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Indonesia khánh thành cảng biển chiến lược

Patimban trị giá hơn 3 tỷ USD

Ngày 20/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã khánh thành cảng biển Patimban

ở Tây Java, và khẳng định cảng biển mới này sẽ có vai trò "chiến lược" trong thúc đẩy kinh tế

Indonesia.Dự án này có trị giá đầu tư 43.200 tỷ rupiah (3,07 tỷ USD) nằm tại thị trấn Subang,

cách thủ đô Jakarta 140 km về phía Đông.Đây là một trong những dự án cơ sở hạ tầng ưu

tiên của Chính phủ Indonesia, được thiết kế để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á

đồng thời giúp giảm tải cho cảng Tanjung Priok.Được xây dựng bằng vốn tài trợ của Chính

phủ Nhật Bản, cảng Patimban dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Indonesia, sau khi

quốc gia Đông Nam Á này trong quý III/2020 đã rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong vòng 22

năm trở lại đây.

Trung Quốc - Mỹ tiếp tục "ăn miếng trả miếng"

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/12, Bộ Thương mại Trung Quốc

thông báo nước này sẽ kích hoạt các biện pháp chống bán

phá giá đối với mặt hàng cao su tổng hợp ethylene

propylene (EPDM) nhập khẩu từ Mỹ cùng Hàn Quốc và Liên

minh châu Âu (EU). Bộ nêu rõ bắt đầu từ ngày 20/12, các

mức thuế từ 12,5% - 222% sẽ được áp dụng trong 5 năm.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nước

này đang bổ sung hàng chục công ty Trung Quốc, trong có Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn

lớn nhất Trung Quốc SMIC, vào "danh sách đen" thương mại.

Kinh tế New Zealand tăng trưởng kỷ lục sau hai quý

suy giảm

Theo số liệu thống kê chính thức công bố ngày 17/12, kinh tế New Zealand đạt mức

tăng trưởng kỷ lục 14% trong quý III/2020, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn suy

giảm do dịch COVID-19.Cơ quan Thống kê New Zealand (SNZ) cho biết ngành dịch vụ nước

này cũng có mức tăng trưởng ấn tượng.Theo đó, các hoạt động bán lẻ, dịch vụ lưu trú và nhà

hàng của "xứ sở Kiwi" đã tăng 42,8%, hoạt động xây dựng tăng 52,4%, khi nước này dần trở

lại nhịp sống bình thường sau giai đoạn phong tỏa.Tuy nhiên, bất chấp số liệu theo quý khả

quan, kinh tế của New Zealand vẫn suy giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới
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Foxconn chưa sản xuất MacBook và iPad ở Việt Nam

Một nguồn tin riêng của Báo Đầu tư cho biết, không

(hoặc ít nhất trong thời điểm này là “chưa”) có chuyện

Foxconn sản xuất MacBook và iPad tại Việt Nam như

thông tin trong những ngày gần đây.Thay vào đó,

Foxconn đúng là sẽ đầu tư một dự án 270 triệu USD

tại Bắc Giang, song nhà máy này là để sản xuất smart

TV cho một thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Khả năng Foxconn hay Luxshare lắp ráp iPhone tại Việt Nam là rất khó. Vấn đề nằm ở chuỗi

cung ứng. Nếu lắp ráp iPhone tại Việt Nam, các nhà sản xuất này sẽ phải nhập khẩu rất nhiều

linh, phụ kiện từ nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước hai động thái

của Hoa Kỳ
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, lên tiếng về việc Bộ Tài chính

Hoa Kỳ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ và việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa

tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt Công ty cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam.

Liên quan tới câu hỏi về bình luận của Việt Nam khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa

tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt Công ty cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam

vì có liên quan tới vận chuyển sản phẩm khí từ Iran, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Là thành

viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm

túc các nghị quyết và xử lý nghiêm một cách thỏa đáng các trường hợp vi phạm.

"Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Hoa Kỳ và đề nghị Hoa Kỳ trên tinh thần quan hệ

tốt đẹp giữa hai nước sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Công ty cổ phần Vận tải khí

và hóa chất Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế bình thường của các

doanh nghiệp Việt Nam", bà Hằng nói.

ADB hỗ trợ vốn sản xuất thuốc gốc ở Việt Nam
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký thỏa thuận vay vốn trị giá 8 triệu USD với Công ty

cổ phần Dược phẩm Imexpharm để giúp công ty duy trì sản xuất thuốc gốc (generic) bất chấp

sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Về phía nhà sản xuất, ông Nguyễn Quốc Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Imexpharm, chia 

sẻ: "chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với ADB. Khoản tài trợ này sẽ cải thiện thanh khoản

của chúng tôi và bảo đảm nguồn cung cấp thuốc generic cho các bệnh viện và nhà thuốc trên

khắp cả nước".Khoản tài trợ này là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 20 tỉ USD của ADB được

công bố ngày 13/4 để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển ứng phó với đại dịch.
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Dow Jones giảm hơn 100 điểm vì bất đồng về gói

kích thích

30,179.05 điểm 3,709.41điểm 12,755.64 điểm

0.4 % 0,4 % 0,1 %

Thị trường chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 2.06%

đạt mức 1,067.46 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 9.06% dừng tại 177.02 điểm.

Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng

khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 576 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14.7% so với tuần

giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 90 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 35.58%.

Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 2,130 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng

gần 2,139 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 8 tỷ đồng trên sàn HNX.

Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là ASM và PAN trên sàn HOSE

Chứng khoán Tuần 14-18/12/2020: Nhóm ngân hàng

bứt phá, VN-Index tăng 7 tuần liên tiếp

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/12: Đảo chiều, USD tăng mạnh trở lại

Đầu giờ sáng 22/12 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ

giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.154 đồng. Tỷ

giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125

đồng và bán ra ở mức 23.799 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở

mức 23.040 đồng (mua) và 23.220 đồng (bán).

Vietcombank, Vietinbank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.040

đồng/USD và 23.220 đồng/USD. ACB: 23.040 đồng/USD và 23.200

đồng/USD.

Dầu sụt hơn 2% khi chủng mới virus Covid-19 làm tăng lo 

ngại về nhu cầu

Giá dầu sụt hơn 2% vào ngày 21/12 khi một chủng mới virus

Covid-19 có khả năng lây nhiễm nhanh đã dẫn đến phong tỏa

phần lớn nước Anh và các yêu cầu hạn chế chặt chẽ hơn ở

châu Âu, qua đó làm dấy lên lo ngại về đà phục hồi chậm chạp

nhu cầu nhiên liệu.

Kết thúc phiên giao dịch trong ngày, hợp đồng dầu Brent sụt

1.85 USD (tương đương 3.5%) xuống 50.41 USD/thùng. Hợp

đồng dầu WTI mất 1.36 USD (tương đương 2.77%) còn 47.74

USD/thùng.Cả 2 hợp đồng này đều mất tới 3 USD hồi đầu phiên,

chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong 6 tháng.

Thị trường dầu

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 22/12, giá vàng miếng SJC giảm 150.000 đồng/lượng,

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 55,15 triệu

đồng/lượng và bán ra 55,65 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào còn

55,05 triệu đồng/lượng và bán ra 55,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng

Giá vàng trong nước

Giá vàng thế giới sáng ngày 22/12 tăng 15 USD/ounce, lên 1.881

USD/ounce. Các nhà đầu tư vàng đã bán tháo kim loại quý sau khi

thông tin vi rút Covid-19 đột biến tại Anh xuất hiện đồng thời chốt

lời các trạng thái đã mua trước đó khi vàng vượt 1.900

USD/ounce. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR bất ngờ mua vào

2,04 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ tăng lên 1.169,86 tấn vàng.

Thị trường ngoại hối

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Vàng – Ngoại hối – Dầu
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

Cảng quốc tế Tân Cảng – Cái Mép đón container thứ 2 triệu

Vào sáng ngày 17/12, Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã đón TEU thứ 2 triệu

thông qua cảng.

Đây là một sự kiện mang dấu mốc lịch sử trong hành trình 10 năm đi vào hoạt động của cảng

TCIT nói riêng và của ngành cảng biển Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Kinh doanh cảng TCIT, nói ông rất “xúc động” với thành

quả này và cho biết vào năm 2021, TCIT tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, công

nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các

dịch vụ gia tăng, mở rộng năng lực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hãng

tàu, cũng như bảo đảm lượng giao nhận trực tiếp gia tăng trong thời gian tới;

Cơ hội lớn phát triển mạnh mẽ hàng không nội vùng

ASEAN

Các thỏa thuận tự do hóa vận tải hàng không đã mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ thị

trường vận chuyển hàng không trong nội vùng ASEAN.

Thực hiện các cam kết của Lãnh đạo các nước ASEAN, ngày 15/12/2011 tại Hội nghị lần thứ

17 các Bộ trưởng GTVT ASEAN (ATM-17), các Bộ trưởng GTVT ASEAN đã tuyên bố thông

qua Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất ASEAN, bao gồm cả Lộ trình thực

hiện các yếu tố kinh tế (vận tải hàng không, dịch vụ hỗ trợ và hợp tác với các đối tác đối

thoại) và kỹ thuật (an toàn hàng không, an ninh hàng không và quản lý hoạt động bay).

Liên quan đến yếu tố kinh tế về lĩnh vực vận tải hàng không, mục tiêu của các quốc gia

ASEAN là tiến tới tự do hóa dịch vụ vận tải hàng không trong ASEAN thực hiện tầm nhìn của

Lãnh đạo các nước ASEAN về Bầu trời mở trong khu vực ASEAN; từng bước tự do hóa tiến

tới không hạn chế về tải cung ứng, không hạn chế về tần suất và không hạn chế về loại tàu

bay khai thác.

Việc thực hiện các thỏa thuận tự do hóa này đã thực sự mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ thị

trường vận chuyển hàng không trong nội vùng ASEAN trong một thập kỷ trở lại đây, đem lại

các cơ hội phát triển thị trường của các hãng hàng không ASEAN, tăng sức cạnh tranh cho

hãng hàng không Việt Nam và đặc biệt là sự thuận tiện trong đi lại của người dân ASEAN với

các mức giá vé máy bay hợp lý.

Đối với hàng không trong nước, giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã tăng thêm gần 10 cặp

đường bay giữa Việt Nam và ASEAN, đạt tổng số hơn 30 đường bay giữa Việt Nam và

ASEAN.
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Gỡ vướng, thông luồng vận tải thủy Việt Nam -

Campuchia

Còn nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa quá

cảnh trên tuyến đường thủy xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tuyến vận tải đường thủy xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia đang là luồng vận chuyển

hấp dẫn đối với hàng hóa từ cảng biển phía Nam đến Phnôm Pênh, với đà tăng trưởng 19 -

20%. Song thủ tục phức tạp, chi phí tăng đang làm giảm sự hấp dẫn, gây nguy cơ luồng vận

tải lớn này bị dịch chuyển sang nước khác.

