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Công văn 5225/VPCP-ĐMDN năm 2020 về đẩy mạnh triền khai
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban
hành.
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Công văn 6167/BGTVT-CYT Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm
dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và
người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa
khẩu
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định
về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
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thuế sử dụng đất nông nghiệp
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Công văn số 58078/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế GTGT
đối với mặt hàng nông sản.
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Công văn số 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với
dịch vụ đào tạo trực tuyến
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Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về việc thực hiện chế
độ thai sản đối với người lao động nước ngoài.
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Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
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XUẤT NHẬP KHẨU
Thông tư số 11/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/08/2020
hướng dẫn về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định
EVFTA.
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Công văn 4137/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra việc tập kết
hàng hóa xuất khẩu.
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Công văn số 3778/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện kiểm tra,
giám sát hải quan khi thành lập DNCX.
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Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về việc hỗ trợ doanh
nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau
dịch bệnh COVID-19.
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Ngày 29/06/2020 Văn phòng
Chính phủ ban hành Công văn số
5225/VPCP-ĐMDN về việc đẩy
mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa, theo đó:

01

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và
Đầu
tư
(công
văn
số
2106/BKHĐT-PTDN ngày 31
tháng 3 năm 2020) về tình hình
triển khai Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa, thực tế diễn
biến của dịch bệnh Covid-19 vừa
qua đã làm ảnh hưởng nghiêm
trọng tới hoạt động sản xuất kinh
doanh của người dân và doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng
Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ
quan ngang bộ, các địa phương
và các tổ chức Hiệp hội đẩy mạnh
triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV) nhằm tạo điều kiện cho
các DNNVV vượt qua khó khăn,
duy trì và khôi phục hoạt động
sản xuất, kinh doanh, trong đó tập
trung vào các nhiệm vụ sau:
•

Khẩn trương sửa đổi bổ sung,
hoàn thiện các văn bản hướng
dẫn và nghiên cứu bổ sung
các giải pháp để đưa các
chính sách hỗ trợ DNNVV vào
cuộc sống.

•

Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy
mạnh triển khai hiệu quả các
nội dung, chương trình, đề án
hỗ trợ DNNVV.

•

Tăng cường các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, tập
huấn về các nội dung hỗ trợ
DNNVV.

•

Kho bạc Nhà nước sẽ không
cấn trừ tiền thuế GTGT khi
thanh toán vốn ngân sách cho
các dự án, công trình xây
dựng.

Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm
vụ cụ thể sau:
•

Hướng dẫn triển khai sớm
Nghị quyết của Quốc hội về
giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp của năm 2020
đối với doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ sau khi được Quốc
hội ban hành.

•

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng
chính sách về thuế thu nhập
DNNVV để hỗ trợ DNNVV
trong quá trình xây dựng dự án
Luật sửa đổi, bổ sung Luật
thuế TNDN để bảo đảm thống
nhất với Luật Hỗ trợ DNNVV.
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•

•

Khẩn trương trình Chính phủ
Nghị định về tổ chức hoạt
động của Quỹ đầu tư phát triển
địa phương theo đúng chỉ đạo
tại Nghị quyết số 41/NQ-CP
ngày 14 tháng 6 năm 2019,
trong đó xem xét thêm việc
Quỹ đầu tư phát triển địa
phương đầu tư vào các
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
theo quy định tại Nghị định số
38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng
3 năm 2018 quy định chi tiết về
đầu tư cho DNNVV khởi
nghiệp sáng tạo, bảo đảm phù
hợp với nguồn lực tài chính
của Quỹ và khả năng quản lý,
giám sát của Quỹ.
Hướng dẫn các Cục thuế địa
phương áp dụng miễn thuế
môn bài 03 năm cho các
doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ
kinh doanh theo quy định của
Luật Hỗ trợ DNNVV; ban hành
Cẩm nang hướng dẫn chi tiết
về chính sách, thủ tục thuế, kế
toán cho doanh nghiệp chuyển
đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến
các chính sách miễn, giảm tiền
thuê đất phát triển cụm công
nghiệp theo quy định của pháp
luật về đất đai.

