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Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/08/2020 về điều kiện mua bán

tài sản xây trên đất thuê của Nhà nước.

Công văn số 81430/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về việc sử dụng

đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 25/9/2020 về một số nội dung

trong kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về hướng dẫn áp

dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN năm 2020.

Công văn số 81420/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về thuế GTGT đối

với phí nhượng quyền và phí bản quyền.

Công văn số 81422/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về việc kê khai, nộp

thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước

ngoài.

Công văn số 5892/TCHQ-TXNK ngày 08/09/2020 về thuế GTGT đối

với trang thiết bị y tế.

Công văn số 81429/CT-TTHT ngày 07/09/2020 về thuế suất thuế

GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ.

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 về việc gia hạn thời

hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp

trong nước.

Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 về việc quản lý thuế

GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16/09/2020 về việc công bố

thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh

lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 1166/QĐ-BHXH ngày 22/9/2020 về việc ban hành

Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng

thực chữ ký số trong ngành BHXH.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về biểu thuế xuất

khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để

thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022.

Công văn số 6283/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2020 về việc hướng

dẫn áp dụng thuế suất EVFTA và hoàn thuế chênh lệch từ

01/08/2020.

Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/09/2020 về hàng hóa thuê

DNCX gia công lại.

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 về danh mục hàng

hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
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Ngày 24/08/2020 Tổng cục Thuế

ban hành công văn số 3475/TCT-

CS về điều kiện mua bán tài sản

xây trên đất thuê của Nhà nước,

theo đó:

Theo quy định tại Điều 175, Điều

189 Luật Đất đai số

45/2013/QH13, tài sản/công trình

xây dựng trên đất thuê trả tiền

thuê hàng năm cũng được phép

mua - bán, nếu đáp ứng các điều

kiện sau:

• Đối với bên bán: có quyền sở

hữu tài sản; tài sản được tạo

lập hợp pháp; đã hoàn thành

việc xây dựng theo đúng quy

hoạch và dự án đầu tư xây

dựng đã được phê duyệt.

• Đối với bên mua: có năng lực

tài chính để thực hiện dự án;

có ngành nghề kinh doanh phù

hợp với dự án; không vi phạm

quy định của pháp luật đất đai

khi được giao đất, cho thuê đất

trước đó.

Việc xác định thời điểm được

thực hiện các quyền của người

sử dụng đất, điều kiện bán, mua

tài sản gắn liền với đất được Nhà

nước cho thuê thu tiền thuê đất

hàng năm, nguyên tắc sử dụng

đất vào mục đích sản xuất, kinh

doanh thông qua hình thức mua

tài sản gắn liền với đất và quyền,

nghĩa vụ của người chuyển

nhượng người nhận chuyển

nhượng được thực hiện theo

quy định của Luật đất đai năm

2013 và các văn bản hướng dẫn

thi hành.

Bên mua tài sản/công trình sẽ

được Nhà nước tiếp tục cho

thuê đất theo mục đích đã được

xác định.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Ngày 07/09/2020 Cục Thuế TP.

Hà Nội ban hành Công văn số

81430/CT-TTHT về việc sử dụng

đồng thời hóa đơn điện tử và hóa

đơn giấy, theo đó:

Trong thời gian từ ngày

01/11/2018 đến ngày 31/10/2020,

các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP

ngày 14/5/2010 và số

04/2014/NĐ-CP ngay 17/01/2014

của Chính phủ quy định về hóa

đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch

vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124611.doc
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4. Việc gia hạn thời hiệu khi các

bên có thỏa thuận kéo dài

thời hạn thực hiện nghĩa vụ

sẽ căn cứ theo hướng dẫn tại

điểm a và điểm b khoản 5

Điều 23 Nghị quyết số

03/2012/NQ-HĐTP ;

Các mục khác của văn bản

hướng dẫn về các vấn đề sau:

• Về vụ án được giải quyết lại

sau khi có quyết định giám đốc

thẩm, tái thẩm.

• Về mức phạt trong hợp đồng

thương mại.

• Về việc xác định tư cách tham

gia tố tụng đối với những vụ án

liên quan đến doanh nghiệp.