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, chỉ riêng sản lượng hàng hóa quá cảnh qua các tuyến

năm 2019 đạt gần 5 triệu tấn, tương ứng 300.000 Teus với đà tăng trưởng hàng năm 19 -

20%. Năm 2020, dự kiến sản lượng hàng hóa quá cảnh đạt 350.000 Teus.

Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp vận tải hàng hóa container trên tuyến cho biết, gần đây gặp

nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa quá cảnh. Nếu

tình trạng này không sớm được giải quyết, nguy cơ luồng vận tải này bị dịch chuyển sang

cảng biển Campuchia.

Thực tế, phương tiện thủy phải cập nhiều cảng trên hành lang tuyến để gom, trả hàng và Hiệp

định vận tải thủy nói trên cũng có quy định cho phép. Tuy vậy, Chi cục Hải quan khu vực I tại

TP HCM không cho sà lan ghé gom, trả hàng tại nhiều cảng, khiến gây thêm chi phí.

Bên cạnh đó, từ ngày 10/8/2020, Chi cục Hải quan khu vực I thực hiện kiểm tra niêm phong

container bằng hình thức thủ công trong bãi. Do đó, 80% container phải hạ từ trên cao xuống

để hải quan kiểm tra.

Nêu thêm vướng mắc, ông Đinh Xuân Khánh, Giám đốc Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng

cho hay, hàng hóa quá cảnh cũng bị kiểm tra, kiểm dịch thực vật “y chang” hàng nhập khẩu

nên phát sinh thủ tục “giấy phép con”, doanh nghiệp phải xin giấy phép của Bộ Công thương,

NN&PTNT và mất thời gian cho việc kiểm tra.

Bức xúc hơn, Doanh nghiệp vận tải cũng như Hiệp hội Đại lý và môi giới Hàng hải VN cho

biết, theo quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1/3/2020, phương tiện thủy vận chuyển hàng

hóa tuyến Việt Nam - Campuchia bị áp dụng mức thu phí hàng hải, với mức tăng 10 lần so với

trước đó. Cụ thể, trước thời điểm trên, phương tiện thủy trọng tải 1.000 GT chỉ phải nộp không

quá 500 nghìn đồng, còn theo quy định mới phải nộp gần 5 triệu đồng.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam và

Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy vừa được Bộ GTVT tổ chức, Thứ trưởng Bộ

GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ ghi nhận, tiếp thu phản ánh

của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải tuyến đường thủy Việt

Nam - Campuchia.
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Giá cước tuyến Á-Âu tiếp tục phá kỷ lục, có thể lên

đến 10.000 USD/container 40 feet
Mức cước giao ngay tuyến Châu Á - Bắc Âu đã tăng 24,2% trong tuần trước, lên 2.948 

USD/TEU và tăng 28,9% trên tuyến Châu Á - Địa Trung Hải, lên 3.073 USD/TEU.

Theo Chỉ số cước vận chuyển container Thượng Hải (SCFI) được công bố vào ngày 11/12, 

mức giá cước giao ngay trên tuyến từ châu Á sang châu Âu tiếp tục phá kỷ lục cách đây vài

tuần, một chuyên gia vận tải cho rằng giá cước vận tải trọn gói (all-in) cho container 40 feet 

trên tuyến Á-Âu sẽ vượt mức 10.000 USD trong tuần này.

Dữ liệu của SCFI cho thấy mức cước giao ngay trên tuyến vận chuyển Châu Á - Bắc Âu đã

tăng 24,2% trong tuần trước, lên 2.948 USD/TEU và tăng 28,9% trên tuyến Châu Á - Địa

Trung Hải, lên 3.073 USD/TEU.

Trong 10 tuần qua, cước vận tải đến Bắc Âu và Địa Trung Hải đã tăng hơn 150%.

Cước vận tải trên hầu hết các tuyến vận chuyển đã tăng vọt trong những tháng gần đây, với

chi phí và khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa liên tục xuất hiện trên tiêu đề các

phương tiện truyền thông, thậm chí nhiều cơ quan quản lý trên thế giới đã được các doanh

nghiệp trong nước yêu cầu điều tra về tình trạng giá cước tăng cao.

Xu hướng giá cước tăng mạnh được cho là sẽ có lợi cho các hãng tàu khi các cuộc đàm

phán hợp đồng bắt đầu được khởi động lại cho năm tới.

Tàu hàng đa dụng 'lên ngôi' nhờ nhu cầu vận chuyển

container tăng vọt
Các nhà khai thác tàu hàng đa dụng (Multi-purpose Vessels) đang kỳ vọng thu được

lợi nhuận tài chính tích cực từ mức cước cao ổn định của ngành vận tải container.

Cước vận tải container hiện đang ở mức kỷ lục kể từ năm 2010, do năng lực vận tải eo hẹp

và tình trạng khan hiếm thiết bị container. Tình trạng trên kết hợp với mức độ cạnh tranh ngày

càng giảm bớt giữa các hãng tàu container và hãng tàu hàng đa dụng, với sự tập trung trở lại

của các hãng tàu container vào những mặt hàng tiêu dùng truyền thống.

Một số hãng tàu container đã bắt đầu tìm kiếm tàu hàng đa dụng để thuê, đặc biệt là tàu có

khả năng vận chuyển container.