BẢN TIN THÁNG 7/2020
Ngày 25/06/2020 Bộ Giao thông
vận tải ban hành Công văn
6167/BGTVT-CYT Hướng dẫn
tạm thời công tác kiểm dịch y tế
phòng chống lây nhiễm Covid-19
đối với phương tiện và người điều
khiển phương tiện vận chuyển
hàng hóa tại các cửa khẩu, theo
đó:
Triển khai thực hiện Quyết định
số 2553/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6
năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành “Hướng dẫn tạm thời công
tác kiểm dịch y tế phòng chống
lây nhiễm Covid-19 đối với
phương tiện và người điều khiển
phương tiện vận chuyển hàng
hóa tại các cửa khẩu đường bộ,
đường sắt, đường thủy và đường
hàng không”, Bộ Giao thông vận
tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan,
đơn vị khẩn trương thực hiện một
số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
•

•

Hướng dẫn ban hành kèm
theo Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Hướng dẫn ban hành
kèm theo Công văn số
829/BYT-MT ngày 21/2/2020
của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
kiểm dịch y tế biên giới phòng
chống COVID-19 đối với
phương tiện và người điều
khiển phương tiện vận chuyển
hàng hóa.

•

Tiếp tục phòng ngừa, ngăn
chặn nguy cơ xâm nhập dịch
bệnh từ bên ngoài, phối hợp
với các đơn vị liên quan kiểm
soát chặt chẽ hoạt động nhập
cảnh qua các cửa khẩu đường
bộ, đường biển, đường hàng
không, tuyệt đối không chủ
quan, lơ là; thực hiện biện
pháp cách ly phù hợp đối với
người điều khiển phương tiện
vận chuyển hàng hóa nhập
cảnh, không để lây lan dịch
bệnh ra cộng đồng.
Download

Hướng dẫn tạm thời công tác
kiểm dịch y tế phòng chống lây
nhiễm COVID-19 đối với
phương tiện và người điều
khiển phương tiện vận chuyển
hàng hóa tại các cửa khẩu
đường bộ, đường sắt, đường
thủy và đường hàng không.

Download
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Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban
hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP
về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3
Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
ngày 24/02/2017 của Chính phủ
quy định về quản lý thuế đối với
doanh nghiệp có giao dịch liên
kết, theo đó:

02

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ
lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát
sinh trong kỳ được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp không vượt quá
30% của tổng lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh cộng với
chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền
gửi và lãi cho vay) phát sinh trong
kỳ cộng chi phí khấu hao của
người nộp thuế. Theo quy định cũ
thì mức tối đa được trừ là 20%,
như vậy doanh nghiệp được trừ
thêm 10% chi phí khi xác định
thuế thu nhập doanh nghiệp so
với quy định cũ.

Đối với phần chi phí lãi vay không
được trừ theo quy định nói trên
thì được chuyển sang kỳ tính thuế
tiếp theo, nếu tổng chi phí lãi vay
phát sinh được trừ của kỳ tính
thuế tiếp theo thấp hơn mức quy
định. Thời gian chuyển chi phí lãi
vay tính liên tục tối đa là 05 năm,
kể từ năm tiếp theo phát sinh chi
phí được trừ.
Điều khoản hồi tố đối với năm
2017, 2018:
Người nộp thuế được kê khai bổ
sung hồ sơ khai quyết toán thuế
TNDN năm 2017, 2018 để xác
định chi phí lãi vay, số thuế TNDN
phải nộp tương ứng (nếu có) và
nộp cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp trước ngày 01/01/2021.
Trường hợp người nộp thuế có số
tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp
ngân sách nhà nước lớn hơn số
tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã
xác định lại thì phần chênh lệch
được bù trừ vào số thuế TNDN
năm 2020. Trường hợp số thuế
TNDN trong năm 2020 không đủ
bù trừ hết thì phần còn lại được
bù trừ vào thuế TNDN phải nộp
trong các năm tiếp theo nhưng tối
đa không quá 05 năm kể từ năm
2020. Kết thúc thời hạn trên,
không xử lý số thuế còn lại chưa
bù trừ hết.
Download
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Ngày 01/07/2020 Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 2701/TCTKK về hoàn thuế GTGT khi sáp
nhập doanh nghiệp, theo đó:
Một hoặc một số công ty (sau đây
gọi là công ty bị sáp nhập) có thể
sáp nhập vào một công ty khác
(sau đây gọi là công ty nhận sáp
nhập) bằng cách chuyển toàn bộ
tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích
hợp pháp sang công ty nhận sáp
nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn
tại của công ty bị sáp nhập.
Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp khấu
trừ thuế được hoàn thuế giá trị
gia tăng khi chuyển đổi sở hữu,
chuyển đổi doanh nghiệp, sáp
nhập, hợp nhất, chia, tách, giải
thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
có số thuế giá trị gia tăng nộp
thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng
đầu vào chưa được khấu trừ hết.

