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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/06/2021 quy định về hoạt

động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 quy định cơ chế tự

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 về một số chính sách hỗ

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại

dịch COVID-19.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế

GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân

kinh doanh.

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 về hiệu lực của

Thỏa thuận APA bị rút ngắn còn 3 năm.

Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 quy định mức thu một

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng

chịu ảnh hưởng Covid-19.

Công văn số 20850/CTHN-TTHT ngày 11/06/2021 về kỳ kê khai,

quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 về chính sách

thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 về việc khai thuế

thu nhập cá nhân.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công văn số 884/CNTT-PM ngày 01/06/2021 về việc xác thực

thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư khi đăng

ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Quyết định số 2932/QĐ-BYT ngày 15/06/2021 về việc đính chính

hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

theo định suất.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Công văn số 2802/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2021 hướng dẫn sử

dụng mã loại hình.

Công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 về việc nhập

khẩu bao bì.

Công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 về việc tăng

cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà

biếu tặng.

Công văn số 3231/TCHQ-CNTT ngày 25/06/2021 về việc triển khai,

cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến năm 2021.
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Ngày 10/06/2021 Chính phủ ban

hành Nghị định số 58/2021/NĐ-

CP quy định về hoạt động cung

ứng dịch vụ thông tin tín dụng,

cụ thể:

Nghị định thay mới một số điều

kiện và thủ tục cấp giấy chứng

nhận hoạt động đối với công ty

thông tin tín dụng.

Tuy nhiên, Nghị định này vẫn giữ

yêu cầu phải có mức vốn điều lệ

tối thiểu 30 tỷ đồng nếu

muốn thành lập công ty thông tin

tín dụng.

Công ty thông tin tín dụng gửi báo

cáo bằng văn bản trực tiếp tại

Ngân hàng Nhà nước hoặc qua

dịch vụ bưu chính; hoặc bằng

phương thức điện tử đến Ngân

hàng Nhà nước các báo cáo sau:

• Báo cáo tài chính theo quy

định pháp luật;

• Báo cáo tình hình hoạt động

theo Phụ lục III ban hành kèm

theo Nghị định 58/2021;

• Báo cáo theo Phụ lục IV ban

hành kèm theo Nghị định

58/2021 khi xảy ra sự cố lớn

về kỹ thuật đối với cơ sở hạ

tầng thông tin như:

- Hỏng, trục trặc về phần cứng,

phần mềm;

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

02

- Cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng,

hệ thống an toàn bảo mật bị

tấn công;

- Các sự cố khác làm cho cơ sở

hạ tầng thông tin của công ty

thông tin tín dụng hoạt động

bất bình thường.

• Báo cáo theo Phụ lục IV ban

hành kèm theo Nghị định

52/2021 khi có một trong

những thay đổi sau:

- Người quản lý doanh nghiệp,

thành viên Ban kiểm soát;

- Số lượng tổ chức tham gia;

- Thỏa thuận về quy trình thu

thập, xử lý, lưu giữ và cung

cấp thông tin tín dụng giữa

công ty thông tin tín dụng với

các tổ chức tham gia;

- Cơ sở hạ tầng thông tin.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 15/08/2021.

Thay thế Nghị định số

10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010

và Nghị định số 57/2016/NĐ-CP

ngày 01/07/2016.

Bãi bỏ Điều 4 Nghị định số

16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.
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Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 15/8/2021.

Thay thế Nghị định số

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015,

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

ngày 14/06/2016, Nghị định số

141/2016/NĐ-CP ngày

10/10/2016 và Nghị định số

85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012.

Đối với đơn vị sự nghiệp công đã

được giao quyền tự chủ tài chính

theo các quy định cũ trước đây,

được tiếp tục thực hiện theo

phương án tự chủ tài chính đã

phê duyệt đến hết năm 2021.

Ngày 21/06/2021, Chính phủ ban

hành Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP quy định cơ chế tự chủ tài

chính của đơn vị sự nghiệp công

lập, cụ thể:

Nghị định thay mới các quy định

về áp dụng cơ chế tự chủ tài

chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập.

