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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP01
Thông tư 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 về quản lý hoạt động

thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 quy định về quản lý

hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

NỘI DUNG THÁNG NÀY

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về chính sách miễn,

giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa,

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa,

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công văn số 1827/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc xử lý hóa

đơn điện tử có sai sót.

Công văn số 1832/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc khấu trừ

thuế GTGT đầu vào.

Công văn số 1829/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về việc lập hóa

đơn đối với hoạt động xây dựng.

Công văn số 1826/CTHN-TTHT ngày 17/01/2022 về thuế suất thuế

giá trị gia tăng.
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NỘI DUNG THÁNG NÀY

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 quy định khám

bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo

hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022 về hồ sơ đề nghị giải

quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị

Covid-19.
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XUẤT NHẬP KHẨU

Công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 29/01/2022 về việc hướng

dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực

hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.

Công văn số 138/HQTPHCM-GSQL ngày 19/01/2022 về việc nhập

khẩu bao bì trung gian rỗng để thay thế cho bao bì trung gian chứa

sản phẩm dược phẩm nhập khẩu bị móp méo trong quá trình vận

chuyển bằng đường biển.

Công văn số 129/HQTPHCM-GSQL ngày 19/01/2022 về việc

hướng dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 86/HQTPHCM-GSQL ngày 12/01/2022 về việc hướng

dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 211/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2022 về việc dừng áp

dụng các hướng dẫn tạm về thủ tục thông quan hàng hóa mùa dịch.
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Ngày 03/01/2022 Bộ Quốc Phòng

ban hành Thông tư 01/2022/TT-

BQP quy định về quản lý người

giữ chức vụ, chức danh và người

đại diện phần vốn nhà nước tại

doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng

quản lý, theo đó:

Việc kiêm nhiệm đối với Người

quản lý, Kiểm soát viên, Người

đại diện thực hiện theo quy định

tại Điều 7 Nghị định

159/2020/NĐ-CP và các quy định

sau:

• Chủ tịch công ty mẹ của tập

đoàn kinh tế, các tổng công ty,

công ty hoạt động theo hình

thức công ty mẹ - công ty con

và công ty độc lập không được

kiêm Tổng giám đốc hoặc

Giám đốc.

Trường hợp đặc biệt, nếu Chủ

tịch công ty kiêm Tổng giám đốc

hoặc Giám đốc thì phải báo cáo

cấp có thẩm quyền xem xét quyết

định.

• Không phải là cán bộ đang

công tác tại đơn vị dự toán

thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ

nhiệm cán bộ đang công tác

tại đơn vị dự toán thì phải có

quyết định điều động công tác

về doanh nghiệp.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Trường hợp cán bộ vẫn giữ chức

vụ tại đơn vị dự toán thuộc Bộ

Quốc phòng được cử làm Người

đại diện hoặc bổ nhiệm làm Kiểm

soát viên kiêm nhiệm, thì phải báo

cáo Ban Thường vụ Quân ủy

Trung ương xem xét quyết định.

Thông tư 01/2022/TT-BQP có

hiệu lực từ ngày 18/02/2022 và

thay thế Thông tư 147/2016/TT-

BQP ngày 21/9/2016.
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Ngày 17/01/2022 Chính phủ ban

hành Nghị định số 12/2022/NĐ-

CP quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực lao

động, bảo hiểm xã hội, người lao

động Việt Nam đi làm việc ở

nước ngoài theo hợp đồng,

Theo đó:

Khá nhiều vi phạm trong lĩnh vực

lao động, việc làm sẽ bắt đầu bị

xử phạt kể từ ngày 17/01/2022,

như:

• Không xuất trình được sổ quản

lý lao động khi cơ quan nhà

nước yêu cầu, mức phạt từ 1 -

3 triệu đồng (điểm d khoản 1

Điều 8).