Trong thời gian nêu trên, trường

hợp cơ quan thuế chưa thông báo

Công ty chuyển đổi để sử dụng

hóa đơn điện tử theo Nghị định

119/2018/NĐ-CP thì Công ty vẫn

áp dụng hóa đơn theo quy định tại

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và

các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty có thể đồng thời cùng

lúc sử dụng nhiều hình thức hóa

đơn khác nhau theo quy định tại

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số

04/2014/NĐ-CP. Nhà nước

khuyến khích sử dụng hình thức

HĐĐT.

Trường hợp Công ty còn hóa đơn

đặt in đã thông báo phát hành và

vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng

hóa đơn đặt in phù hợp với điều

kiện thực tế của doanh nghiệp thì

tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in

theo quy định tại các Nghị định số

51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Ngày 25/09/2020 Viện kiểm sát

nhân dân tối ban hành Hướng

dẫn số 29/HD-VKSTC về một số

nội dung trong công tác kiểm sát

việc giải quyết vụ án kinh doanh,

thương mại, theo đó:

Liên quan đến thời hiệu khởi kiện

đối với các tranh chấp trong kinh

doanh thương mại, Viện Kiểm sát

lưu ý một số trường hợp đặc thù

sau đây:

1. Đối với tranh chấp về hợp

đồng kinh doanh bảo hiểm thì

thời hiệu khởi kiện là 3 năm

(Điều 30 của Luật Kinh doanh

bảo hiểm số 24/2000/QH10).

2. Đối với yêu cầu hủy bỏ nghị

quyết hoặc một phần nội

dung nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông công ty cổ

phần, thời hiệu khởi kiện là

90 ngày kể từ ngày nhận

được biên bản họp Đại hội

đồng cổ đông hoặc biên bản

kết quả kiểm phiếu... (Điều

147 Luật Doanh nghiệp

68/2014/QH13).

3. Đối với yêu cầu Tòa án hủy

bỏ nghị quyết của Hội đồng

thành viên công ty trách

nhiệm hữu hạn, thời hiệu đề

nghị là 90 ngày điểm d, khoản

8 Điều 50 Luật Doanh nghiệp

số 68/2014/QH13).
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Ngày 25/09/2020 Chính phủ ban

hành nghị định số 114/2020/NĐ-

CP về giảm thuế thu nhập doanh

nghiệp phải nộp của năm 2020

đối với doanh nghiệp, hợp tác xã,

đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác,

theo đó:

Nghị định này quy định cách áp

dụng chính sách giảm 30% thuế

TNDN theo Nghị quyết số

116/2020/QH14 của Quốc hội

dành cho doanh nghiệp có doanh

thu năm 2020 dưới 200 tỷ, không

phân biệt loại hình, lớn hay nhỏ,

theo đó:

• Tổng doanh thu được xác định

bao gồm toàn bộ tiền bán

hàng, tiền gia công, tiền cung

ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ

thu, phụ trội.

• Nếu doanh nghiệp mới thành

lập trong năm 2020 thì tổng

doanh thu được tính bằng

cách lấy bình quân doanh thu

hằng tháng nhân (x) với 12.

• Tại kỳ kê khai thuế TNDN

hằng quý (hiện chỉ còn quý 3

và 4), doanh nghiệp tự xét thấy

nếu doanh thu cả năm 2020

sẽ không vượt quá 200 tỷ thì

tạm nộp 70% số thuế phải nộp

của quý.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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• Khi quyết toán thuế TNDN

2020, nếu tổng doanh thu thực

tế không quá 200 tỷ thì được

điều chỉnh giảm 30% thuế

TNDN cho cả năm.

• Doanh nghiệp đang hưởng ưu

đãi thuế TNDN (nếu có) cũng

được giảm thêm 30% tính trên

số thuế TNDN còn phải nộp

(nếu có).

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày

Nghị quyết số 116/2020/QH14 có

hiệu lực thi hành (ngày

03/8/2020) và áp dụng cho kỳ

tính thuế thu nhập doanh nghiệp

năm 2020.