"Cơ chế tự chủ tài chính của đơn

vị sự nghiệp công" được hiểu là

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

trong việc ban hành danh mục sự

nghiệp công; xác định giá, phí và

lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp

công; tự chủ sử dụng nguồn tài

chính; tự chủ trong hoạt động liên

doanh, liên kết và quản lý, sử

dụng tài sản công.

Theo quy định tại Điều 9, đơn vị

sự nghiệp công được phân loại

mức độ tự chủ tài chính theo 04

nhóm: tự đảm bảo chi thường

xuyên và chi đầu tư (nhóm 1); tự

đảm bảo chi thường xuyên (nhóm

2); tự bảo đảm một phần chi

thường xuyên (nhóm 3) và do

Nhà nước bảo đảm chi thường

xuyên (nhóm 4).

Kể từ năm 2022, đơn vị sự

nghiệp công phải xây dựng

phương án tự chủ tài chính trong

giai đoạn ổn định 05 năm (theo

mẫu tại Phụ lục II Nghị định này)

và báo cáo cơ quan quản lý cấp

trên phê duyệt (Điều 35).
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Theo đó, việc mở tài khoản giao

dịch của ĐVSN công quy định

như sau:

• Được mở tài khoản tại ngân

hàng thương mại (NHTM) đối

với các khoản thu từ hoạt động

sự nghiệp, kinh doanh, dịch

vụ;

• Đơn vị nhóm 3 và nhóm 4 mở

tài khoản chuyên thu tại NHTM

đối với các khoản thu dịch vụ

khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế

dự phòng, học phí theo mức

giá quy định của cơ quan có

thẩm quyền;

Định kỳ nộp vào tài khoản tiền gửi

của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà

nước để quản lý theo quy định.

(Nhóm 3 là ĐVSN công tự bảo

đảm một phần chi thường xuyên;

Nhóm 4 là ĐVSN công do Nhà

nước bảo đảm chi thường

xuyên).

• Các khoản kinh phí thuộc ngân

sách nhà nước (NSNN) theo

quy định gồm: kinh phí NSNN

cấp, các khoản thu phí theo

pháp luật về phí, lệ phí và các

khoản khác của NSNN (nếu

có) đơn vị mở tại Kho bạc để

quản lý;

• Các Quỹ được trích lập theo

quy định tại Nghị định 60/2021

được gửi tiền tại NHTM để

quản lý.

đến 30/6/2022, tức miễn đóng 12

tháng. Tuy nhiên, số tiền được

miễn này doanh nghiệp phải dùng

cho việc phòng chống dịch.

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử

tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp

hồ sơ. Điều kiện: đã đóng đủ

BHXH (trừ trường hợp được tạm

dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất)

đến hết tháng 04/2021; giảm từ

15% số lao động trở lên so với

tháng 04/2021.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho

người lao động là 1,5

triệu/tháng/người lao động với

thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.

Điều kiện: đã đóng bảo hiểm thất

nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên; có

thay đổi cơ cấu công nghệ; doanh

thu quý trước liền kề giảm từ 10%

so với cùng kỳ năm 2019 hoặc

2020; nộp hồ sơ hỗ trợ từ

01/07/2021 - 30/06/2022.

Cho vay không lãi suất tại Ngân

hàng Chính sách để trả lương

ngừng việc và trả lương phục hồi

sản xuất. Điều kiện: người lao

động phải ngừng việc từ 15 ngày

liên tục trở lên trong thời gian từ

ngày 01/05/2021-31/03/2022 hoặc

doanh nghiệp phải đóng cửa

phòng dịch trong thời gian từ

01/05/2021-31/03/2022.
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Ngày 24/06/2021 Chính phủ ban

hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về

một số chính sách hỗ trợ người

lao động và người sử dụng lao

động gặp khó khăn do đại dịch

COVID-19, Theo đó:

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh

nghiệp, người lao động trong đợt

dịch thứ 4, Chính phủ đã thông

qua rất nhiều chính sách hỗ

trợ gồm:

1. Đối với doanh nghiệp

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn

lao động, bệnh nghề nghiệp bằng

0% quỹ lương đóng BHXH (mức

đóng hiện hành là 0,5%) trong

vòng 12 tháng, kể từ 01/07/2021
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Ngày 01/06/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 40/2021/TT-

BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế

TNCN và quản lý thuế đối với hộ

kinh doanh, cá nhân kinh doanh,

cụ thể:

Thông tư thay mới quy định về

nguyên tắc, phương pháp tính

thuế, căn cứ tính thuế và hồ sơ,

thủ tục kê khai nộp thuế đối với

hộ/cá nhân kinh doanh, bao gồm

cả các trường hợp sau:

• Hành nghề độc lập trong

những lĩnh vực, ngành nghề

được cấp giấy phép hoặc

chứng chỉ hành nghề;

• Làm đại lý bán đúng giá về xổ

số, bảo hiểm, bán hàng

đa cấp;

• Hợp tác kinh doanh với tổ

chức;

• Sản xuất, kinh doanh nông -

lâm nghiệp, làm muối, nuôi

trồng, đánh bắt thủy sản

không đáp ứng điều kiện được

miễn thuế;

• Hoạt động thương mại điện tử,

bao gồm cả trường hợp cá

nhân có thu nhập từ sản

phẩm, dịch vụ nội dung thông

tin số;

• Cá nhân cho thuê tài sản;

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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• Cá nhân chuyển nhượng tên

miền internet quốc gia Việt

Nam “.vn”.

Tương tự quy định cũ tại Thông

tư 92/2015/TT-BTC , hộ/cá nhân

kinh doanh sẽ phải khai nộp thuế

GTGT, TNCN khi đạt mốc doanh

thu hàng năm trên 100 triệu. Nếu

từ 100 triệu trở xuống được

miễn thuế.

Tuy nhiên, theo quy định mới,

hộ/cá nhân kinh doanh có quy mô

lớn sẽ bắt buộc phải nộp thuế

theo phương pháp kê khai. Quy

mô lớn được hiểu là sử dụng từ

10 lao động trở lên hoặc có tổng

doanh thu từ 3 tỷ trở lên (đối với

lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy

sản, công nghiệp, xây dựng) hoặc

10 tỷ trở lên (đối với lĩnh vực

thương mại, dịch vụ) (khoản 2

Điều 3, Điều 5).

Bảng tỷ lệ (%) tính thuế trên

doanh thu được thay mới tại Phụ

lục I.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 01/8/2021.

Bãi bỏ Chương I và Chương II

Thông tư số 92/2015/TT-BTC

ngày 15/06/2015
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- Giao dịch không thuộc trường

hợp có tranh chấp, khiếu nại

về thuế.

- Giao dịch được thực hiện minh

bạch, không nhằm mục đích

trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng

Hiệp định thuế.

Thông tư 45/2021/TT-BTC có

hiệu lực từ ngày 03/08/2021 và

thay thế Thông tư 201/2013/TT-

BTC ngày 20/12/2013

Ngày 18/06/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 45/2021/TT-

BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ

chế Thỏa thuận trước về phương

pháp xác định giá tính thuế (APA)

trong quản lý thuế đối với doanh

nghiệp có giao dịch liên kết,

cụ thể:

Thỏa thuận APA được hiểu là sự

thỏa thuận trước giữa cơ quan

thuế và doanh nghiệp có quan hệ

hệ liên kết về phương pháp xác

định trị giá tính thuế TNDN.

Thông tư này của Bộ Tài chính đã

thay mới các quy định về việc ký

kết Thỏa thuận nhằm cụ thể hóa

Điều 41 Nghị định số

126/2020/NĐ-CP, áp dụng cho

các doanh nghiệp có quan hệ liên

kết liệt kê tại Điều 5 Nghị định số

132/2020/NĐ-CP.

Theo đó, APA chỉ có hiệu lực tối

đa 3 năm, thay vì trước đây là 5

năm (Điều 12).

Hồ sơ đề nghị áp dụng Thỏa

thuận APA được lập theo quy

định tại khoản 3 Điều 41 Nghị

định 126/2020/NĐ-CP.

Giao dịch liên kết đề nghị được

áp dụng Thỏa thuận APA phải là

giao dịch đã phát sinh, sẽ tiếp tục

diễn ra trong giai đoạn áp dụng

APA và không bị tranh chấp,

khiếu nại về thuế (Điều 3).

quy định giao dịch được đề nghị

áp dụng APA như sau:

• Giao dịch được đề nghị áp

dụng APA là các giao dịch liên

kết được quy định tại khoản 2

Điều 1 NĐ 132/2020/NĐ-CP

của Chính phủ.

