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Ngày 16/09/2022 Chính phủ ban
hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐCP quy định về chào bán, giao
dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng
lẻ tại thị trường trong nước và
chào bán trái phiếu doanh nghiệp
ra thị trường quốc tế, theo đó:
Các trường hợp mua lại trái phiếu
trước hạn bao gồm:
•

Mua lại trước hạn theo thỏa
thuận giữa doanh nghiệp phát
hành và người sở hữu trái
phiếu.

•

Bắt buộc mua lại theo yêu cầu
của nhà đầu tư khi:

•

Doanh nghiệp phát hành vi
phạm pháp luật về chào bán,
giao dịch trái phiếu doanh
nghiệp theo quyết định của
cấp có thẩm quyền mà vi
phạm đó:

•

•

Không thể khắc phục hoặc
biện pháp khắc phục không
được số người sở hữu trái
phiếu đại diện từ 65% tổng số
trái phiếu cùng loại đang lưu
hành trở lên chấp thuận.
Doanh nghiệp phát hành vi
phạm phương án phát hành
trái phiếu mà vi phạm đó
không thể khắc phục hoặc biện
pháp khắc phục không được

•

số người sở hữu trái phiếu đại
diện từ 65% tổng số trái phiếu
cùng loại đang lưu hành trở
lên chấp thuận.

•

Các trường hợp khác được
nêu cụ thể tại phương án phát
hành trái phiếu quy định tại
Điều
13
Nghị
định
153/2020/NĐ-CP (nếu có).

Nghị định này sửa đổi và bổ sung
các điều khoản sau đây của Nghị
định số 153/2020/NĐ-CP:
1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 về
trái phiếu có bảo đảm
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về
mục đích phát hành trái phiếu
3. Bổ sung thêm Khoản 4 và 5
cho Điều 5 về việc thay đổi
điều kiện, điều khoản của trái
phiếu
4. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều
6 về mệnh giá của trái phiếu
(được nâng thành 100 triệu
đồng thay vì trước đó chỉ
100.000 đ/trái phiếu)
5. Sửa đổi Điều 7 về việc mua
lại trái phiếu trước hạn, hoán
đổi trái phiếu
6. Sửa đổi Điều 8 về đối tượng
và trách nhiệm của nhà đầu
tư mua trái phiếu.
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7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 về
thời gian phân phối tráii phiếu

Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu
lực từ ngày 16/09/2022

•

toán doanh nghiệp khi cung
cấp dịch vụ cho khách hàng.

8. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều
11 về việc chào bán trái phiếu
theo các phương thức quy
định tại Điều 14 (tức đấu
thầu, bảo lãnh, đại lý phát
hành...)

Download

•

Nâng cao sự thận trọng khi thu
thập và đánh giá độ tin cậy về
các hồ sơ tài liệu của khách,
tính đầy đủ và chính xác về
giao dịch và số dư với các bên
liên quan của khách hàng để
nhận biết các giao dịch lòng
vòng trong báo cáo tài chính.

9. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và
khoản 4 Điều 12 về hồ sơ
chào bán trái phiếu
10. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 về
việc xây dựng phương án
phát hành trái phiếu
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 về
phương thức phát hành trái
phiếu

Ngày 22/09/2022 Bộ Tài chính
ban hành Công văn số 9670/BTCQLKT về việc thực hiện đúng các
quy định pháp luật về kinh doanh
dịch vụ kế toán, theo đó:
Nhằm đảm bảo an toàn cho thị
trường chứng khoán và thị trường
trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài
chính đã yêu cầu các công ty kế
toán thực hiện một số việc sau:
•

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 về
đăng ký và lưu ký trái phiếu
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 về
giao dịch trái phiếu
14. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 về
việc công bố thông tin trước
khi chào bán trái phiếu
15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và
khoản 1a Điều 20 về việc
chào bán trái phiếu không
thành công
16. Bổ sung điểm c, điểm d và
điểm đ khoản 1 Điều 22 về
việc thay đổi điều kiện,
điều khoản của trái phiếu đã
phát hành

Nghiêm túc thực hiện các nội
dung yêu cầu tại Công văn số
3823/BTC-QLKT
ngày
27/4/2022 (như: tuân thủ pháp
luật kế toán, hệ thống chuẩn
mực kế toán Việt Nam và các
văn bản liên quan trong quá
trình cung cấp dịch vụ).