Trong tháng này, công ty giao nhận DSV của Đan Mạch đã thuê ba chiếc tàu hàng đa dụng,

mỗi chiếc có khả năng vận chuyển 650 TEU, để khai trương tuyến vận chuyển giữa Đan

Mạch và Trung Quốc.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành AAL Shipping, Ông Kyriacos Panayides nhấn mạnh rằng các

hãng tàu container dường như không mặn mà với những chiếc tàu hàng đa dụng có sức

chứa container không đáng kể.

Công ty tư vấn về container Alphaliner lưu ý rằng các hãng tàu container đang tìm kiếm các

tàu có tốc độ tốt và khả năng vận chuyển container cao.
7
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CNC và TSL sắp xếp lại tuyến Trung Quốc - Nhật Bản

- Việt Nam

Hai hãng tàu CNC (CMA CGM Group) và TS Lines đang dần ngưng hoạt động tuyến dịch vụ

‘Nhật Bản - Đài Loan - Việt Nam’ (JTV), một tuyến trung chuyển bao gồm Nhật Bản - Hàn

Quốc - Đài Loan - Nam Trung Quốc - Việt Nam.

Đồng thời, hai hãng đã khai trương thêm một tuyến dịch vụ chuyên ‘Trung Quốc - Việt Nam’,

được quảng bá dưới cái tên ‘NCX3’.

Tuyến này sẽ bao gồm đoạn ‘Nam Trung Quốc - Việt Nam’ của tuyến ‘JVT’ cũ và đồng thời

kết nối trực tiếp với miền Trung Trung Quốc.

Cùng lúc, hãng tàu TS Lines đang thành lập một tuyến dịch vụ khác giống với tuyến ‘JTV’ cũ,

chỉ bỏ việc cập cảng tại thành phố Hồ Chí Minh và thêm vào đó là Xiamen vào vòng lặp mới

này. TS Lines quảng bá dịch vụ này với tên ‘JTK3’ và tuyến bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và

Nam Trung Quốc.

Tuyến ‘Trung Quốc - Việt Nam’ sẽ bao gồm Ningbo, Shanghai, Shekou, Nansha, Hồ Chí

Minh, Shekou, Hong Kong, Ningbo. Tuyến dịch vụ kéo dài ba tuần và sẽ bắt đầu vào ngày 3

tháng 12 tại Ningbo.

Tuyến dịch vụ ‘JTK3’ kết nối Osaka, Kobe, Moji, Busan, Kwangyang, Keelung, Taichung,

Hong Kong, Shekou, Xiamen, Keelung, Osaka. Tuyến kéo dài hai tuần và sử dụng hai tàu

1.000 teu.

Tuyến dịch vụ này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 12 từ Shekou với chiếc tàu 1.043

teu A FUKU.

ACOT Antwerp đặt thêm một cẩu STS

Antwerp Container Terminal (ACOT) của SEA-invest vừa khánh thành một cẩu STS mới. Với

chiếc cẩu mới được sản xuất bởi Liebherr này, số cẩu tại bến Bevrijdingsdok (tên cũ

Delwaidedok) hiện đã lên đến con số bốn.

Chiếc cẩu này có khả năng phục vụ tàu rộng 22 container và đã được bắt đầu vận hành vào

cuối tháng 11.

ACOT là công ty con thuộc sở hữu của SEA-invest và hoạt động trên bến container dài 890m

ở khu vực không thủy triều của hữu ngạn của cảng Antwerp.

Trái với bốn bến container chính tại Antwerp (MPET, Antwerp Gateway, Noordzee Terminal

và Europa Terminal), ACOT tập trung vào các tuyến lặp cỡ trung. Các hãng tàu chính sử dụng

bến container này là Independent Container Line, NileDutch, CMA-CGM và Eucon.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty  con tại Việt Nam phải nộp thuế

Công văn số 4950/TCT-TTKT ngày 19/11/2020  của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối  với hoạt 

động chuyển nhượng vốn.

Theo Công văn này, khi công ty mẹ ở nước ngoài chuyển nhượng 100% vốn cho bên thứ ba thì công ty con

tại Việt Nam phải khai nộp thuế TNDNcho hoạt động chuyển nhượng vốn nói trên.

Văn bản không nói rõ phía Việt Nam sẽ phải nộp thuế dựa trên 100% vốn được chuyển nhượng hay chỉ tính

trên tỷ lệ vốn mà công ty mẹ sở hữu tại công ty con ở Việt Nam.

Các doanh nghiệp nếu có trường hợp tương tự, hay  liên hệ với cơ quan thuế quản lý để xác định doanh thu

chuyển nhượng vốn.

Lãi tiền gởi phải khai vào thu nhập khác để nộp thuế TNDN

Công văn số 101323/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về lãi tiền gửi ngân hang.

"Lãi tiền gửi" được cho là thu nhập khác, phải khai nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 7 Thông tư

78/2014/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp Công ty đem gửi ngân hàng khoản vốn góp nhàn rỗi thì tiền lãi phát sinh phải hạch toán

vào thu nhập khác để khai nộp thuế TNDN.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công ty mẹ chịu trách nhiệm khai thuế TNCN nếu trả lương thay  cho Chi nhánh

Công văn số 101316/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về việc kê khai thuế TNCN và hạch toán thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp nhân viên của Chi nhánh được

Công ty đứng ra ký hợp đồng lao động và chi trả lương thì Chi nhánh không phải khai thuế TNCN cho các

nhân viên này. Thay vào đó, trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thuế TNCN thuộc về Công ty.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng chung cho

hoạt động kinh doanh chịu và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ thuế phần dùng cho hoạt động chịu

thuế và phải hạch toán riêng.