(Hiện hành, giao dịch được áp

dụng APA là giao dịch kinh doanh

giữa các bên có quan hệ liên kết,

trừ các giao dịch kinh doanh liên

quan đến hàng hoá, dịch vụ thực

hiện bình ổn giá thuộc phạm vi

điều chỉnh của Nhà nước theo

quy định của pháp luật về giá).

• Giao dịch được đề nghị áp

dụng APA phải đáp ứng đồng

thời các điều kiện sau:

- Giao dịch thực tế đã phát sinh

trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của người nộp thuế và

sẽ tiếp tục diễn ra trong giai

đoạn đề nghị áp dụng APA.

- Giao dịch có cơ sở để xác định

được bản chất giao dịch quyết

định nghĩa vụ thuế và có cơ sở

để phân tích, so sánh, lựa

chọn đối tượng so sánh độc

lập theo quy định tại Điều 6 và

Điều 7 Nghị định 132/2020,

dựa trên các thông tin, dữ liệu

tuân thủ quy định tại điểm b

khoản 6 Điều 42 Luật Quản

lý thuế.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

• Giảm đến 80% đối với: phí

thẩm định cấp phép khai thác

nước; phí thẩm định cấp

chứng chỉ, giấy phép, giấy

chứng nhận trong lĩnh vực

hàng không; phí đăng ký giao

dịch bảo đảm; lệ phí cấp hộ

chiếu, giấy thông hành, giấy

phép xuất cảnh, tem AB.

• Giảm đến 70% đối với: phí

thẩm định điều kiện kinh doanh

kiểm định kỹ thuật an toàn lao

động, huấn luyện an toàn, vệ

sinh lao động; phí trong lĩnh

vực y tế; phí sử dụng đường

bộ đối với xe vận tải; phí khai

thác dữ liệu môi trường, khí

tượng thủy văn.

• Giảm đến 50% đối với: lệ phí

cấp giấy phép hoạt động ngân

hàng; lệ phí cấp chứng chỉ

năng lực, chứng chỉ hành nghề

xây dựng; phí thẩm định dự án

xây dựng; phí thẩm định thiết

kế cơ sở; phí thẩm định cấp

phép dịch vụ lữ hành; phí, lệ

phí lĩnh vực chứng khoán; phí

đăng ký sử dụng mã số mã

vạch nước ngoài; lệ phí sở

hữu công nghiệp; lệ phí cấp

giấy phép xuất khẩu lao động;

phí kiểm định phương tiện

PCCC.

Thời gian áp dụng chính sách

giảm phí, lệ phí nêu trên là từ 1/7

- 31/12/2021.

06 07

Download

Download

Ngày 24/06/2021 Bộ tài chính ban

hành Thông tư số 47/2021/TT-

BTC quy định mức thu một số

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ,

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19, Theo đó:

Từ 1/7 đến 31/12/2021, nhiều

khoản phí, lệ phí sẽ được cắt

giảm nhằm hỗ trợ khó khăn cho

sản xuất kinh doanh trong đợt

dịch Covid-19 thứ 4, cụ thể:

• Giảm đến 90% đối với: phí

nhượng quyền khai thác sân

bay; lệ phí ra, vào cảng hàng

không; phí trong công tác an

toàn vệ sinh thực phẩm; phí

thẩm định điều kiện kinh doanh

thức ăn thủy sản.
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Ngày 01/07/2021 Tổng cục Thuế

ban hành Công văn số 2393/TCT-

DNNCN về việc khai thuế thu

nhập cá nhân, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1

Luật thuế TNCN sửa đổi số

26/2012/QH13, chỉ khi phát sinh

chi trả thu nhập, doanh nghiệp

mới phải khai thuế TNCN.

Theo đó, tháng/quý nào không

phát sinh chi trả thu nhập thì

doanh nghiệp được miễn nộp tờ

khai thuế TNCN (mẫu 05/KK-

TNCN) của tháng/quý đó.