•

Nâng cao sự thận trọng trước
khi xem xét chấp nhận khách
hàng và ký hợp đồng cung cấp
dịch vụ kế toán.

•

Tăng cường công tác đào tạo
nội bộ để đảm bảo các kế toán
viên có đủ năng lực chuyên
môn và đạo đức nghề nghiệp
khi hành nghề.

•

Thực hiện đầy đủ các quy trình
đánh giá rủi ro, tuân thủ chặt
chẽ các hệ thống chuẩn mực
kế toán Việt Nam, chế độ kế
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•

Nghiên cứu tuân thủ các quy
định về chào bán, giao dịch trái
phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại
Nghị định 153/2020/NĐ-CP
(sửa đổi tại Nghị định
65/2022/NĐ-CP) trong quá
trình cung cấp dịch vụ kế toán.
Download

Ngày 16/09/2022 Bộ Tài chính
ban
hành
Thông
tư
số
57/2022/TT-BTC về quản lý, sử
dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở
hữu doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp công lập, nguồn thu từ
chuyển nhượng vốn Nhà nước và
chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn
hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp,
theo đó:
Thông tư hướng dẫn thực hiện
một số quy định tại Nghị định
148/2021/NĐ-CP, bao gồm:

Lập dự toán thu, chi từ cổ phần
hóa, chuyển nhượng vốn nhà
nước, chuyển nhượng quyền mua
cổ phần, quyền góp vốn tại DN.
Khai, nộp vào NSNN các khoản
thu từ chuyển đổi sở hữu doanh
nghiệp, chuyển nhượng vốn nhà
nước, chuyển nhượng quyền mua
cổ phần, quyền góp vốn tại DN.
Chi thường xuyên và chi đầu tư
vốn nhà nước vào DN.
Xử lý các khoản phải thu, các
khoản lãi chậm nộp về Quỹ hỗ trợ
sắp xếp và phát triển DN.
trường hợp tổng số tiền thu từ cổ
phần hóa, chuyển nhượng vốn
nhà nước, chuyển nhượng quyền
mua cổ phần, quyền góp vốn tại
doanh nghiệp... không đủ bù đắp
các khoản chi theo quy định,
doanh nghiệp được giữ lại toàn
bộ các khoản thu này để chi trả
chi phí, miễn nộp vào NSNN.
Khoản chênh lệch còn thiếu (nếu
có) hoặc số đã nộp lớn hơn số
phải nộp, NSNN sẽ chi hỗ trợ, bù
đắp, xử lý chênh lệch theo quy
định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định
148/2021/NĐ-CP.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 31/10/2022 và bãi bỏ
Thông tư số 184/2012/TT-BTC
ngày 25/12/2012.
Download
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Ngày 08/09/2022, Bộ Tài chính
ban hành Công văn số 8975/BTCTCT về việc giảm thời gian hoàn
thành việc nộp tiền thuê, tiền sử
dụng đất, cụ thể:
Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét
kiến nghị rút ngắn thời hạn nộp
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
trong quá trình nghiên cứu sửa
đổi Luật Đất đai để phù hợp với
yêu cầu quản lý nhà nước và đảm
bảo tính khả thi.
Hiện nay, thời hạn nộp tiền thuê
đất, tiền sử dụng đất chậm nhất là
90 ngày, kể từ ngày ban hành
thông báo thu (điểm b, khoản 3 và
khoản 4 Điều 18 Nghị định
126/2020/NĐ-CP ). Quy định này
đã áp dụng ổn định từ Luật Đất
đai năm 2013 đến nay và có tính
đến việc tạo thuận lợi cho các nhà
đầu tư khi thực hiện dự án phát
sinh số tiền thuê đất, tiền sử dụng
đất phải nộp lớn.
Về gia hạn nộp tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất trong các trường
hợp đặc biệt, đã được quy định rõ
tại Điều 62 Luật Quản lý thuế
2019 và Điều 19 Nghị định
126/2020/NĐ-CP, bao gồm các
trường hợp sau:
•