THUẾ - Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chi nhánh được giao quản lý dự án phải trực tiếp khai thuế và  nhận hoàn thuế

Công văn số 101322/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về chính sách thuế.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại tỉnh khác để quản lý dự án thì Chi nhánh sẽ trực tiếp khai

thuế, hoàn thuế với cơ quan thuế địa phương (nơi đặt Chi nhánh).

Ngay cả khi Công ty đứng tên ký hợp đồng thuê đất (sử dụng cho dự án của Chi nhánh) và hóa đơn được

lập cho Công ty thì Công ty tổng hợp số thuế GTGT đầu vào, số thuế GTGT đã được hoàn hoặc chưa được

hoàn để bàn giao lại cho Chi nhánh.

Trong thời gian xây dựng, chưa đi vào hoạt động, nếu Công ty chưa bàn giao dự án cho Chi nhánh thì Công

ty lập riêng hồ sơ thuế GTGT đối với dự án theo mẫu 02/GTGT. Số thuế GTGT đầu vào của dự án được kết

chuyển, bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh

THUẾ KHÁC

Những điểm mới về kê khai thuế từ 2021

Công văn số 5189/TCT-CS ngày 7/12/2020 của Tổng cục Thuế về  việc giới 

thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ- CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý thuế

Văn bản tổng hợp khá nhiều những điểm mới của Luật Quản lý thuế mới số 38/2019/QH14 được quy định

chi tiết tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ 5/12/2020.

Các điểm mới liên quan đến các vấn đề sau:

- Về việc đăng ký lại thuế sau khi tạm ngừng kinh doanh;

- Về việc đăng ký lại thông tin thuế khi thay đổi thông tin cánhân;

+ Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

+ Con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.

+ Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch sau đây với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với

cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020:

+ Giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp

trong kỳ tính thuế;

+ Giao dịch vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính

thuế.

THUẾ - Thuế Gía Trị Gia Tăng
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06 trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế từ 17/01/2021

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng  ký thuế.

Theo đó, thêm 2 trường hợp phải công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế (NNT) trên  Trang 

thông tin điện tử của Tổng cục thuế là:

+ NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05).

+ NNT có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.

04 trường hợp khác vẫn được giữ nguyên như sau:

+ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

+ NNT ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (MST) (trạng thái  01);

+ NNT ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST (trạng thái 03);

+ NNT khôi phục MST.

Nội dung công khai: Các thông tin ghi trên Thông báo về việc NNT chấm dứt hiệu lực MST;  Thông báo NNT 

ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST; Thông báo NNT  không hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký.

Thời hạn công khai: Chậm nhất trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành  Thông 

báo hoặc cập nhật trạng thái MST theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có  thẩm quyền khác 

chuyển đến.

Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021, thay thế Thông tư 95/2016/TT- BTC và Điều 

9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Điều kiện sửa đổi tội danh "trốn thuế" thành "khai sai dẫn đến  thiếu thuế"

Công văn số 4819/TCT-PC ngày 12/11/2020 của Tổng cục Thuế về  việc 

chuyển lỗ và xử phạt hành vi trốn thuế qua thanh tra thuế.

Theo nguyên tắc xử phạt thuế thì tội "khai sai dẫn đến thiếu thuế" chỉ bị phạt 20% số thuế khai thiếu, trong

khi tội "trốn thuế" bị phạt từ 100 đến 300% số thuế lẩn trốn (điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số

129/2013/NĐ-CP, trước ngày 5/12/2020, tội trốn thuế chỉ bị phạt 100% theo Điều 11 Nghị định số

129/2013/NĐ-CP).

Do đó, việc cải tội "khai sai dẫn đến thiếu thuế" thay cho "trốn thuế" luôn là giải pháp để tránh những đòn

phạt nặng của Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, hành vi trốn thuế chỉ có thể định lại theo tội danh "khai sai dẫn đến thiếu thuế" nếu đáp

ứng đồng thời 3 điều kiện: (i) Vi phạm lần đầu; (ii) Có tình tiết giảm nhẹ; và (iii) Đã tự giác nộp đủ số thuế

khai thiếu trước khi bị xử phạt. Tuy nhiên, việc cải lại tội danh nói trên phải được đề cập trong Biên bản

thanh tra thuế.

THUẾ KHÁC
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Riêng đối với tội danh "trốn thuế" do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nếu muốn cải thành "khai sai dẫn đến

thiếu thuế" cần phải chứng minh được lỗi phát sinh việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là do bên bán hàng

gây ra.

Về việc chuyển lỗ trong trường hợp bị ấn định thuế, Tổng cục Thuế cho rằng pháp luật thuế hiện hành

không có quy định cấm chuyển chỗ nếu bị ấn định thuế do đó việc chuyển lỗ vẫn được thực hiện một cách

bình thường theo quy định

Cần lưu ý là các quy định về xử phạt thuế tại Chương I và II của Nghị định 129/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực

từ 5/12/2020 và đã được thay mới tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP với mức phạt cao hơn.

Thay đổi thông tin trên HĐĐT phải điều chỉnh thông báo phát  hành

Công văn số 102271/CTHN-TTHT ngày 26/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về việc thay đổi bố cục thông tin trên hóa đơn.

Theo Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử (HĐĐT) loại mới chỉ bắt buộc sử dụng kể từ

1/7/2022. Giai đoạn trước 1/7/2022, có thể sử dụng HĐĐT loại cũ hoặc mới.

Trường hợp sử dụng HĐĐT loại cũ, nếu có thay đổi về nội dung, mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thì

bắt buộc phải thông báo phát hành lại theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Thông tin trên HĐĐT có thể bổ sung thêm

Công văn số 102272/CTHN-TTHT ngày 26/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về việc định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa  đơn.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã gia hạn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mẫu cũ đến hết ngày 30/6/2022.