Ngày 07/09/2020 Tổng cục thuế

ban hành công văn số 81420/CT-

TTHT về thuế GTGT đối với phí

nhượng quyền và phí bản quyền,

theo đó:

Trường hợp Công ty nhượng

quyền chương trình/phần mềm

dạy học cho các đối tác tại Việt

Nam, có thu phí nhượng quyền

ban đầu và phí bản quyền hàng

tháng, nếu đây được xác định là

hoạt động chuyển nhượng quyền

sở hữu trí tuệ thì thuộc diện

không chịu thuế GTGT theo

khoản 21 Điều 4 Thông tư

219/2013/TT-BTC.

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124747.doc
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Tuy nhiên, nếu không phải là hoạt

động chuyển nhượng quyền sở

hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí

tuệ thì phải khai nộp thuế GTGT

với thuế suất 10%.

Để xác định hoạt động nhượng

quyền chương trình dạy học có

phải là hoạt động chuyển nhượng

quyền sở hữu trí tuệ hay không,

Công ty cần liên hệ với cơ quan

quản lý nhà nước về sở hữu trí

tuệ để xin hướng dẫn.

Giá mua của phần vốn góp để

làm căn cứ tính thuế chuyển

nhượng vốn được xác định theo

hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư

96/2015/TT-BTC.

0706
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Ngày 08/09/2020 Tổng cục hải

quan ban hành Công văn số

5892/TCHQ-TXNK về thuế GTGT

đối với trang thiết bị y tế, theo đó:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư

số 26/2015/TT-BTC ngày

27/2/2015 của Bộ Tài chính có

hiệu lực thi hành từ ngày

1/1/2015 có quy định:

• Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy

móc và dụng cụ chuyên dùng

cho y tế như: các loại máy soi,

chiếu, chụp dùng để khám,

chữa bệnh; các thiết bị, dụng

cụ chuyên dùng để mổ, điều trị

vết thương, ô tô cứu thương;

dụng cụ đo huyết áp, tim,

mạch, dụng cụ truyền máu;

bơm kim tiêm; dụng cụ phòng

tránh thai và các dụng cụ, thiết

bị chuyên dùng cho y tế khác

theo xác nhận của Bộ Y tế.

• Bông, băng, gạc y tế và băng

vệ sinh y tế; thuốc phòng

bệnh, chữa bệnh bao gồm

thuốc thành phẩm, nguyên liệu

làm thuốc, trừ thực phẩm chức

năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế.

• Nước cất để pha chế thuốc

tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo,

khẩu trang, săng mổ, bao tay,

bao chỉ dưới, bao giày, khăn,

găng tay chuyên dùng cho y

tế, túi đặt ngực và chất làm

đầy da (không bao gồm mỹ

phẩm); vật tư hóa chất xét

nghiệm, diệt khuẩn dùng trong

y tế theo xác nhận của Bộ Y

tế” thuộc đối tượng áp dụng

thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ Công văn số 743/BTC-

TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài

chính về việc xác nhận thiết bị,

dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì:

Download

Ngày 07/09/2020 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành công văn số

81422/CT-TTHT về việc kê khai,

nộp thuế TNDN từ hoạt động

chuyển nhượng vốn của tổ chức

nước ngoài, theo đó:

Theo quy định tại điểm c khoản 2

Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-

BTC, bên Việt Nam khi mua phần

vốn góp (tại Việt Nam) của tổ

chức nước ngoài thì phải chịu

trách nhiệm khai nộp thay thuế

chuyển nhượng vốn.

Trường hợp bên bán và bên mua

phần vốn góp tại Việt Nam đều là

các tổ chức ở nước ngoài thì

trách nhiệm khai nộp thuế thuộc

về doanh nghiệp nơi có vốn góp

chuyển nhượng.

