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Nhiều ngân hàng hàng đầu thế giới “rúng động” sau 

vụ sụp đổ quỹ đầu cơ lớn của phố Wall

Vụ sụp đổ của quỹ Archegos Capital Management LP, quỹ đầu tư

mà rất ít người trên phố Wall từng nghe đến cho đến khi vỡ vào

tháng trước, hiện đang thay đổi ngành ngân hàng toàn cầu vốn có
lịch sử nhiều thập kỷ.

Theo Bloomberg, 2 tổ chức tài chính chịu thiệt hại nặng nề nhất

bao gồm Nomura Holdings và Credit Suisse Group AG đã bắt đầu

hạn chế tài chính dành cho các quỹ đầu cơ và quỹ gia đình.

Các nhà quản lý ngành tài chính châu Âu đang tính toán kỹ lưỡng hơn đến rủi ro mà ngân hàng

phải chịu khi cho các khách hàng kiểu như vậy vay tiền. Giới chức Mỹ đang điều tra vụ việc.

Như vậy khi mà giới chức hàng loạt nước trên thế giới, từ Washington cho đến Zurich hay Tokyo

đồng loạt hành động, ngành ngân hàng toàn cầu có thể đang đương đầu với những thay đổi lớn

nhất tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Vụ sụp đổ của Archegos, quỹ đầu cơ gia đình do nhà sáng lập Bill Hwang sáng lập ra, đã cho

thấy những rủi ro mà các ngân hàng phải đương đầu với kiểu khách hàng như thế này, ngay cả

khi mà các khoản vay của họ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Credit Suisse chịu tác động

nặng nề nhất, bị thiệt hại đến 4,7 tỷ USD riêng trong quý 1/2021.

Ông Hwang là nhà đầu tư kỳ cựu trên phố Wall và quản lý tài sản 10 tỷ USD thông qua quỹ đầu

tư của riêng ông có tên Archegos Capital Management.

Thời gian gần đây, ông đã vay hàng tỷ USD từ các ngân hàng trên phố Wall nhằm đầu cơ vào

một số cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc. Ở thời điểm giữa tháng 3/2021, ông nắm

20 tỷ USD cổ phiếu của công ty truyền thông ViacomCBS và ông trở thành cổ đông tổ chức lớn

nhất của công ty này. Tuy nhiên, chẳng có ai có thể tính toán được thựa ra ông nắm bao nhiêu

tỷ USD cổ phiếu bởi ông sở hữu cổ phiếu chủ yếu thông qua nhiều công cụ tài chính phức tạp

được gọi là phái sinh do các ngân hàng tạo ra.

Cuối tháng 3/2021, cổ phiếu của công ty ViacomCBS giảm chóng mặt xuống dưới ngưỡng an

toàn so với tài sản đảm bảo của các công ty, các bên môi giới lập tức kích hoạt lệnh yêu cầu

tăng tài sản ký quỹ, khi mà quỹ Archegos không đáp ứng được, lập tức các ngân hàng thâu tóm

tài sản và đồng loạt bán ra.

Vụ sụp đổ quỹ đầu tư của ông Hwang mới chỉ là khởi đầu. 2 trong số ngân hàng cho ông vay

tiền công bố thua lỗ hàng tỷ USD. Giá cổ phiếu của ViacomCBS giảm hơn 50% trong vòng 1

tuần.

Một chuyên gia lâu năm trên phố Wall, ông Charles Geisst, phân tích: “Vấn đề hiện nay chính là

ví dụ minh họa cho môi trường pháp lý lỏng lẻo trên phố Wall trong vài năm qua. Quỹ Archegos

đã giấu được danh tính với các nhà quản lý bằng việc vay tiền thông qua các ngân hàng bằng

các giao dịch trong bóng tối”.
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Châu Âu cần một kế hoạch khôi phục kinh tế tham 

vọng hơn
Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune hôm 11/4 nhận định Liên minh châu

Âu (EU) sẽ phải tìm kiếm một kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch tham vọng hơn so với gói

kích thích 750 tỷ euro đã được thống nhất vào mùa Hè năm ngoái.