Nếu bị thiệt hại vật chất, gây
ảnh hưởng trực tiếp đến sản
xuất, kinh doanh vì lý do gặp
trường hợp bất khả kháng sẽ
được gia hạn tối đa 02 năm.

•

Nếu bị ngừng hoạt động do di
dời cơ sở sản xuất, kinh doanh
theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền làm ảnh hưởng
đến kết quả sản xuất, kinh
doanh sẽ được gia hạn tối đa
01 năm.
Download

Ngày 29/09/2022 Bộ Tài chính
ban
hành
Thông
tư
số
59/2022/TT-BTC quy định mức
thu một số khoản phí, lệ phí nhằm
hỗ trợ khó khăn cho hoạt động
kinh doanh vận tải , cụ thể:
Nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh
vực vận tải sẽ được cắt giảm từ
20% đến 50% mức thu trong thời
gian từ ngày 01/10/2022 31/12/2023, bao gồm:
•

Phí trọng tải tàu, thuyền đối
với hoạt động hàng hải nội địa
(giảm 20%);

•

Phí bảo đảm hàng hải đối với
hoạt động hàng hải nội địa
(giảm 20%);

•

Lệ phí ra, vào cảng biển đối
với hoạt động hàng hải nội địa
(giảm 20%);

•

Phí thẩm định cấp chứng chỉ,
giấy phép, giấy chứng nhận
trong hoạt động hàng không
dân dụng (giảm 20%);
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•

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm
đối với tàu bay (giảm 20%);

•

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng
đường sắt (giảm 50%);

•

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy
nội địa (giảm 50%)

Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi,
mức thu các khoản phí, lệ phí nêu
trên áp dụng lại theo biểu phí quy
định tại Thông tư 193/2016/TTBTC, Thông tư 248/2016/TT-BTC,
Thông tư 261/2016/TT-BTC và
Thông tư 295/2016/TT-BTC.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày
31/12/2022.
Download

BẢN TIN THÁNG 10/2022
Ngày 07/09/2022 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
3699/TCHQ-TXNK về thuế GTGT
hàng nhập khẩu, theo đó:
Tổng cục Hải quan lưu ý, khi
nhập khẩu sản phẩm điện tử,
doanh nghiệp cần phải căn cứ
đặc tính kỹ thuật của từng sản
phẩm và quy định về phân loại
thiết bị điện tử tại Thông tư
09/2013/TT-BTTTT để xác định
đúng loại sản phẩm thiết bị điện
tử gia dụng và áp dụng đúng
chính sách giảm thuế GTGT theo
Nghị định 15/2022/NĐ-CP và các
hướng dẫn tại Công văn số
521/TCHQ-TXNK
ngày
18/02/2022,
Công
văn
số
642/TCHQ-TXNK
ngày
24/02/2022.
Theo quy định tại Thông tư
09/2013/TT-BTTTT, "thiết bị điện
tử" là những thiết bị có cấu tạo cơ
bản bao gồm các linh kiện bán
dẫn và các mạch điện tử tích hợp,
hoạt động theo các nguyên lý điều
khiển của mạch điện tử.
"Thiết bị điện tử gia dụng" là các
thiết bị điện tử dùng trong các
hoạt động của gia đình. Thiết bị
điện tử bao gồm thiết bị điều hòa
không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy
hút bụi, lò vi sóng".