Download

• Thiết bị dụng cụ chuyên dùng

trong y tế nhập khẩu không

được nêu tên cụ thể tại Khoản

8 Điều 1 Thông tư số

26/2015/TT-BTC ngày

27/2/2015 và khoản 5 Điều 4

Thông tư số 83/2014/TT-BTC

ngày 26/6/2014 của Bộ Tài

chính, các mặt hàng không

thuộc Danh mục trang thiết bị y

tế được nhập khâu theo giấy

phép của Bộ Y tế ban hành

kèm theo Thông tư

24/2011/TT-BYT ngày

21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải

có xác nhận của Bộ Y tế để

được áp dụng thuế suất thuế

GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác

(không có tên cụ thể nêu tại

Khoản 8 Điều 1 Thông tư số

26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều

4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC

không thuộc Danh mục trang thiết

bị y tế được nhập khẩu theo giấy

phép của Bộ Y tế ban hành kèm

theo Thông tư 24/2011/TT-BYT)

nhưng là mặt hàng có xác nhận

của Bộ Y tể thì áp dụng mức thuế

suất GTGT 5% theo quy định tại

Khoản 8 Điều 1 Thông tư số

26/2015/TT-BTC. Trường hợp

không có xác nhận của Bộ Y tế thì

áp dụng mức thuế suất thuế

GTGT 10%.”

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124857.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124839.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124821.doc


www.anvietcpa.com  |

BẢN TIN THÁNG 10/2020

|  © 2020 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT    0908

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Ngày 17/09/2020 Tổng cục thuế

ban hành Công văn số 3880/TCT-

KK về việc quản lý thuế GTGT đối

với dự án đầu tư chấm dứt hoạt

động, theo đó:

Đối với dự án bị chấm dứt hoạt

động trong giai đoạn đầu tư, chưa

đi vào sản xuất kinh doanh, chưa

phát sinh thuế đầu ra thì chủ đầu

tư phải chủ động nộp lại số tiền

thuế đầu vào đã được hoàn, trừ

số thuế đầu vào của tài sản bán

thanh lý (khoản 3 Điều 1 Thông tư

130/2016/TT-BTC ).

Trường hợp chủ đầu tư không

chủ động kê khai nộp lại tiền hoàn

thuế theo quy định nêu trên, cơ

quan thuế sẽ tiến hành truy thu và

xử phạt.

Về thủ tục thanh lý dự án đầu tư

bị chấm dứt hoạt động, tham

khảo quy định tại khoản 14 Điều 2

Nghị định 01/2017/NĐ-CP và

khoản 5 Điều 41 Nghị định

118/2015/NĐ-CP.

Download

Ngày 10/09/2020 Chính phủ ban

hành Nghị định số 109/2020/NĐ-

CP việc gia hạn thời hạn nộp thuế

tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản

xuất hoặc lắp ráp trong nước,

theo đó:

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp

ráp ô tô trong nước sẽ được ân

hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng,

từ tháng 3 - tháng 10/2020.

Thời gian ân hạn cụ thể như sau:

đến 20/9/2020 (cho số thuế tháng

3); đến 20/10/2020 (số thuế tháng

4); đến 20/11/2020 (cho số thuế

tháng 5); đến 20/12/2020 (cho số

thuế các tháng từ 6 - 10) (khoản 1

Điều 3).

Số thuế TTĐB được ân hạn nộp

bao gồm cả số thuế khai bổ sung

của các tháng nêu trên nếu hồ sơ

khai bổ sung được nộp trước khi

hết thời hạn nộp theo quy định

(điểm a khoản 2 Điều 3).

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc

của doanh nghiệp sản xuất, lắp

ráp ô tô trong nước cũng được ân

hạn nộp thuế TTĐB nếu có thực

hiện hoạt động sản xuất hoặc lắp

ráp ô tô (điểm c khoản 2 Điều 3).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 15/09/2020.

Ngày 07/09/2020 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

81429/CT-TTHT về thuế GTGT

đối với hoạt động khoa học công

nghệ, theo đó:

Trường hợp Công ty thực hiện

dịch vụ khoa học & công nghệ

(KH&CN), nếu có ký kết hợp đồng

dịch vụ KH&CN theo quy định tại

Luật số 29/2013/QH13 và phù

hợp với các lĩnh vực nêu trong

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt

động KH&CN thì được áp dụng

thuế suất GTGT 5%.

Các khái niệm "hoạt động khoa

học và công nghệ", "dịch vụ khoa

học và công nghệ", tham khảo

quy định tại khoản 3, khoản 10

Điều 3 Luật số 29/2013/QH13 và

khoản 15 Điều 10 Thông tư

219/2013/TT-BTC.