Download

Ngày 11/06/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban Công văn số

20850/CTHN-TTHT về kỳ kê khai,

quyết toán thuế TNCN đối với cơ

quan quản lý nhà nước, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9

Nghị định 126/2020/NĐ-CP, kể từ

ngày 5/12/2020, chỉ khi đáp ứng

điều kiện khai thuế GTGT theo

quý thì doanh nghiệp/tổ chức mới

được lựa chọn khai thuế TNCN

theo quý. Còn lại, bắt buộc khai

thuế TNCN theo tháng.

Theo đó, trường hợp doanh

nghiệp, tổ chức không thuộc đối

tượng phải khai thuế GTGT, tức

không phát sinh việc khai thuế

GTGT tháng hay quý thì không có

cơ sở lựa chọn khai thuế TNCN

theo quý, bắt buộc phải khai

theo tháng.

Về nghĩa vụ quyết toán thuế

TNCN, chỉ được miễn khi không

phát sinh việc trả thu nhập. Còn

lại, nếu có trả thu nhập, dù ít hay

nhiều đều phải khai quyết toán

(điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định

126/2020/NĐ-CP).

Download

Ngày 02/06/2021 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

19871/CTHN-TTHT hướng dẫn

chính sách thuế GTGT đối với

dịch vụ cung cấp cho tổ chức

nước ngoài , cụ thể:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư

219/2013/TT-BTC , dịch vụ cung

cấp cho nước ngoài nếu đồng

thời tiêu dùng ở nước ngoài,

không tiêu dùng ở Việt Nam thì

được hưởng thuế GTGT 0%.

Ngược lại, nếu dịch vụ cung cấp

cho nước ngoài nhưng tiêu dùng

ở Việt Nam thì không được áp

dụng thuế GTGT 0%.

Riêng các dịch vụ sau: thi đấu thể

thao, biểu diễn nghệ thuật, văn

hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn,

đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ

hành, thanh toán qua mạng, dịch

vụ gắn với việc bán, phân phối

hàng hóa tại Việt Nam không

được hưởng thuế GTGT 0%,

không phân biệt tiêu dùng trong

hay ngoài Việt Nam (khoản 2

Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-

BTC).

Download

Đối với các cơ quan nhà nước,

đơn vị sự nghiệp... nếu không

phát sinh doanh thu bán hàng

hóa, dịch vụ và thuộc diện được

khai thuế GTGT theo quý thì cũng

được khai thuế TNCN theo quý

(khoản 1 Điều 9 Nghị định

126/2020/NĐ-CP).
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Ngày 01/06/2021 Bảo hiểm xã hội

Việt Nam ban hành Công văn số

884/CNTT-PM về việc xác thực

thông tin công dân với Cơ sở dữ

liệu Quốc gia về dân cư khi đăng

ký giao dịch điện tử với cơ quan

BHXH, cụ thể:

BHXH Việt Nam cho biết đã nâng

cấp Hệ thống đăng ký tài khoản

giao dịch BHXH để kết nối với Hệ

thống quản lý dân cư và chính

thức vận hành từ 1/6/2021.

Theo đó, khi một người sử dụng

thẻ căn cước để đăng ký tài

khoản giao dịch BHXH điện tử thì

Hệ thống sẽ tự động đối chiếu,

xác thực thông tin kê khai với dữ

liệu mà ngành BHXH đang quản

lý (họ tên, số CCCD, ngày sinh,

giới tính) và thông tin lưu trữ

trong Hệ thống quản lý dân cư.

Nếu thông tin đối chiếu trùng

khớp, Hệ thống sẽ không bắt

buộc đính kèm ảnh chụp CCCD.

Ngược lại, nếu thông tin kê khai

không khớp hoặc không có trong

Hệ thống quản lý dân cư thì sẽ

bắt buộc đính kèm ảnh chụp

CCCD/CMND/Hộ chiếu.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

10

Download

Ngày 15/06/2021 Bộ Y tế ban

hành Quyết định số 2932/QĐ-

BYT về việc đính chính hướng

dẫn thanh toán chi phí khám

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

theo định suất, theo đó:

Thông tư 04/2021/TT-BYT về

hướng dẫn xác lập quỹ định suất

KCB BHYT được đính chính một

số lỗi kỹ thuật trình bày tại điểm c

khoản 1 Điều 8 như sau:

Nội dung đã in

"- CPBQ thẻ TĐcơ sở ntlk là chi

phí bình quân trên một thẻ tương

đương của năm trước liền kề của

tỉnh được tính theo công thức

như sau:

CPBQ thẻ TĐtỉnh ntlk = T_TTĐS

cơ sở/Số thẻ tương đương của

cơ sở của năm trước liền kề”.