Từ 1/7/2022 mới bắt buộc áp dụng mẫu mới.

Trong giai đoạn trước 1/7/2022, các doanh nghiệp mặc nhiên được sử dụng HĐĐT mẫu cũ nếu cơ quan

thuế không có yêu cầu chuyển đổi.

Việc sử dụng HĐĐT mẫu cũ cơ bản vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư

39/2014/TT-BTC. Theo đó, trên HĐĐT phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc quy định tại Điều 6 Thông

tư số 32 và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39.

Ngoài các nội dung bắt buộc, doanh nghiệp có thể tạo thêm các nội dung không bắt buộc nhưng cần đảm

bảo yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

THUẾ KHÁC
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Lập trễ hóa đơn nhiều lần bị xử phạt như thế nào?

Công văn số 101966/CTHN-TTHT ngày 25/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về thời điểm lập hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ nay đến ngày 30/6/2022, doanh nghiệp vẫn được

sử dụng hóa đơn cũ nếu cơ quan thuế chưa bắt buộc chuyển đổi.

Thời điểm lập hóa đơn trong trường hợp sử dụng hóa đơn cũ vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều

16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó, ngày lập hóa đơn dịch vụ là ngày thực hiện xong hoặc ngày thu tiền

trước.

Hóa đơn nếu lập trễ thời điểm thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC

(4 - 8 triệu đồng).

Cần lưu ý, các trường hợp thực hiện nhiều vi phạm về hóa đơn hoặc một vi phạm nhưng thực hiện nhiều lần

sẽ bị xử phạt riêng từng lần (khoản 7 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC).

Cách chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy nhiều trang

Công văn số 101967/CTHN-TTHT ngày 25/11/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

Quy định về sử dụng hóa đơn nhiều trang tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC hiện nay vẫn còn

hiệu lực áp dụng.

Theo đó, khi chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy mà số lượng hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn 01 trang hóa đơn

thì được phép tạo hóa đơn nhiều trang.

Tuy nhiên, phần đầu trang sau của hóa đơn phải hiển thị cùng số hóa đơn, cùng tên, địa chỉ, MST người

bán, người mua, cùng mẫu, ký hiệu hóa đơn như trang đầu và kèm theo ghi chú "tiep theo trang truoc - trang

X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn).
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hồ sơ đề nghị chấp thuận XNK ngoại tệ  tiền mặt từ 01/2/2021

Thông tư 17/2020/TT-NHNN ngày 14/12/2020 sửa  đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ  tục 

chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được  phép.

Theo đó, quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được

phép từ 01/2/2021 gồm:

(1)Văn bản đề nghị chấp thuận XNK ngoại tệ tiền mặt theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư

17/2020 (thay thế cho mẫu đề nghị ban hành kèm theo Thông tư 33);

(2) Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết giữa ngân hàng được phép với NH hoặc

tổ chức tài chính nước ngoài kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của NH

được phép;

(3)Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt; trong đó các quy định

sau phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

+ Quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ  thống;

+ Quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại  tệ tiền

mặt.

(4) Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký văn bản đề nghị chấp  thuận là 

người đại diện theo ủy quyền của NH được phép.

Các hồ sơ, tài liệu quy định tại mục (2), (3) và (4) chỉ gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi. Thông tư

17/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/2/2021.

Lý do C/O Form EUR.1 không được chấp nhận cho hưởng thuế  EVFTA

Công văn số 3157/HQHCM-GSQL ngày 28/10/2020 của Cục Hải  quan TP. HCM 

về chứng nhận xuất xứ EVFTA.

Văn bản giải thích lý do tại sao vào thời điểm này, C/O Form EUR.1 cấp bởi Liên minh Châu Âu theo quy định

tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT không còn được chấp nhận cho hưởng thuế EVFTA,

thay vào đó phải là chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu phía EU.

HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
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Có thể viết tay "tên người xuất khẩu" trên chứng từ khai báoxuất xứ

Công văn số 3497/HQHCM-GSQL ngày 30/11/2020 của Cục Hải quan TP. HCM 

về cách ghi tên người xuất khẩu dưới lời văn khai báo xuất xứ.

Theo quy định tại Phụ lục VII Thông tư 11/2020/TT-BTC (hướng dẫn Phụ lục VI Nghị định thư số 1 của Hiệp định

EVFTA), "tên người xuất khẩu" trong lời văn khai báo xuất xứ không bắt buộc phải là chữ đánh máy, có thể viết

tay.

Riêng trường hợp có được miễn ký chứng từ tự chứng nhận xuất xứ khi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX

hay không, sẽ được Tổng cục Hải quan hướng dẫn sau.

Hướng dẫn về chứng từ C/O trong Hiệp địnhATIGA

Công văn 7886/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2020 về chứng từ chứng  nhận xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.

Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) ký ngày 22/01/2019 tại Việt

Nam có hiệu lực từ ngày 20/9/2020. Bên cạnh một số sửa đổi liên quan đến C/O mẫu D, ASEAN chính thức áp

dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN là ASEAN Wide Self Certification (AWSC) kể từ ngày

20/9/2020.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy

định về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ATIGA để hướng dẫn các cam kết trong Nghị định thư thứ nhất sửa đổi

Hiệp định.