Download

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020125024.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124945.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020124919.doc


www.anvietcpa.com  |

03

Ngày 16/09/2020 Bộ Lao động

Thương binh và Xã hội ban hành

quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH

về thủ tục mới về giải quyết chế

độ tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp, theo đó:

Quyết định công bố kèm hướng

dẫn các thủ tục mới về giải quyết

chế độ bảo hiểm tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp, gồm:

• Giải quyết chế độ bảo hiểm

TNLĐ-BNN cho người ký

HĐLĐ với nhiều người sử

dụng lao động như: chi phí

giám định thương tật, bệnh tật;

trợ cấp hàng tháng hoặc một

lần; trợ cấp phục vụ; dưỡng

sức, phục hồi sức khỏe; trợ

cấp khi người lao động chết;...

• Giải quyết chế độ bảo hiểm

TNLĐ-BNN cho người ký

HĐLĐ với nhiều người sử

dụng lao động như: hỗ trợ

chuyển đổi nghề nghiệp;

khám, chữa bệnh nghề nghiệp;

phục hồi chức năng lao động;

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao

động.

• Giải quyết chế độ cho người

lao động phát hiện bị bệnh

nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

hoặc không còn làm việc trong

các nghề, công việc có nguy

cơ bị bệnh nghề nghiệp.

• Hỗ trợ chi phí khám, chữa

bệnh nghề nghiệp cho người

lao động phát hiện bị bệnh

nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

hoặc không còn làm việc trong

các nghề, công việc có nguy

cơ bị bệnh nghề nghiệp.

• Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an

toàn, vệ sinh lao động.

Các thủ tục này được hướng dẫn

thực hiện căn cứ theo quy định tại

Nghị định 88/2020/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

10

Download

Ngày 22/09/2020 Bảo hiểm xã hội

Việt Nam ban hành quyết định số

1166/QĐ-BHXH về về việc ban

hành Quy chế cung cấp, quản lý

và sử dụng chứng thư số, dịch vụ

chứng thực chữ ký số trong

ngành BHXH, theo đó:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1

Điều 7 Quyết định này văn bản

điện tử nếu được ký bởi chữ ký

số của cá nhân thì được thừa

nhận có giá trị như văn bản, giấy

được ký tay bởi cá nhân đó.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày

01/10/2020 và thay thế Quyết

định số 54/QĐ-BHXH ngày

05/01/2018.

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020125124.pdf
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www.anvietcpa.com  |

04

Ngày 18/09/2020 Chính phủ ban

hành nghị định số 111/2020/NĐ-

CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu

đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

đặc biệt của Việt Nam để thực

hiện Hiệp định Thương mại tự do

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam và Liên minh châu Âu

giai đoạn 2020 - 2022, theo đó:

Nghị định này bao gồm 3 Phụ lục:

• Phụ lục 1: Biểu thuế Xuất

khẩu, dành cho hàng xuất

khẩu từ Việt Nam vào EU.

• Phụ lục II: Biểu thuế Nhập

khẩu, dành cho hàng nhập

khẩu từ EU vào Việt Nam.

• Phụ lục III: Danh sách các lãnh

thổ thành viên Châu Âu.

Thuế nhập khẩu EVFTA được

chia và giảm dần theo 3 giai đoạn

tương ứng với 3 cột thuế. Các

mặt hàng nếu bị đánh dấu sao (*)

sẽ được hiểu là không được

hưởng thuế EVFTA.

Để hưởng thuế EVFTA, hàng

nhập khẩu phải đảm bảo nhập

khẩu trực tiếp từ các nước được

liệt kê tại Phụ lục III cùng với Anh,

Iceland, Công quốc Andora và

Công hòa Sant Marino. Hàng

nhập khẩu từ khu phi thuế quan

của Việt Nam cũng được hưởng

thuế EVFTA nếu đáp ứng được

yêu cầu xuất xứ và có chứng từ

chứng nhận xuất xứ theo EVFTA.

Các tờ khai hải quan đăng ký từ

1/8/2020 nếu so với Biểu thuế

EVFTA có mức chênh lệch thì

phần chênh lệch đó được xử lý

theo hướng "thuế nộp thừa".