Để xác định một sản phẩm có
phải là thiết bị điện tử gia dụng
hay không thì trước hết cần phải
xem xét, đánh giá các thiết bị đó
có phải là thiết bị điện tử
hay không.
Download
Ngày 23/09/2022 Cục thuế TP.Hà
Nội
ban
Công
văn
số
46739/CTHN-TTHT về việc giảm
thuế GTGT theo Nghị định số
15/2022/NĐ-CP theo đó:
Đối với các sản phẩm, dịch vụ
đang áp dụng thuế GTGT 10%,
nếu doanh nghiệp đối chiếu và
không thấy thuộc các phụ lục I, II,
III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP
thì được giảm 2% thuế GTGT
trong thời gian từ ngày 1/2 đến
31/12/2022.
Tuy nhiên, nếu xác định thuộc
một trong các phụ lục của Nghị
định 15/2022/NĐ-CP thì không
được giảm 2% thuế GTGT.
Nguyên tắc giảm 2% thuế GTGT
nêu trên áp dụng thống nhất tại
các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia
công, kinh doanh thương mại và
chỉ áp dụng với hàng hóa, dịch vụ
đang chịu thuế GTGT 10%; không
giảm với hàng hóa, dịch vụ đang
chịu thuế GTGT 5% hoặc thuộc
diện không chịu thuế.

Ngày 22/09/2022 Tổng cục thuế
ban hành Công văn số 3522/TCTCS về chính sách thuế giá trị gia
tăng, cụ thể:
Theo Tổng cục Thuế, trường hợp
cơ sở thu hộ hãng vận tải nước
ngoài nộp thuế GTGT theo
phương pháp tỷ lệ % trên doanh
thu thì được giảm 20% mức tỷ lệ
tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn
cho hàng hóa, dịch vụ thuộc diện
được giảm thuế theo Nghị định
15/2022/NĐ-CP.
Đối với sản phẩm điện tử gia
dụng, theo ý kiến của Bộ Tài
chính tại Công văn số 7169/BTCTCT ngày 22/07/2022, sản phẩm
này không được giảm 2% thuế
GTGT. Tuy nhiên, Bộ Thông tin &
Truyền thông cho rằng, để xác
định một mặt hàng là sản phẩm
điện tử gia dụng cần phải căn cứ
theo pháp luật chuyên ngành
công nghệ thông tin và mặt hàng
đó trước hết phải đáp ứng tiêu chí
là thiết bị điện tử.
Đối với hàng hóa, dịch vụ đặc thù
được lập hóa đơn theo kỳ, nếu
thuộc đối tượng giảm thuế GTGT
thì được xét giảm trên các hóa
đơn lập từ ngày 1/2 đến
31/12/2022.
Download

Download
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Ngày 23/09/2022 Tổng cục thuế
ban hành Công văn số 3384/TCTCS về việc giải đáp chính sách
thu lệ phí trước bạ, theo đó:
Đối với loại ô tô, xe máy mới phát
sinh chưa có trong bảng giá lệ phí
trước bạ đã ban hành, cơ quan
thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu quy
định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định
số 10/2022/NĐ-CP để xác định
mức giá tính phí trước bạ cho loại
xe đó.
Mức giá tính phí trước bạ sẽ phụ
thuộc vào kiểu loại xe (đối với ô
tô, xe máy) hoặc phụ thuộc vào
nước sản xuất, nhãn hiệu, khối
lượng chuyên chở (đối với xe tải)
hoặc phụ thuộc vào nước sản
xuất, nhãn hiệu, số người cho
phép chở (đối với xe khách).
Giá tính phí trước bạ đối với loại
xe mới do Cục thuế xác định và
thông báo cho các Chi cục Thuế
áp dụng thống nhất trên địa bàn
trong thời hạn 3 ngày làm việc kể
từ ngày Chi cục Thuế tiếp nhận
hồ sơ khai phí trước bạ.