• Quấy rối tình dục tại nơi làm

việc, mức phạt từ 15 - 30 triệu

(khoản 3 Điều 11).

http://anvietcpa.com/Upload/Video/07022022111237.docx


• Thực hiện một trong các hành

vi: lôi kéo; dụ dỗ; hứa hẹn;

quảng cáo gian dối hoặc thủ

đoạn khác để lừa gạt người

lao động hoặc để tuyển dụng

người lao động với mục đích

bóc lột, cưỡng bức lao động,

mức phạt từ 50 - 75 triệu

(khoản 3 Điều 8).

• Buộc người lao động thực hiện

hợp đồng lao động để khấu trừ

nợ, mức phạt từ 50 - 75 triệu

(điểm b khoản 4 Điều 11).

• Sửa đổi thời hạn của hợp đồng

lao động bằng phụ lục; không

cung cấp bản sao các tài liệu

liên quan đến quá trình làm

việc theo yêu cầu của người

lao động đã thôi việc, mức

phạt từ 1 - 20 triệu, tùy số

lượng người lao động bị vi

phạm (khoản 2 Điều 12).

• Không tổ chức đối thoại định

kỳ tại nơi làm việc; không thực

hiện đối thoại khi có yêu cầu;

không phối hợp tổ chức hội

nghị người lao động, mức phạt

từ 5 - 10 triệu (Điều 15).

• Không trả hoặc trả không đủ

tiền lương ngừng việc cho

người lao động; ép buộc người

lao động chi tiêu lương vào

việc mua hàng hóa, dịch vụ

của doanh nghiệp, phạt từ 5 -

50 triệu, tùy số lượng người
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• lao động bị vi phạm (khoản 2

Điều 17).

• Nghị định có hiệu lực thi hành

kể từ ngày 17/01/2022 và thay

thế Nghị định số 28/2020/NĐ-

CP ngày 01/3/2020.

• Mô tả phương thức và quy

trình thực hiện hoạt động

chứng thực hợp đồng điện tử;

• Giới hạn trách nhiệm của

thương nhân, tổ chức cung

cấp dịch vụ chứng thực hợp

đồng điện tử;

• Các quy định về an toàn thông

tin, quản lý thông tin trong hoạt

động cung cấp dịch vụ chứng

thực hợp đồng điện tử;

• Cơ chế giải quyết khiếu nại,

tranh chấp giữa các bên liên

quan đến hoạt động cung cấp

dịch vụ chứng thực hợp đồng

điện tử;

• Biện pháp xử lý vi phạm đối

với những người không tuân

thủ quy chế hoạt động.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể

từ ngày 08/03/2022.

Download

Ngoài ra, đối với thương nhân

thiết lập website vừa bán hàng,

vừa cung cấp dịch vụ thương mại

điện tử, chỉ cần thực hiện thủ tục

đăng ký, miễn thực hiện thủ tục

thông báo với Bộ Công thương

(khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, Thông tư đã bổ sung

quy định bắt buộc đăng ký đối với

thương nhân cung cấp dịch vụ

chứng thực hợp đồng điện tử;

đồng thời yêu cầu công khai rõ

trên trang chủ quy chế kinh doanh

dịch vụ bao gồm tối thiểu các nội

dung quy định tại khoản 4 Điều 1.

Các quy định về quản lý website

thương mại điện tử tại Thông tư

47/2014/TT-BCT và ứng dụng

bán hàng tại Thông tư

59/2015/TT-BCT sẽ áp dụng cho

cả các lĩnh vực tài chính, ngân

hàng, tín dụng, bảo hiểm, vàng,

ngoại hối, ... thay vì trước đây

không áp dụng.

Quy chế hoạt động cung cấp dịch

vụ chứng thực hợp đồng điện tử

phải công bố công khai trên trang

chủ của website và bao gồm các

nội dung sau:

• Quyền và nghĩa vụ của thương

nhân, tổ chức cung cấp dịch

vụ;

• Quyền và nghĩa vụ của người

sử dụng dịch vụ;

Download
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Ngày 18/01/2022 Bộ công thương

ban hành Thông tư số

01/2022/TT-BCT về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông

tư số 47/2014/TT-BCT ngày

05/12/2014 của Bộ Công Thương

quy định về quản lý website

thương mại điện tử và Thông tư

số 59/2015/TT-BCT ngày

31/12/2015 của Bộ Công Thương

quy định về quản lý hoạt động

thương mại điện tử qua ứng dụng

trên thiết bị di động, Theo đó:

Thông tư sửa đổi các quy định về

kinh doanh website thương mại

điện tử tại Thông tư 47/2014/TT-

BCT và ứng dụng bán hàng tại

Thông tư 59/2015/TT-BCT

Một trong những sửa đổi quan

trọng của Thông tư này là chỉ bắt

buộc thông báo "ứng dụng bán

hàng" với Bộ Công thương nếu có

chức năng "đặt hàng trực tuyến";

tức các "ứng dụng bán hàng"

không có chức năng "đặt hàng

trực tuyến" sẽ được miễn thông

báo (khoản 2 Điều 2).

http://anvietcpa.com/Upload/Video/07022022110227.docx
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Ngày 28/01/2022 Chính phủ ban

hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP

về chính sách miễn, giảm thuế

theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ

Chương trình phục hồi và phát

triển kinh tế - xã hội., cụ thể:

Giảm thuế GTGT xuống 8% đối

với các nhóm hàng hóa, dịch vụ

đang áp dụng mức thuế suất

10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ

sau:

• Viễn thông, hoạt động tài

chính, ngân hàng, chứng

khoán, bảo hiểm, kinh doanh

bất động sản, kim loại và sản

phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản

phẩm khai khoáng (không kể

khai thác than), than cốc, dầu

mỏ tinh chế, sản phẩm hoá

chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban

hành kèm theo Nghị định

15/2022.

• Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi

tiết tại Phụ lục II ban hành kèm

theo Nghị định 15/2022.

• Công nghệ thông tin theo pháp

luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết tại Phụ lục III ban hành

kèm theo Nghị định 15/2022.

Việc giảm thuế GTGT cho từng

loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

khoản 1 Điều 1 Nghị định

15/2022/NĐ-CP được áp dụng

thống nhất tại các khâu nhập

khẩu, sản xuất, gia công, kinh

doanh thương mại.

Đối với mặt hàng than khai thác

bán ra (bao gồm cả trường hợp

than khai thác sau đó qua sàng

tuyển, phân loại theo quy trình

khép kín mới bán ra) thuộc đối

tượng giảm thuế GTGT.

Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban

hành kèm theo Nghị định

15/2022/NĐ-CP, tại các khâu

khác ngoài khâu khai thác bán ra

không được giảm thuế giá trị gia

tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ

nêu tại các Phụ lục I, II và III ban

hành kèm theo Nghị định

15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng

không chịu thuế giá trị gia tăng

hoặc đối tượng chịu thuế giá trị

gia tăng 5% theo quy định của

Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực

hiện theo quy định của Luật Thuế

giá trị gia tăng và không được

giảm thuế giá trị gia tăng.

Chính sách giảm thuế GTGT nêu

trên được áp dụng kể từ ngày

0102/2022 đến ngày 31/12/2022.

Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu

lực từ ngày 01/02/2022.
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Theo đó, các bên mua, bán phải

lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai

sót, đồng thời bên bán gửi thông

báo cho cơ quan thuế theo Mẫu

số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập

hóa đơn HĐĐT mới thay thế cho

hóa đơn cũ.

Ngày 11/01/2022 Quốc hội ban

hành Nghị quyết số

43/2022/QH15 về chính sách tài

khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình

phục hồi và phát triển kinh tế - xã

hội, Cụ thể:

Quốc hội vừa thông qua một số

chính sách miễn, giảm thuế năm

2022 nhằm giúp doanh nghiệp

phục hồi sau đại dịch Covid-19,

bao gồm:

• Giảm 2% thuế GTGT cho cả

năm 2022 đối với các nhóm

hàng hóa, dịch vụ đang chịu

thuế suất 10% (tức chỉ phải

nộp 8% trong năm 2022);

• Cho phép hạch toán (tức được

trừ vào thu nhập chịu thuế

TNDN) các khoản chi ủng hộ,

tài trợ của doanh nghiệp cho

phòng chống dịch trong kỳ tính

thuế năm 2022.