Để đảm bảo thực hiện đúng cam kết quốc tế và quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BCT , Tổng cục Hải quan

hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc ghi trị giá FOB trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA:

Yêu cầu thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải

quan, cụ thể: đối với các C/O mẫu D được cấp từ ngày 20/9/2020 chỉ thể hiện trị giá FOB trong trường hợp hàng

hóa xuất khẩu từ hoặc nhập khẩu vào Campuchia, Indonesia hoặc Lào và sử dụng tiêu chí xuất xứ giá trị hàm

lượng khu vực (RVC) để xác định xuất xứ hàng hóa.

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN khác (Brunei, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia,

Myanmar, Việt Nam) không phải thể hiện trị giá FOB trên C/O. Trường hợp C/O thể hiện thêm thông tin về trị giá

FOB thì việc khai báo thêm thông tin bổ sung này không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
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Việc khai trị giá FOB khi áp dụng tiêu chí RVC áp dụng tương tự đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

hàng hóa.

2. Về thể thức và mẫu lời văn khai báo chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN:

- Đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 của

ASEAN quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020: thực hiện theo hướng dẫn tại

Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 và khoản 7 Điều 3 Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020.

Theo đó, Mẫu lời văn khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ quy định tại khoản 7, Điều 3 Thông tư

19/2020/TT-BCT chỉ áp dụng cho tự chứng nhận theo dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 của

ASEAN, không áp dụng cho cơ chế ASWC.

- Đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ thực hiện cơ chế ASWC (ASEAN Wide Self Certification) quy định

tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020: thực hiện theo hướng dẫn về tự chứng nhận

xuất xứ tại Phụ lục 1, Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương.

Theo đó, thông tin tối thiểu khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trong cơ chế ASWC được hướng

dẫn tại khoản 3 Điều 12 Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 19/2020/TT-BCT.

3. Mã số tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận của ASEAN (ASWC):

- Mã quốc gia (Country Code) trong mã số cấp phép (Authorization Code) cho doanh nghiệp tự chứng nhận

(Certified Exporter - CE): Điều 2, Phụ lục I, Thông tư 19/2020/TT-BCT quy định nước xuất khẩu phải cập

nhật mã CE lên cơ sở dữ liệu của ASEAN. Theo thống nhất trong ASEAN, mã cấp phép sẽ bao gồm cả mã

số quốc gia nước xuất khẩu. Mã quốc gia được hệ thống tự động cập nhập vào trong mã số cấp phép và

được thể hiện cùng với mã CE khi khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ.

Tuy nhiên, trong trường hợp có lỗi khai báo về mã quốc gia thể hiện trên chứng từ thương mại thì sai sót này

không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ với điều kiện chứng từ chứng nhận xuất

xứ bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định.

Ví dụ: Trên cơ sở dữ liệu mã số của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của Singapore được ký hiệu SG123456789.

Trên hóa đơn thương mại mà số của nhà xuất khẩu đủ điều kiện từ Singapore chỉ khai báo mã CE là

123456789.

- Mã CE không có trong cơ sở dữ liệu CE của ASEAN: để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và tạo thuận lợi

thương mại, trong trường hợp công chức hải quan kiểm tra không thấy mã CE trên cơ sở dữ liệu CE của

ASEAN, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục để tiến hành xác minh với cơ

quan có liên quan.

HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
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Hàng chế biến từ TNKS có nguồn gốc nhập khẩu không bịtính  thuế XK 5%

Công văn số 7743/TCHQ-TXNK ngày 8/12/2020 của Tổng cục Hải  quan về việc 

áp dụng Biểu thuế xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP, các mặt hàng xếp vào nhóm STT 211 (với thuế

xuất khẩu 5%) là mặt hàng đáp ứng đồng thời 02 điều kiện:

(i)Là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không thuộc các nhóm có STT từ 01 - 210 của Biểu thuế xuất khẩu.

(ii)Có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản (TNKS) cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm

trở lên.

Tuy nhiên, lưu ý, tỷ trọng TNKS nêu tại điểm (ii) nêu trên chỉ tính TNKS có nguồn gốc ở trong nước, không

bao gồm hàng nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm chế biến từ TNKS (không thuộc các nhóm STT từ 01 - 210

của Biểu thuế XK) và xuất bán nguyên đai nguyên kiện cho DNCX thì đây là sản phẩm chế biến từ TNKS có

nguồn gốc nhập khẩu.

Vì vậy, không đáp ứng điều kiện (ii) để xếp vào nhóm hàng 211 mà thuộc diện không chịu thuế XK (do sản

phẩm này không có quy định trong nước, không bao gồm hàng nhập khẩu.

C/O có được cấp thay thế không?

Công văn số 7658/TCHQ-GSQL Về việc C/O cấp thay thế

Đối với C/O được cấp thay thế, cơ quan hải quan có thể kiểm tra được tính xác thực trên trang điện tử của

cơ quan cấp hoặc thông tin C/O cấp thay thế trên hệ thống Một cửa quốc gia/Một cửa

ASEAN, đồng thời cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định C/O cấp thay thế cho đúng lô hàng nhập khẩu thì

chấp nhận C/O cập thay thế mặc dù trên C/O cấp thay thế không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của

C/O ban đầu.

HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Mức giảm tiền điện 3 tháng cuối năm 2020

Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 6/12/2020 của Bộ Công

thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách  hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2.

