đối với các công đoàn cơ sở tại

doanh nghiệp, sẽ phải triển khai

những hoạt động trọng điểm sau

đây trong tháng 5 (Tháng

ATVSLĐ):

Tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng

quà cho công nhân bị TNLĐ nhân

kỷ niệm ngày Quốc tế lao động

1/5;

Tập huấn cho người lao động và

an toàn vệ sinh viên về các kỹ

năng nhận diện, đánh giá nguy cơ

rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc;

Khám sức khỏe định kỳ, khám

bệnh nghề nghiệp cho người lao

động;

Phối hợp cùng doanh nghiệp tổ

chức các hoạt động tự kiểm tra,

rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ

trong các phân xưởng, tổ, đội

theo quy định;

Tổ chức các hoạt động thực

hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ

thuật về ATVSLĐ...

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 28/03/2021 Liên đoàn lao

động TP.HCM ban hành Hướng

dẫn số 53/HD-TLĐ về việc thực

hiện chủ đề hoạt động công đoàn

năm 2022, Cụ thể:

Theo Hướng dẫn của Tổng Liên

đoàn Lao động, trong năm 2022,

các cấp công đoàn phải triển khai

những hoạt động chăm lo cho

đoàn viên, người lao động gồm:

• Hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc

làm cho người lao động để ổn

định thu nhập;

• Đề xuất sửa đổi, giám sát thực

hiện các chính sách hỗ trợ

người lao động gặp khó khăn

do ảnh hưởng dịch;

• Tham gia đề xuất các chính

sách tiền lương, tiền lương tối

thiểu cho người lao động;

• Đẩy mạnh chăm lo các hoạt

động phúc lợi cho đoàn viên,

người lao động theo Chương

trình 1734/CT-TLĐ ngày

14/11/2019;

• Tiếp tục triển khai đề án xây

dựng các thiết chế của công

đoàn tại các khu công nghiệp,

khu chế xuất theo Kế hoạch

127/KH-TLĐ ngày 24/08/2021.

www.anvietcpa.com  |
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Ngày 25/03/2022 Chính phủ ban

hành Nghị định số 22/2022/NĐ-

CP về việc sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số

32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012

của Chính phủ về quản lý xuất

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm

không nhằm mục đích kinh

doanh, Theo đó:

Bổ sung một số quy định về nhập

khẩu văn hóa phẩm (phim,…)

không nhằm mục đích kinh

doanh, đơn cử như:

• Cơ quan cấp phép nhập khẩu

phim thu hồi Giấy phép nhập

khẩu phim khi phát hiện nội

dung phim vi phạm quy định

cấm tại Luật Điện ảnh.

• Cá nhân nhập khẩu phim chỉ

để sử dụng cho mục đích cá

nhân cam kết không vi phạm

quy định cấm tại Luật Điện ảnh

và sử dụng phim đúng với quy

định của pháp luật.

• Đối với văn hóa phẩm là phim:

Thời gian giám định phim

không quá 12 ngày làm việc,

kể từ ngày tổ chức cung cấp

bản phim.

Bên cạnh đó, sửa đổi định nghĩa

về văn hóa phẩm bao gồm:

• Các bản ghi âm, ghi hình; các

loại phim; các sản phẩm công

nghệ nghe nhìn khác được ghi

trên các chất liệu hoặc phương

XUẤT NHẬP KHẨU

www.anvietcpa.com  |

• tiện kỹ thuật số ở dạng chữ

viết, âm thanh hoặc hình ảnh

Không bao gồm bản ghi âm, ghi

hình có nội dung thay sách hoặc

minh họa cho sách và xuất bản

phẩm điện tử quy định tại Luật

Xuất bản. (Nội dung mới)

• Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật

ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh

• Di sản văn hóa vật thể và các

sản phẩm liên quan đến di sản

văn hóa phi vật thể.