Nay sửa thành

“- CPBQ thẻ TĐcơ sở ntlk là chi

phí bình quân trên một thẻ tương

đương của năm trước liền kề của

cơ sở được tính theo công thức

như sau:

CPBQ thẻ TĐcơ sở ntlk =

T_TTĐS cơ sở ntlk/Số thẻ tương

đương của cơ sở của năm trước

liền kề”

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày

ký ban hành.

Download
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Ngày 08/06/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

2802/TCHQ-GSQL hướng dẫn sử

dụng mã loại hình, Cụ thể:

Việc sử dụng Bảng mã loại hình

mới ban hành tại Quyết định số

1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021

được Tổng cục Hải quan hướng

dẫn thêm như sau:

• Tạm thời chưa sử dụng mã

loại hình C12 để khai báo đối

với hàng hóa từ kho ngoại

quan xuất đi nước ngoài cho

đến khi có quy định cụ thể.

• Khi DNCX nhập khẩu hàng

hóa từ kho ngoại quan được

sử dụng mã loại hình E15-

Nhập nguyên liệu, vật tư của

DNCX từ nội địa.

• Khi tái nhập hàng xuất khẩu để

sửa chữa, nếu doanh nghiệp

đã sử dụng mã loại hình A13

theo Công văn số 2765/TCHQ-

GSQL thì khi xuất khẩu trở ra

nước ngoài được sử dụng mã

loại hình B13- Xuất khẩu hàng

đã nhập khẩu.

Trường hợp kể từ ngày 1/6/2021,

khi tái nhập hàng xuất khẩu để

sửa chữa, doanh nghiệp sử dụng

mã loại hình G13- Tạm nhập miễn

thuế theo Quyết định số 1357/QĐ-

TCHQ thì khi xuất khẩu trở ra

nước ngoài sẽ sử dụng mã loại

hình G23- Tái xuất hàng tạm nhập

miễn thuế.

XUẤT NHẬP KHẨU

Download

Ngày 13/05/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

3108/TCHQ-GSQL về các trường

hợp cho phép nhập khẩu bao bì in

sẵn xuất xứ nước ngoài, Theo đó:

Việc cấm nhập khẩu bao bì in sẵn

xuất xứ nước ngoài nêu tại Công

văn số 974/TCHQ-GSQL ngày

2/3/2021 chỉ áp dụng cấm với loại

hình nhập kinh doanh tiêu dùng,

không trực tiếp phục vụ cho hoạt

động sản xuất của doanh nghiệp.

Riêng các trường hợp sau thì vẫn

được phép nhập khẩu bao bì in

sẵn xuất xứ nước ngoài:

- Bao bì in sẵn xuất xứ nước

ngoài (như chai, lọ, tuýp...) được

nhập khẩu kèm theo thành phẩm,

bán thành phẩm có xuất xứ phù

hợp với bao bì để chia tách, đóng

gói sau đó xuất khẩu hoặc tiêu thụ

nội địa.

- Bao bì in sẵn xuất xứ nước

ngoài được nhập khẩu để thay

thế cho bao bì đóng gói hàng hóa

nhập khẩu trước đó đã bị hư

hỏng, với điều kiện bao bì nhập

thay thế phải giống hệt với bao bì

bị hư hỏng.

Đối với bao bì nhập khẩu để phục

vụ gia công, sản xuất xuất khẩu,

chế xuất tiếp tục thực hiện theo

hướng dẫn tại điểm 2.1 Công văn

số 974/TCHQ-GSQL nêu trên.
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Download

5. Công nhận kho bãi trong khu

vực cảng đủ điều kiện tập kết,

kiểm tra hải quan

6. Tạm dừng hoạt động/hoạt

động trở lại địa điểm làm thủ

tục hải quan tại cảng ICD.

7. Cấp mã địa điểm thu gom

hàng lẻ

8. Tạm dừng hoạt động/hoạt

động trở lại kho ngoại quan,

kho bảo thuế, kho xăng dầu,

địa điểm tập kết hàng hóa

XNK...