Nghị định có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký.

XUẤT NHẬP KHẨU

11

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020125142.doc
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Đối với các tờ khai thuộc diện

hưởng thuế EVFTA đã đăng ký từ

1/8/2020 đến trước khi Nghị định

111/2020/NĐ-CP có hiệu lực, nếu

mức thuế đã nộp cao hơn mức

thuế công bố tại Phụ lục II Nghị

định 111/2020/NĐ-CP thì chủ

hàng có 1 năm để làm hồ sơ xin

hoàn theo quy định tại Khoản 64,

65 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

1312
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Đối với các lô hàng đã được đưa

vào kho ngoại quan trước ngày

15/11/2020, được phép gửi đến

hết thời hạn theo quy định tại

Điều 61 Luật Hải quan, sau đó bắt

buộc tái xuất.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ

ngày 15/11/2020.

Download

Ngày 21/09/2020 Thủ tướng

chính phủ ban hành quyết định số

27/2020/QĐ-TTg về danh mục

hàng hóa nhập khẩu không được

gửi kho ngoại quan, theo đó:

Hai mặt hàng sau đây sẽ không

được phép gửi kho ngoại quan kể

từ 15/11/2020:

• Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc

lá có nhãn hiệu 555, Esse

không có xuất xứ Việt Nam.

• Rượu whisky có dung tích trên

50 ml không có xuất xứ Việt

Nam.

Download

Ngày 24/09/2020 Tổng cục hải

quan ban hành công văn số

6283/TCHQ-TXNK về việc hướng

dẫn áp dụng thuế suất EVFTA và

hoàn thuế chênh lệch từ 1/8/2020,

theo đó :

Văn bản hướng dẫn việc áp dụng

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

và xử lý tiền thuế nộp thừa liên

quan đến hàng xuất nhập khẩu

thuộc diện hưởng thuế EVFTA

của Liên minh Châu Âu (EU).

Theo đó, đối với hàng xuất khẩu,

thuế suất thuế xuất khẩu sẽ căn

cứ theo Phụ lục I ban hành tại

Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Đối với hàng nhập khẩu, thuế

suất thuế nhập khẩu căn cứ theo

Phụ lục II ban hành tại Nghị định

111/2020/NĐ-CP, đồng thời khai

mã biểu thuế là B25.

Ngày 04/09/2020 Tổng cục hải

quan ban hành công văn số

5864/TCHQ-TXNK về hàng hóa

thuê DNCX gia công lại, theo đó:

Trường hợp Công ty thuê DNCX

gia công lại hàng hóa đã nhận gia

công cho nước ngoài, nếu toàn

bộ nguyên liệu đều do Công ty

cung ứng, không sử dụng nguyên

liệu nhập khẩu từ nước ngoài thì

khi nhập lại thành phẩm gia công

sẽ được miễn thuế NK.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm thuê

DNCX gia công lại có sử dụng

nguyên liệu nhập khẩu từ nước

ngoài thì khi nhập thành phẩm về

phải kê khai nộp thuế theo quy

định tại khoản 2 Điều 22 Nghị

định 134/2016/NĐ-CP và điểm 2

Công văn số 3018/TCHQ-TXNK

ngày 11/5/2020.

Download
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http://anvietcpa.com/Upload/Video/05102020125253.pdf


TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 9, tòa nhà AC - 78 Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0243.7958.705

Fax: 0243.7958.677

Email: anviet.hn@anvietcpa.com

Tầng 7, tòa nhà Hải Quân, 05 Lý Tự Trọng, 

Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel: 02253.842.430

Fax: 02253.842.433

Email: anviet.hp@anvietcpa.com

Thông tin liên hệ

Tầng 12 - Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0246.2782.904 

Fax: 0246.2782.905

Email: anviet@anvietcpa.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG

Ông Vũ Bình Minh

Tổng Giám đốc

Tel: 0904 347 726

Email: minh.vu@anvietcpa.com

Ông Dương Đình Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Tel: 0983 536 303

Email: ngoc.duong@anvietcpa.com

Bà Vũ Thị Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc

Tel: 0909 866 888

Email: giang.vu@anvietcpa.com