Nghị định 22/2022/NĐ-CP có hiệu

lực thi hành từ ngày 10/05/2022.
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Ngày 02/03/2022 Bộ Công

thương ban hành Công văn số

118/PVTM-P1 về việc sử dụng

chứng từ chứng nhận xuất xứ đối

với hàng hóa nhập khẩu bị áp

dụng biện pháp chống bán phá

giá, Cụ thể:

Để ngăn chặn gian lận thương

mại và căn cứ Điều 26 Nghị định

31/2018/NĐ-CP, Bộ Công thương

yêu cầu đối với tất cả hàng hóa

đang bị áp dụng biện pháp phòng

vệ thương mại, khi nhập khẩu cần

phải xuất trình được C/O hoặc

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

phù hợp với quy định tại một

trong các Hiệp định sau:

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05042022202105.docx
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Ngày 24/03/2022 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

996/TCHQ-GSQL về hình thức

chứng từ chứng nhận xuất xứ đối

với các hàng hóa áp dụng biện

pháp chống bán phá giá, Theo đó:

Căn cứ Công văn số 118/PVTM-

P1 ngày 2/3/2022, Tổng cục Hải

quan lưu ý, việc nộp chứng từ

chứng nhận xuất xứ đối với hàng

hóa bị đánh thuế chống bán phá

giá sẽ được căn cứ theo Quyết

định áp dụng thuế chống bán phá

giá do Bộ Công thương ban hành.

1. Hiệp định Thương mại hàng

hóa Asean (ATIGA);

2. Hiệp định Đối tác Toàn diện

và Tiến bộ xuyên Thái Bình

Dương (CPTPP);

3. Hiệp định Thương mại tự do

giữa Việt Nam và Liên minh

Châu Âu (EVFTA);

4. Hiệp định Thương mại tự do

giữa Việt Nam và Vương

quốc Anh (UKVFTA);

5. Hiệp định Đối tác Kinh tế

Toàn diện Khu vực (RCEP).

Chi tiết các quy định liên quan

đến việc tự chứng nhận xuất xứ

hàng hóa theo các Hiệp định nêu

trên đã được Bộ Công thương

tổng hợp lại theo phụ lục đính

kèm.

Theo đó, trường hợp tại Quyết

định áp dụng thuế chống bán phá

giá có quy định việc nộp chứng từ

tự chứng nhận xuất xứ phù hợp

với các Hiệp định thương mại tự

do thì cơ quan Hải quan sẽ chấp

nhận chứng từ tự chứng nhận

xuất xứ và giải quyết thông quan

cho doanh nghiệp.
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Tuy nhiên, hiện nay Hệ thống

quản lý kho ngoại quan bắt buộc

phải nhập số tờ khai mới cho xuất

hàng khỏi kho nên đối với hàng

hóa nhập trước khi mở tờ khai

của doanh nghiệp ưu tiên, sẽ áp

dụng trình tự như sau:

• Doanh nghiệp kinh doanh kho

ngoại quan lập phiếu xuất kho

thủ công theo mẫu quy định tại

Thông tư 200/2014/TT-BTC

mỗi lần doanh nghiệp ưu tiên

lấy hàng ra khỏi kho ngoại

quan, thực hiện lưu trữ phiếu

xuất kho theo quy định và xuất

trình cho Hải quan khi có yêu

cầu.

• Sau khi doanh nghiệp ưu tiên

đăng ký tờ khai hải quan,

doanh nghiệp kho ngoại quan

mới cập nhật vào Hệ thống và

lập phiếu xuất kho trên Hệ

thống. Cần lưu ý, lượng hàng

trên phiếu xuất kho lập trên Hệ

thống phải bằng tổng lượng

hàng trên các phiếu xuất kho

thủ công trong tháng và đã

được khai trên tờ khai hải

quan.

Ngày 22/03/2022 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

943/TCHQ-GSQL về việc thực

hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa

ra vào kho ngoại quan đối với

doanh nghiệp ưu tiên, Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 10 Thông

tư 72/2015/TT-BTC, doanh

nghiệp ưu tiên khi nhập khẩu

hàng hóa từ kho ngoại quan được

phép nhập hàng trước, khai hải

quan sau trong thời hạn 30 ngày.
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