BẢN TIN THÁNG 7/2020
Trong trường hợp tổ chức lại
doanh nghiệp phải hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế theo đó: Doanh
nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp
nhập có trách nhiệm hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách,
hợp nhất, sáp nhập doanh
nghiệp; nếu chưa hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế thì doanh
nghiệp bị tách và các doanh
nghiệp mới được thành lập từ
doanh nghiệp bị tách, doanh
nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp
nhận sáp nhập có trách nhiệm
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
Download

Ngày 23/6/2020, Công văn
56267/CT-TTHT năm 2020 về sử
dụng hóa đơn điện tử, theo đó:
Công ty đã sử dụng hóa đơn mua
của cơ quan thuế từ tháng 6/2018
(đến nay đã hết hạn 12 tháng).
Trường hợp Công ty đáp ứng các
điều kiện của tổ chức khởi tạo
hóa đơn điện tử theo quy định tại
Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7
Thông tư số 32/2011/TT-BTC
ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính
thì được sử dụng hóa đơn điện
tử. Trước khi sử dụng đề nghị
Công ty thực hiện Thông báo phát
hành hóa đơn điện tử theo quy
định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư
số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài
chính.
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Công ty phải dừng sử dụng hóa
đơn mua của cơ quan thuế kể từ
ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn
điện tử và thực hiện hủy hóa đơn
mua của cơ quan thuế không tiếp
tục sử dụng theo quy định tại
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của
Bộ Tài chính. Công ty có trách
nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử
dụng hóa đơn theo tháng từ ngày
đầu tháng đến hết ngày dừng sử
dụng hóa đơn mua của cơ quan
thuế và chuyển sang nộp Báo cáo
tình hình sử dụng hóa đơn theo
quý cho cơ quan thuế kể từ ngày
kế tiếp theo quy định tại Điều 27
Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tuy nhiên, "chuyên gia nước
ngoài" được hiểu là người nước
ngoài không mang quốc tịch Việt
Nam (Khoản 5 Điều 3 Quyết định
số 119/2009/QĐ-TTg)
Theo đó, nếu người mang quốc
tịch Việt Nam đang làm việc ở
nước ngoài chẳng hạn, được cử
về Việt Nam làm việc trong các
Chương trình, Dự án ODA thì
không được miễn thuế TNCN.

Download

Công ty phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác của việc khởi tạo, lập
và sử dụng hóa đơn điện tử theo
quy định.
Download
Ngày 10/06/2020 Tổng cục Thuế
ban hành Công văn 2352/TCTDNNCN năm 2020 về chính sách
thuế TNCN, theo đó:

Theo quy định tại Quyết định số
119/2009/QĐ-TTg, chuyên gia
nước ngoài đến Việt Nam thực
hiện các Chương trình, Dự án
ODA thì thu nhập của họ nhận
được từ Chương trình, Dự án đó
được miễn thuế TNCN.
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BẢN TIN THÁNG 7/2020

Ngày 10/06/2020 Quốc hội ban
hành
Nghị
quyết
số
107/2020/QH14 năm 2020 về về
kéo dài thời hạn miễn thuế sử
dụng đất nông nghiệp, theo đó:

Ngày 26/06/2020 Cục Thuế
TP.Hà Nội ban hành Công văn số
58078/CT-TTHT về chính sách
thuế GTGT đối với mặt hàng nông
sản, theo đó:

Ngày 12/06/2020 Cục Thuế TP.
Hà Nội ban hành Công văn số
51237/CT-TTHT về thuế nhà thầu
đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến,
theo đó:

Chính sách miễn giảm thuế sử
dụng đất nông nghiệp theo Nghị
quyết số 55/2010/QH12 sẽ được
kéo dài đến hết năm 2025 thay vì
kết thúc vào cuối năm 2020 như
quy định tại Điều 4 Nghị quyết số
55/2010/QH12.

Thuế suất GTGT đối với sản
phẩm trồng trọt có sự khác nhau
về đối tượng mua bán. Cụ thể:

heo quy định tại Điều 2 Thông tư
số 103/2014/TT-BTC, dịch vụ đào
tạo nếu thực hiện ở nước ngoài
thì được miễn tính thuế nhà thầu.
Tuy nhiên, nếu đào tạo trực tuyến
thì cho dù dịch vụ được cung cấp
từ nước ngoài vẫn phải chịu thuế
nhà thầu.