Văn bản công bố các đối tượng được giảm tiền điện các tháng 10, 11 và 12/2020, bao gồm:

- Điện sinh hoạt: giảm 10%;

-Khách sạn và kho chứa hàng: tính theo giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất quy định tại  Quyết định 

số 648/QĐ-BCT;

-Các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid- 19: giảm 

100% (không áp dụng đối với cơ sở cách ly có thu phí)

-Cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19:  giảm 20%.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

LĨNH VỰC KHÁC

Nhiên liệu hỗn hợp phải nộp thuế BVMT trên tỷ lệ % chứa xăng  dầu

Công văn số 101320/CT-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế TP.  Hà Nội về 

cách tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu  mỡ nhờn.

Theo quy định tại khoản 1.3 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC, đối với nhiên liệu hỗn hợp có chứa xăng

dầu thì phải kê khai nộp thuế BVMT trên số lượng xăng dầu chứa trong nhiên liệu hỗn hợp đó.

Người nộp thuế phải tự tính toán tỷ lệ % xăng dầu chứa trong nhiên liệu hỗn hợp căn cứ theo tiêu chuẩn kỹ

thuật chế biến nhiên liệu hỗn hợp đó và phải thông báo tỷ lệ này cho cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế

BVMT.

Về mức thuế BVMT làm căn cứ tính số thuế phải nộp, được quy định tại Nghị quyết số

579/2018/UBTVQH14.
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Loạt quy định mới về HĐLĐ, tiền lương, giờ làm việc...

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ  quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật  Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động.

Hiệu lực thi hành: 1/2/2021

Nghị định này thay thế và làm mới các quy định tại các Nghị định sau:

1. Nghị định số 03/2014/NĐ-CP về tuyển dụng lao động;

2. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP về việc tham gia BHXH;

3. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, trả lương, trợ cấp thôi việc, mất việc;

4.Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi cách tính hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc của Nghị  định số

05/2015/NĐ-CP;

5. Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định các ngành nghề được phép thuê và lao động

6. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định việc tổ chức hội nghị người lao động

7.Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định nguyên tắc xây dựng thang bảng lương và định mức lao  động;

8.Nghị định số 121/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn đăng ký  thang bảng

lương

9. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy địnhvề giờ làm việc và an toàn, vệ sinh lao động;

10. Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chính sách dành riêng cho lao động nữ;

11. Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định dành riêng cho lao động là giúp việc nhà;

12.Nghị định số 46/2013/NĐ-CP quy định chung về đình công

13.Nghị định số 41/2013/NĐ-CP công bố danh mục các doanh nghiệp không được đình công .
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Một số điểm đáng chú ý:

-Sổ lao động có thể lập bằng bản điện tử, tức có thể sử dụng một ứng dụng phần mềm để lưu trữ,  truy xuất 

thông tin của tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

-Thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động đối với người được thuê làm quản lý doanh nghiệp

(Giám đốc, Trưởng phòng...) là 120 ngày thay vì chỉ 30 hoặc 45 như đối với lao động bình thường. Nếu hợp

đồng dưới 12 tháng, thời hạn báo trước trong trường hợp này phải là 1/4 thời gian của hợp đồng.

Nghị định đính kèm Danh mục các công việc được phép cho thuê lại lao động (Phụ lục II); các  biểu mẫu về 

khai trình lao động (Phụ lục I)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021.

05 thông tin về tai nạn lao động DN phải công bố định kỳ

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ,  tổng hợp, 

cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao  động và sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm

trọng.

Hiệu lực thi hành: Kể từ ngày kể từ ngày 15/01/2021

Theo đó, định kỳ 06 tháng, hằng năm, người sử dụng lao động phải đánh giá, công bố tình hình tai  nạn lao 

động xảy ra tại cơ sở cho người lao động biết.

Nội dung thông tin công bố bao gồm:

(1) Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;

(2) Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;

(3) Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;

(4) Thiệt hại do tai nạn lao động gồm: tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động; các khoản chi về y  tế, trả lương 

trong thời gian điều trị, bồi thường, trợ cấp, chi phí khác; thiệt hại tài sản;

(5) Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê tại các mục (1), (2), (3) và (4) nêu trên  so với cùng 

thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo;

(6) Phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (bao  gồm 

phân tích về kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, việc thực hiện kế hoạch).
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05 tiêu chí giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định quy định chi  tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất theo quy định phải đáp ứng

05 tiêu chí sau:

-Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đất chưa giao, chưa cho thuê hoặc

đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật đất đai 2013;

-Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa  theo quy 

định của UBND cấp tỉnh;

-Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng: đô thị, điểm dân  cư nông 

thôn, xã nông thôn mới đã được phê duyệt;

-Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế  hoạch sử 

dụng đất được phê duyệt, công bố công khai;

-Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có nhưng đã có văn bản  giải quyết 

theo quy định.

Hợp đồng trọn gói không được giảm giá theo khối lượng thi công  thực tế

Công văn số 5848 – KTXD ngày 7/12/2020 của BXD hướng dẫn quyết toán HĐ trọn gói trong trường hợp khối

lượng có tăng /giảm so với HĐ

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, các

nội dung quy định trong hợp đồng mà các bên đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp

luật áp dụng cho hợp đồng.Theo nội dung văn bản số 3426/XMHT-QLDA, hợp đồng ký kết giữa các bên là

hợp đồng trọn gói và pháp luật áp dụng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy

định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP tại Điều 15, quy định giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi

trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết

trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện và tại Điều 19 quy định hợp đồng

trọn gói được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối

lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh

toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết

.Như vậy, trường hợp nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, phạm vi công việc phải thực hiện trong hợp

đồng đã ký kết thì chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán, quyết toán cho nhà thầu theo đúng khối lượng và

đơn giá đã thỏa thuận trong hợp đồng.
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