BẢN TIN THÁNG 10/2022
Ngày 30/08/2022 Cục thuế TP.Hà
Nội ban hành Công văn số
42786/CTHN-TTHT về chính sách
thuế đối với hoạt động mua eSIM
trên nền tảng công nghệ, cụ thể:

Ngày 22/09/2022 Cục thuế TP.Hà
Nội ban hành Công văn số
46550/CTHN-TTHT
về
thuế
TNCN đối với quà tặng cho nhân
viên, theo đó:

Theo Cục thuế TP. Hà Nội,
trường hợp doanh nghiệp Việt
Nam mua quyền sử dụng các tiện
ích trên nền tảng công nghệ có
sẵn của doanh nghiệp nước ngoài
thì phải khấu trừ, nộp thay thuế
TNDN nhà thầu với tỷ lệ 10%
theo quy định đối với thu nhập từ
bản quyền (khoản 3 Điều 7,
khoản 2 Điều 13 Thông tư
103/2014/TT-BTC ).

Trường hợp Công ty tặng quà cho
nhân viên, nếu không phải là
chứng khoán, phần vốn góp, bất
động sản hay tài sản phải đăng ký
sở hữu theo quy định tại khoản 10
Điều 2 Thông tư 111/2013/TTBTC thì được miễn tính thuế
TNCN. Ngược lại, nếu là tặng
chứng khoán, phần vốn góp, bất
động sản, tài sản phải đăng ký sở
hữu thì phải tính thuế TNCN từ
nhận quà tặng.

Đồng thời, phải khấu trừ thuế
GTGT nhà thầu với tỷ lệ 5% theo
điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư
103/2014/TT-BTC do việc bán
quyền sử dụng các tiện ích trên
nền tảng công nghệ có sẵn không
phải là dịch vụ phần mềm theo
Nghị định 71/2007/NĐ-CP và
cũng không phải là hoạt động
chuyển giao công nghệ theo Luật
chuyển giao công nghệ.

Download

Download

Đối với các khoản lợi ích khác
(bằng tiền hoặc không bằng tiền)
chi cho nhân viên mang tính chất
tiền lương, tiền công thì cũng phải
tính thuế TNCN theo diện tiền
lương, tiền công quy định tại
khoản 2 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT-BTC.
Download

Ngày 16/09/2022 Tổng cục Hải
quan ban hành Công văn số
3851/TCHQ-TXNK về việc hoàn
thuế GTGT nộp thừa, cụ thể:
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 26
Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ
ngày 31/12/2021, đối với hồ sơ
hoàn thuế GTGT nộp thừa của
năm trước được giải quyết sau
ngày 31/3 năm kế tiếp thuộc một
trong các trường hợp sau đây, cơ
quan hải quan sẽ tiến hành thu
thập thông tin khai nộp thuế,
quyết toán thuế của doanh nghiệp
từ cơ quan thuế để xem xét việc
hoàn thuế:
•

Trong thời hạn 12 tháng tính
đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế,
doanh nghiệp có vi phạm pháp
luật về hải quan, thuế, pháp
luật khác và đang bị khởi tố vụ
án hình sự;

•

Doanh nghiệp là thành viên
trong một tập đoàn mà tập
đoàn đó đang bị khởi tố vụ án
hình sự hoặc thành viên khác
trong tập đoàn đang bị khởi tố
vụ án hình sự;

Số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn
từ 500 triệu đồng trở lên; Doanh
nghiệp không giải trình được
những mâu thuẫn trong hồ sơ đề
nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa;
Download
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BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày 22/09/2022, Thủ tướng ban
hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg
về chi phí quản lý BHXH, BHTN,
BHYT giai đoạn 2022-2024,
cụ thể:
Mức chi phí quản lý BHXH,
BHTN, BHYT giai đoạn 20222024 như sau:
•

Mức chi phí quản lý BHXH
(bao gồm bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp),
BHTN thực hiện theo quy định
tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết
09/2021/UBTVQH15.