Theo sửa đổi tại Nghị quyết số
28/2016/QH14, doanh nghiệp
được giao đất để sản xuất nông
nghiệp cũng được miễn 100%
thuế sử dụng đất, thay vì trước đó
chỉ được miễn, giảm 50%.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2021.

•

Nếu chưa qua chế biến hoặc
chỉ mới sơ chế thông thường
và bên mua là doanh nghiệp
thì được miễn tính thuế GTGT,
mặc dù vẫn phát hành hóa đơn
GTGT nhưng phần thuế suất
GTGT gạch chéo.

•

Vẫn trong trường hợp trên,
nếu bán cho người tiêu dùng
trực tiếp thì tính thuế GTGT
5%.

•

Nếu đã qua sơ chế thì áp dụng
thuế suất GTGT 10%, không
phân biệt là bán cho doanh
nghiệp hay người tiêu dùng.

•

Quy định trên chỉ áp dụng cho
bên bán khai thuế theo
phương pháp khấu trừ.

Download

Theo đó, trường hợp bên nước
ngoài có thu nhập từ việc chuyển
giao giải pháp đào tạo (học tiếng
Anh) trực tuyến thì đây được xem
là thu nhập từ bản quyền, chịu
thuế TNDN theo mức 10% (nếu
giải pháp này được xác định là
"phần mềm"). Đối với thu nhập từ
việc cung cấp lao động là các
giáo viên bản ngữ cũng chịu thuế
theo mức 10% (bao gồm 5% thuế
GTGT và 5% thuế TNDN).
Download

Download
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Ngày 16/06/2020 Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành
Công văn số 2161/LĐTBXHBHXH về việc hực hiện chế độ
thai sản đối với người lao động
nước ngoài, theo đó:

Ngày 22/06/2020 Sở lao động –
Thương binh và xã hội ban hành
Công văn số 15288/SLĐTBXH-LĐ
về việc hướng dẫn tạm dừng
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất,
theo đó:

Chế độ thai sản đối với lao động
là công dân nước ngoài tham gia
bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt
Nam được quy định tại Điều 7
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật
Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn,
vệ sinh lao động về bảo hiểm xã
hội bắt buộc đối với người lao
động là công dân nước ngoài làm
việc tại Việt Nam. Theo đó, tại
khoản 1 Điều 7 Nghị định số
143/2018/NĐ-CP quy định điều
kiện hưởng chế độ thai sản thực
hiện theo quy định tại Điều 31
Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm cả
trường hợp lao động nam đang
đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh
con. Về mức trợ cấp một lần,
Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy
định “trường hợp sinh con nhưng
chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã
hội thì cha được trợ cấp một lần
bằng 02 lần mức lương cơ sở tại
tháng sinh con cho mỗi con.”.

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử
tuất đối với:

Download

1. Trường hợp người sử dụng lao
động không bố trí được việc làm
cho người lao động, trong đó số
lao động thuộc diện tham gia
BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ
50% tổng số lao động có mặt
trước khi tạm dừng sản xuất, kinh
doanh trở lên.
2. Đã đóng đủ BHXH đến hết
tháng 01 năm 2020 và bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn
đến phải giảm 50% lao động tham
gia BHXH trở lên tại thời điểm có
văn bản đề nghị so với thời điểm
tháng 01 năm 2020.

3. Đối với người sử dụng lao
động bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19. bị thiệt hại trên 50%
tổng giá trị tài sản (không kể giá
trị tài sản là đất), mà có đề nghị
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và
tử tuất.
Download
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XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày 15/06/2020, Bộ Công
Thương đã ban hành Thông tư số
11/2020/TT-BTC hướng dẫn thực
hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp
định EVFTA., theo đó:

Quá cảnh và chia nhỏ lô hàng tại
nước thứ ba.

Các nội dung chính của thông tư
như sau:

Download

Các quy tắc xác định xuất xứ
hàng hóa:
•

04

•

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
tại một Nước thành viên theo
quy định tại Điều 6 Thông tư
này.

Hàng hóa có xuất xứ không
thuần túy được tạo ra tại một
Nước thành viên từ nguyên
liệu không có xuất xứ với điều
kiện nguyên liệu đó phải trải
qua các công đoạn gia công
hoặc chế biến đầy đủ theo quy
định tại Điều 7 Thông tư này.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ
hàng hóa (“C/O”)
•

C/O được phát hành theo quy
định từ Điều 20 đến Điều 23
Thông tư này.