Tuy nhiên, chính sách giảm 2%

thuế GTGT năm 2022 không áp

dụng với những hàng hóa, dịch vụ

sau: viễn thông, công nghệ thông

tin, hoạt động tài chính, ngân

hàng, chứng khoán, bảo hiểm,

kinh doanh bất động sản, kim loại,

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,

sản phẩm khai khoáng (không kể

khai thác than), than cốc, dầu mỏ

tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản

phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu

thuế tiêu thụ đặc biệt.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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Đối với người lao động, Quốc hội

cũng thông qua một số chính

sách hỗ trợ như: (i) hỗ trợ tiền

thuê nhà cho người lao động làm

việc trong các khu công nghiệp,

khu chế xuất, khu vực kinh tế

trọng điểm; (ii) cho vay hỗ trợ giải

quyết việc làm; (iii) cho vay mua,

thuê mua nhà ở xã hội, xây mới,

sửa chữa nhà ở.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ

ngày 11/01/2022 đến ngày

31/12/2023; riêng đối với chính

sách tài khóa quy định tại các

điểm 1.2 và 1.3 khoản 1 Điều 3

của Nghị quyết này được áp dụng

cho năm ngân sách 2022 và

2023.

Ngày 17/01/2022 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

1829/CTHN-TTHT về việc lập hóa

đơn đối với hoạt động xây dựng,

Cụ thể:

Thời điểm lập hóa đơn đối với

hoạt động xây dựng đã được quy

định rõ tại khoản 2 Điều 16 Thông

tư 39/2014/TT-BTC (với hóa đơn

giấy) và Điều 9 Nghị định

123/2020/NĐ-CP (với hóa đơn

điện tử).

Theo đó, bất kể doanh nghiệp sử

dụng hóa đơn giấy hay hóa đơn

điện tử thì thời điểm lập hóa đơn

đối với hoạt động xây dựng, lắp

đặt đều xác định theo thời điểm

bàn giao công trình, hạng mục

công trình.

Download

Download
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Ngày 17/01/2022 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

1826/CTHN-TTHT về thuế suất

thuế giá trị gia tăng, Cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa

bán hàng cho DNCX, nếu đáp

ứng đầy đủ các điều kiện quy

định tại Điều 9 Thông tư

219/2013/TT-BTC sẽ được

hưởng thuế GTGT 0%.

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế

GTGT đối với hàng xuất khẩu

được quy định tại Điều 16 Thông

tư 219/2013/TT-BTC.
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Ngày 17/01/2022 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

1827/CTHN-TTHT về việc xử lý

hóa đơn điện tử có sai sót,

Cụ thể:

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý,

trường hợp doanh nghiệp đã

được cơ quan thuế chấp thuận sử

dụng HĐĐT theo Nghị định

123/2020/NĐ-CP và Thông tư

78/2021/TT-BTC thì đối với các

hóa đơn đã lập theo Nghị định

51/2010/NĐ-CP nếu phát hiện sai

sót sẽ xử lý theo quy định chuyển

tiếp tại khoản 6 Điều 12 Thông tư

78/2021/TT-BTC.
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Ngày 17/01/2022 Cục thuế TP.Hà

Nội ban hành Công văn số

1832/CTHN-TTHT về việc khấu

trừ thuế GTGT đầu vào, Cụ thể:

Theo quy định tại điểm a khoản 9

Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-

BTC, đối với tài sản cố định, hàng

hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời

cho hoạt động kinh doanh chịu và

không chịu thuế GTGT thì doanh

nghiệp chỉ được khấu trừ phần

thuế đầu vào dùng cho hoạt động

kinh doanh chịu thuế.

Đối với phần thuế đầu vào không

được khấu trừ, doanh nghiệp

được hạch toán vào chi phí hợp lý

khi tính thuế TNDN hoặc tính vào

nguyên giá tài sản cố định (khoản

9 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-

BTC).
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Ngày 31/12/2021 Bộ Y tế ban

hành Thông tư số 36/2021/TT-

BYT quy định khám bệnh, chữa

bệnh và thanh toán chi phí khám

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

liên quan đến khám bệnh, chữa

bệnh lao, Cụ thể:

Theo Điều 5 Thông tư này, Quỹ

BHYT chỉ thanh toán chi phí

khám, chữa bệnh lao khi được chỉ

định bởi: (i) người có chứng chỉ

hành nghề chuyên khoa lao hoặc

phổi; (ii) người đã được tập huấn

điều trị bệnh lao.