Ngày 06/09/2021 BHXH Việt Nam
ban hành Quyết định số 2268/QĐBHXH về việc ban hành Danh
mục kết quả giải quyết thủ tục
hành chính bản điện tử thuộc
thẩm quyền giải quyết của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, Cụ thể:
Quyết định công bố Danh mục 33
loại giấy tờ giải quyết chế độ
BHXH đã được cấp điện tử, trong
đó có:
•

Danh sách giải quyết hưởng
chế độ ốm đau, thai sản,
dưỡng sức;

Mức chi phí quản lý BHYT
bình quân tối đa 3,5% tiền
đóng BHYT, được trích từ quỹ
BHYT, trong đó: năm 2022 tối
đa 3,55%, năm 2023 tối đa
3,5% và năm 2024 tối đa
3,45%.

•

Quyết định về việc hưởng trợ
cấp tai nạn lao động;

•

Quyết định về việc hưởng trợ
cấp bệnh nghề nghiệp;

•

Quyết định về việc điều chỉnh
chế độ BHXH;

Dự toán chi phí quản lý BHYT
hằng năm được xác định theo
mức chi phí tính trên dự toán thu
tiền đóng BHYT hằng năm.

•

Thông báo về việc chi trả
lương hưu, trợ cấp BHXH; tiếp
nhận hồ sơ chờ lương hưu;

•

Quyết định về việc hưởng trợ
cấp một lần; hưởng chế độ
hưu trí hàng tháng;

•

Quyết định về việc hưởng
BHXH một lần; hưởng trợ cấp
tử tuất;

•

Các đơn vị thực hiện sử dụng và
quyết toán chi phí quản lý BHXH,
BHTN, BHYT được giao hằng
năm theo chế độ quy định.
Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có
hiệu lực từ ngày 10/11/2022.
Download

Quyết định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.
Download
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XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 13/09/2022 Bộ Tài chính
ban hành Quyết định số 1854/QĐBTC về việc phê duyệt Chương
trình hành động của Bộ Tài chính
triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển Hải quan đến năm
2030, Theo đó:
Quyết định phê duyệt các giải
pháp, chính sách phát triển ngành
Hải quan đến năm 2030, trong đó:
•

•

Về thủ tục hải quan, kiểm tra,
giám sát hải quan, sẽ áp dụng
phương pháp quản lý theo
chuỗi; từng bước triển khai
bảo hiểm bảo lãnh thông quan
đối với hàng hóa XNK; tái thiết
kế quy trình thủ tục hải quan
theo hướng số hóa, tự động
hóa ngày càng cao; tiếp tục cải
cách mô hình kiểm tra chất
lượng, kiểm tra ATTP; triển
khai mô hình thông quan tập
trung theo vùng.
Về quản lý thuế, sẽ áp dụng
đồng bộ chính sách thuế, trong
đó chú trọng áp dụng chính
sách thuế GTGT, thuế TTĐB
đối với hàng hóa tại khâu nhập
khẩu thống nhất với hàng hóa
tại khâu nội địa; bổ sung, hoàn
thiện, đơn giản hóa các mức
thuế suất thuế xuất nhập khẩu;
tái thiết kế quy trình thủ tục
quản lý thuế theo hướng đơn
giản, đồng bộ với quy trình thủ
tục hải quan làm cơ sở số hóa

•

các quy trình quản lý thuế từ
khâu thu thuế, nộp thuế, miễn
thuế, giảm thuế... đến hoàn
thuế, xử lý thuế nộp thừa.

•

Về kiểm tra sau thông quan,
nghiên cứu xây dựng mô hình
kiểm tra sau thông quan tập
trung ở cấp Tổng cục; áp dụng
sâu rộng phương pháp kiểm
toán sau thông quan; tăng
cường áp dụng quản lý rủi ro
trong hoạt động kiểm tra sau
thông quan; tiếp tục hoàn thiện
quy định về doanh nghiệp ưu
tiên trên cơ sở khuyến nghị
của WCO.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.
Download
Ngày 26/09/2022 Bộ Công
thương ban hành Công văn số
5729/BCT-XNK về việc bãi bỏ thủ
tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá
bán tại cửa hàng miễn thuế,
cụ thể:
Theo Bộ Công thương, đa số các
Bộ, ngành và doanh nghiệp đều
đã nhất trí bãi bỏ thủ tục "cấp
phép nhập khẩu thuốc lá bán tại
cửa hàng miễn thuế" quy định tại
Nghị định 100/2020/NĐ-CP vì
nhận thấy không thật sự cần thiết
và để tạo thuận lợi cũng như tiết
giảm chi phí cho doanh nghiệp.
www.anvietcpa.com | 11
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BẢN TIN THÁNG 10/2022

Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục này
tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP
còn phải chờ sau thời điểm Quốc
hội sửa đổi quy định tại Điều 19
Luật Phòng, chống tác hại thuốc
lá để đảm bảo Nghị định không
trái với Luật.
Theo quy định tại Điều 19 Luật
Phòng, chống tác hại thuốc lá,
"kinh doanh thuốc lá" là ngành
nghề có điều kiện và việc nhập
khẩu thuốc lá phải xin giấy phép
(cụ thể là giấy phép của Bộ Công
thương được cấp theo quy định
tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP ).
Vì
vậy,
nếu
Nghị
định
100/2020/NĐ-CP bãi bỏ thủ tục
cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán
tại cửa hàng miễn thuế sẽ bị cho
là trái với quy định của Luật.
Download
Ngày 20/09/2022 Cục Hải quan
TP.HCM ban hành Công văn số
5477/KV1-ĐGSKS về việc tháo
gỡ vướng mắc thực hiện Công
văn số 877/GSQL-GQ1, cụ thể:
Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động
xuất nhập khẩu, Cục Hải quan
TP. HCM đã cho phép doanh
nghiệp kinh doanh cảng được nộp
thay chủ hàng văn bản thông báo
thay đổi cửa khẩu xuất (mẫu số
32/TĐCX-NK/GSQL ban hành tại
Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Tuy nhiên, doanh nghiệp kinh
doanh cảng phải chịu trách nhiệm
thông báo cho chủ hàng biết việc
thay đổi cửa khẩu xuất, cảng xếp
hàng và khai báo bổ sung thông
tin trên tờ khai xuất theo quy định.
Chi cục Hải quan sẽ rà soát trên
Hệ thống, trường hợp phát hiện
chủ hàng không khai bổ sung
theo quy định sẽ thực hiện hoặc
chuyển thông tin đến Chi cục Hải
quan nơi đăng ký tờ khai xử lý vi
phạm theo quy định tại Điều 7
Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

2. Sửa đổi căn cứ xác định hàng
trong nước đã hay chưa sản
xuất được theo hướng chỉ
phải đối chiếu với 01 phụ lục
tương ứng theo mục đích sử
dụng (không phải đối chiếu
với tất cả các phụ lục); đồng
thời chỉ căn cứ vào cột "Tên
hàng" và cột "Ký hiệu quy
cách", còn cột "Mã số theo
biểu thuế nhập khẩu" chỉ để
tra cứu, tham khảo.

3. Hướng dẫn xác định một số
mặt hàng cụ thể trong nước
đã sản xuất được, như:
miếng đệm và vành khung
tròn dùng cho ô tô; ống bằng
cao su các loại dùng để lắp
ráp xe ô tô; kính an toàn các
loại dùng để sản xuất lắp ráp
xe ô tô; phụ kiện đầu nối,
khớp nối, khuỷu nối, bằng
thép, có ren; ... (phụ lục
đính kèm).
Download

Download
Ngày 12/09/2022 Bộ Tài chính
ban hành Công văn số 9045/BTCTCHQ về vướng mắc thực hiện
Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT,
cụ thể:
Để tháo gỡ vướng mắc khi áp
dụng Danh mục hàng hóa trong
nước đã sản xuất ban hành tại
Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, Bộ
Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã
kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư
xem xét sửa đổi, bổ sung các nội
dung sau:
1. Bổ sung quy định công nhận
giá trị pháp lý đối với Công
văn của Bộ KH&ĐT về xác
nhận mặt hàng trong nước đã
hay chưa sản xuất được;
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