•

C/O được phát hành theo quy
định tại Điều 4 và từ Điều 20
đến Điều 23 Thông tư này.

Quy tắc Cộng gộp và Công đoạn
gia công, chế biến đơn giản.

Ngày 19/06 2020 Tổng cục hải
quan đã ban hành Công văn
4137/TCHQ-GSQL về kiểm tra
việc tập kết hàng hóa xuất khẩu,
theo đó:
Khi thực hiện thủ tục hủy tờ khai
xuất khẩu đối với các trường hợp
quy định tại các điểm: a.2, a.3,
a.4, d.3 khoản 1 Điều 22 Thông tư
số 38/2015/TT-BTC được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1
Thông tư số 39/2018/TT-BTC và
trường hợp hủy tờ khai xuất khẩu
do khai trùng thông tin (khai nhiều
tờ khai cho cùng 01 lô hàng xuất
khẩu) phải thực hiện kiểm tra việc
tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa
điểm tập kết do người khai hải
quan tại mục “2.27-Mã địa điểm
lưu kho hàng chờ thông quan dự
kiến” trên tờ khai hải quan.

Thông tin thể hiện trên giấy
chứng nhận xuất xứ.
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Trường hợp phát hiện người khai
hải quan không tập kết hàng hóa
tại địa điểm tập kết theo khai báo
thì xử lý vi phạm theo quy định tại
điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định
số
127/2013/NĐ-CP
ngày
15/10/2013 được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định
số
45/2016/NĐ-CP
ngày
26/5/2016 của Chính phủ.
Download

•

Ngày 09/06/2020 Tổng cục Hải
quan ban hành Công văn
3778/TCHQ-GSQL về điều kiện
kiểm tra, giám sát hải quan khi
thành lập DNCX, theo đó:

Ngày 09/06/2020 Tổng cục Hải
quan ban hành Quyết định số
1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về
việc hỗ trợ doanh nghiệp trong
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
hàng hóa và sau dịch bệnh
COVID-19, theo đó:

Các doanh nghiệp chế xuất nếu
thành lập và hoạt động bên ngoài
khu chế xuất theo quy định tại
Khoản 2 Điều 30 Nghị định
82/2018/NĐ-CP cần đảm bảo các
điều kiện về giám sát hải quan
như sau.
•

Có tường rào cứng bao quanh,
ngăn cách với bên ngoài.

•

Có hệ thống camera hiển thị rõ
hình ảnh hàng hóa vận chuyển
ra vào. Camera phải đảm bảo
hoạt động 24/24 và lưu dữ liệu
ít nhất 12 tháng.

Có thể hệ thống (phần mềm)
quản lý nguyên phụ liệu xuất
nhập tồn, có thể kết xuất dữ
liệu để báo cáo quyết toán.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra và
xác nhận các điều kiện trên trước
khi doanh nghiệp chế xuất được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và đi vào hoạt động.

•

Nâng cao thực hiện có hiệu
quả các giải phảp về công
nghệ thông tin để hỗ trợ người
khai hải quan, người nộp thuế;
kết nối trao đổi thông tin với
các Bộ, ngành khi giải quyết
thủ tục hành chính.

•

Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ
sở pháp lý, quy trình thủ tục
hải quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, phương tiện
vận tải xuất cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh.

•

Đẩy mạnh tuyên truyền các
chế độ, chính sách, văn bản
quy phạm pháp luật đến cộng
đồng doanh nghiệp

Download

•

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả
các nội dung thuộc chức năng,
nhiệm vụ của Tổng cục Hải
quan trong các Hiệp định
Thương mại song phương, đa
phương giữa Việt Nam và các
quốc gia, vùng lãnh thổ, không
làm ảnh hưởng đến chuỗi
cung ứng hàng hóa, đặc biệt là
trong bối cảnh cả thế giới đang
chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
COVCD-19.
Download

Các nội dung chính của Quyết
định:
•

Triển khai các giải pháp vừa
tạo thuận lợi thương mại vừa
đảm bảo công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
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Thông tin liên hệ
TRỤ SỞ CHÍNH
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
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

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG
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

Ông Vũ Bình Minh

Ông Dương Đình Ngọc

Bà Vũ Thị Hương Giang

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Tel:
Email:

Tel:
Email:

Tel:
Email:

0904 347 726
minh.vu@anvietcpa.com

0983 536 303
ngoc.duong@anvietcpa.com

0909 866 888
giang.vu@anvietcpa.com