Đối với thuốc kê đơn điều trị lao,

chỉ được thanh toán trong các

trường hợp quy định tại Điều 6

Thông tư này.

Trường hợp người bệnh được

chuyển từ bệnh viện tuyến trên

xuống tuyến dưới theo dõi, điều trị

duy trì thì quỹ BHYT chỉ thanh

toán chi phí thuốc, vật tư y tế đi

kèm, không thanh toán tiền khám

bệnh mỗi lần cấp phát thuốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ

ngày 15/02/2022 và thay thế

Thông tư số 04/2016/TT-BYT

ngày 26/02/2016.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 14/01/2022 Bộ Y tế ban

hành Công văn số 238/BYT-KCB

về hồ sơ đề nghị giải quyết

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối

với người lao động điều trị Covid-

19, Cụ thể:

Theo Bộ Y tế, về nguyên tắc,

người lao động điều trị Covid-19

chỉ được giải quyết chế độ BHXH

khi có giấy chứng nhận nghỉ

hưởng BHXH được cấp đúng

mẫu và trình tự quy định tại

Thông tư 56/2017/TT-BYT .

Pháp luật hiện hành chưa có quy

định cho phép sử dụng các giấy

tờ khác (ví dụ giấy xác nhận hoàn

thành cách ly của địa phương

cấp) để thay thế giấy chứng nhận

nghỉ hưởng BHXH; đồng thời

cũng không có quy định chấp

nhận những giấy tờ cấp sai quy

định vẫn có giá trị làm thủ tục

hưởng chế độ BHXH.

Tuy nhiên, để kịp thời giải quyết

quyền lợi BHXH cho người lao

động trong giai đoạn dịch bệnh,

Bộ Y tế sẽ báo cáo, đề xuất với

Chính phủ hoặc Quốc hội có giải

pháp tháo gỡ những vướng mắc

nêu trên.

www.anvietcpa.com  |
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Ngày 29/01/2022 Cục Bảo vệ

thực vật ban hành Công văn số

175/BVTV-ATTPMT về việc

hướng dẫn doanh nghiệp sản

xuất thực phẩm có nguồn gốc

thực vật thực hiện việc đăng ký

xuất khẩu vào Trung Quốc,

Cụ thể:

Công văn hướng dẫn triển khai

quy định mới từ 2022 của phía

Trung Quốc về việc bắt buộc các

doanh nghiệp xuất khẩu thực

phẩm vào nước này phải đăng

ký trước.

Theo đó, tất cả doanh nghiệp sản

xuất/chế biến, doanh nghiệp kho

lạnh, doanh nghiệp kho thường...

đều phải đăng ký danh sách với

Hải quan Trung Quốc trước khi

xuất khẩu các loại thực phẩm

sau đây:

• Ngũ cốc dùng làm thực phẩm;

• Sản phẩm bột ngũ cốc;

• Các loại rau tươi, rau tách

nước và đậu khô;

• Gia vị nguồn gốc tự nhiên;

• Quả hạch và các loại hạt;

• Trái cây khô;

• Hạt cà phê và ca cao chưa

rang.

XUẤT NHẬP KHẨU

www.anvietcpa.com  |

Quy trình đăng ký được thực hiện

trực tuyến trên website

https://cifer.singlewindow.cn . Chi

tiết xem các bước hướng dẫn tại

mục 2 Công văn này.
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Ngày 19/01/2022 Cục hải quan

TP.HCM ban hành Công văn số

138/HQTPHCM-GSQL về việc

nhập khẩu bao bì trung gian rỗng

để thay thế cho bao bì trung gian

chứa sản phẩm dược phẩm nhập

khẩu bị móp méo trong quá trình

vận chuyển bằng đường biển,

Cụ thể:

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Công

văn số 974/TCHQ-GSQL ngày

02/03/2021, các bao bì đã in sẵn

nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài

(như Made in Japan, Made in

USA,...) sẽ không được phép

nhập khẩu vào Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với trường hợp

nhập khẩu bao bì trung gian

(thùng rỗng) in sẵn nhãn hiệu,

xuất xứ nước ngoài để thay thế

cho số bao bì bị hư hỏng trong

quá trình vận chuyển về Việt

Nam, Cục Hải quan TP. HCM

chưa biết có bị cấm nhập khẩu

theo văn bản nêu trên hay không

nên đang báo cáo Tổng cục Hải

quan xem xét.
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XUẤT NHẬP KHẨU
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Ngày 18/01/2022 Tổng cục Hải

quan ban hành Công văn số

211/TCHQ-GSQL về việc triển

khai thực hiện Thông tư số

82/2021/TT-BTC và Thông tư số

121/2021/TT-BTC, theo đó:

Tổng cục Hải quan thông báo

dừng áp dụng các Công văn

hướng dẫn tạm thời thủ tục thông

quan hàng hóa ùn tắc trong mùa

dịch sau đây do Bộ Tài chính đã

ban hành Thông tư hướng dẫn

chính thức:

1. Công văn số 3847/TCHQ-

GSQL ngày 02/08/2021 về thủ tục

Ngày 19/01/2022 Cục hải quan

TP.HCM ban hành Công văn số

129/HQTPHCM-GSQL về việc

hướng dẫn thủ tục hải quan,

Cụ thể:

Theo quy định tại khoản 13 Điều 1

Nghị định 59/2018/NĐ-CP, đối với

hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại

quan vào thị trường nội địa, phải

khai hải quan như hàng hóa nhập

khẩu từ nước ngoài theo loại hình

tương ứng, thời điểm nhập khẩu

thực tế là thời điểm cơ quan hải

quan xác nhận hàng đưa ra khỏi

kho ngoại quan.

Trình tự, thủ tục khai hải quan đối

với hàng xuất kho ngoại quan

nhập vào nội địa được hướng dẫn

cụ thể tại khoản 4 Điều 91 Thông

tư 38/2018/TT-BTC.

Về chính sách miễn thuế đối với

hàng NSXXK, thực hiện theo quy

định tại Điều 12 Nghị định

134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại

Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

điều chuyển hàng hóa đến cảng

biển khác để giải quyết ùn tắc do

ảnh hưởng dịch.

2. Công văn số 3980/TCHQ-

GSQL ngày 11/8/2021 về hỗ trợ

nộp hồ sơ thông quan hàng hóa

trong mùa dịch.

Các Thông tư hướng dẫn về hồ

sơ, thủ tục thông quan hàng hóa

xuất/nhập khẩu trong mùa dịch

được nhắc đến bao gồm: Thông

tư 82/2021/TT-BTC và Thông tư

121/2021/TT-BTC.
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BẢN TIN THÁNG 02/2022

Ngày 12/01/2022 Cục hải quan

TP.HCM ban hành Công văn số

86/HQTPHCM-GSQL về việc

hướng dẫn thủ tục hải quan,

Cụ thể:

Theo hướng dẫn tại Công văn số

2103/GSQL-GQ2 ngày

28/10/2021, đối với nguyên liệu

NSXXK nếu sau đó xuất bán ra

nước ngoài thì doanh nghiệp phải

mở tờ khai thay đổi mục đích sử

dụng trước khi làm thủ tục

xuất khẩu.

Mã loại hình trên tờ khai xuất

khẩu áp dụng mã B11 - xuất kinh

doanh hoặc B13 - xuất khẩu hàng

đã nhập khẩu (Công văn số

4032/TCHQ-GSQL ngày

16/08/2021).

Trường hợp doanh nghiệp có vốn

nước ngoài (FDI) thực hiện quyền

kinh doanh xuất khẩu hàng hóa là

nguyên liệu mua trong nước thì

sử dụng mã loại hình B11 (Quyết

định số 1357/QĐ-TCHQ ngày

18/05/2021).
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