9. Công nhận kho ngoại quan

10. Công nhận địa điểm thu gom

hàng lẻ

11. Công nhận kho hàng không

kéo dài

12. Công nhận địa điểm làm thủ

tục hải quan tại cảng ICD

13. Công nhận địa điểm tập kết

hàng hóa XNK

14. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển,

chuyển quyền sở hữu kho

ngoại quan, kho bảo thuế,

kho xăng dầu, địa điểm làm

thủ tục hải quan tại cảng

ICD...

Ngày 23/06/2021 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

3173/TCHQ-GSQL về việc tăng

cường công tác quản lý đối với xe

ô tô nhập khẩu dưới dạng quà

biếu tặng, theo đó:

Trước tình trạng gia tăng nhập

khẩu các dòng xe ô tô sang, trị giá

cao dưới dạng quà biếu tặng,

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu

Hải quan các tỉnh phải tăng

cường kiểm soát hồ sơ xin giấy

phép và hồ sơ nhập khẩu của các

xe này.

Theo đó, đối với hồ sơ xin giấy

phép nhập khẩu, bắt buộc người

nhận xe phải khai đầy đủ, chi tiết

thông tin của xe tại đơn đề nghị

nhập khẩu và nếu có nghi ngờ

mối quan hệ giữa người cho -

người nhận thì yêu cầu cung cấp

chứng từ, tài liệu chứng minh có

quan hệ làm ăn, mua bán như:

giao dịch mua bán, chứng từ

thanh toán, hợp đồng,...

Trường hợp người nhận xe không

khai đầy đủ, chi tiết thông tin xe

hoặc không cung cấp đầy đủ

chứng từ chứng minh mối quan

hệ giữa người nhận - người cho

thì từ chối, không cấp phép

nhập khẩu.

Hoặc nếu có các thông tin, dấu

hiệu sau thì báo cáo về Tổng cục

Hải quan để tiến hành xác minh:

giấy tờ cho tặng hoặc chứng từ

chứng minh quan hệ giữa người

cho - nhận có dấu hiệu giả mạo;

thường xuyên nhập khẩu xe dưới

dạng quà biếu tặng.

Khi giải quyết thủ tục nhập khẩu

xe, tiến hành kiểm tra thực tế xe

để xác định sự phù hợp giữa xe

nhập khẩu với giấy phép nhập

khẩu và các chứng từ trong

hồ sơ.

Download

15. Chấm dứt hoạt động kho

ngoại quan, kho bảo thuế,

kho xăng dầu, địa điểm thu

gom hàng lẻ, kho hàng không

kéo dài ...

16. Chấm dứt hoạt động địa điểm

làm thủ tục hải quan tại cảng

ICD.

17. Tạm dừng hoạt động/hoạt

động trở lại cửa hàng miễn

thuế.

18. Hoàn thuế xe ô tô chuyên

dùng được sản xuất, lắp ráp

từ xe ô tô sát xi quy định tại

Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

19. Thủ tục hải quan đối với tàu

hỏa liên vận quốc tế xuất

cảnh, nhập cảnh.

20. Thủ tục TN-TX các phương

tiện chứa hàng quay vòng.

21. Đăng ký tham gia chương

trình ưu đãi thuế công nghiệp

hỗ trợ ô tô.

22. Áp dụng mức thuế suất 0%

theo chương trình ưu đãi thuế

công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Ngày 25/06/2021 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

3231/TCHQ-CNTT về việc triển

khai, cung cấp 22 dịch vụ công

trực tuyến năm 2021, cụ thể:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều

kiện kinh doanh cửa hàng

miễn thuế.

2. Thu hồi giấy chứng nhận đủ

điều kiện kinh doanh cửa

hàng miễn thuế.

3. Mở rộng, thu hẹp di chuyển,

chuyển quyền sở hữu của

cửa hàng miễn thuế.

4. Xác nhận kho xăng dầu đủ

điều kiện giám sát hải quan.
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TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 12 - Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân,

P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 6278.2904 

Fax: (024) 6278.2905

Email: anviet@anvietcpa.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 9, tòa nhà AC - 78 Duy Tân,

P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024) 3795.8705

Fax: (024) 3795.8677
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Ông Vũ Bình Minh
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Phó Tổng Giám đốc
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