Bộ trưởng Beaune nhấn mạnh châu Âu không được lặp lại những sai sót đã mắc phải trong quá

khứ, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây một thập kỷ. Lần này, EU cần củng cố

đà phục hồi kinh tế bằng các biện pháp đầu tư, sử dụng mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G),

công nghệ xanh và kỹ thuật số.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình LCI về việc EU sẽ cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào

những lĩnh vực này, Bộ trưởng Beaune cho rằng con số cần thiết sẽ là nhân đôi số tiền hiện có.

Bộ trưởng Beaune cho biết ông hy vọng 27 quốc gia thành viên EU sẽ phê chuẩn gói kích thích

kinh tế vào tháng Năm tới, để số tiền 750 tỷ euro có thể được phân phối từ mùa Hè. Theo kế

hoạch, Pháp sẽ nhận được 40 tỷ euro trong số này.

Hiện, các chính phủ EU vẫn đang đệ trình các kế hoạch chi tiêu chi tiết của mình, trong khi tiến

độ giải ngân chậm đang tạo ra sự thất vọng đang gia tăng ở Paris và một số thủ đô khác.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 

6.4% trong năm 2021

Ngày 6/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã một lần nữa tăng dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn

cầu, lên mức 6,4% trong năm 2021.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ những năm 1970, phần lớn là nhờ các chính sách

chưa từng thấy của các nước nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Việc IMF nâng dự báo tăng trưởng cho thấy triển vọng tươi sáng hơn của nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi các nền kinh tế phát triển khác như Đức, Pháp và Nhật Bản đều đang vật lộn với khó

khăn từ tháng 1, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 4,3% lên 5,1% trong năm

nay nhờ gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD mới nhất của Washington

Theo IMF, nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tăng trưởng nhanh hơn

dự báo trước đó, song vẫn cho rằng châu Âu sẽ mất nhiều thời gian hơn Mỹ để phục hồi sau cú

sốc đại dịch. Cụ thể, tăng trưởng GDP tại 19 quốc gia Eurozone được dự báo sẽ đạt 4,4%

trong năm nay, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1.

Dự báo cho các nền kinh tế mới nổi dù cũng được cải thiện nhưng không mạnh như ở các nền

kinh tế phát triển. IMF chỉ nâng dự báo tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi thêm 0,4 điểm

phần trăm lên 6,7% so với dự báo hồi tháng 1.
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Bloomberg Economics: Việt Nam hưởng lợi nhất 

châu Á khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh
Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhờ vào gói kích cầu quy

mô lớn và nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng cao sẽ giúp

nhiều nước xuất khẩu hàng hóa dịch vụ tại châu Á hưởng

lợi, trong đó Việt Nam sẽ được lợi nhiều nhất, theo nhận

định của chuyên gia Bloomberg Economics đưa ra mới

đây.

Nếu kinh tế Mỹ trong năm 2021 tăng trưởng được 7,7%

theo tính toán của chuyên gia Bloomberg Economics,
cao hơn rất nhiều so với tốc độ 3,5% được tính toán vào cuối năm ngoái, nhiều nền kinh tế tại

châu Á sẽ hưởng lợi.

Theo kịch bản đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ thêm 1%, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực

châu Á của Bloomberg Economics, ông Chang Shu, nói vào ngày thứ Ba. Tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc cũng sẽ lên thêm khoảng 0,6%.

“Việc tăng trưởng kinh tế Mỹ được nâng lên 7,7% trong năm 2021, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ

3,5% vào cuối năm 2020, có thể coi như thông tin rất tốt với các nước xuất khẩu hàng hóa tại

châu Á. Tác động gián tiếp lên chuỗi cung ứng cũng sẽ không hề nhỏ, nhiều doanh nghiệp châu

Á sẽ tham gia gắn kết chặt chẽ hơn vào chuỗi cung ứng tại Mỹ”, ông Shu nhận định.

Xuất siêu của Việt Nam bất ngờ cao gấp 3 lần ước 

tính
Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

trong tháng 3/2021 đạt 58,11 tỷ USD, tăng 42,2% so với tháng 2/2021 do hoạt động xuất nhập

khẩu trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lũy kế đến hết tháng 3, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 154,01 tỷ USD,

tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng giá trị xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay,

tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 40,11

tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 3 xuất siêu 1,2 tỷ USD, quý 1/2021 Việt Nam xuất siêu

2,79 tỷ USD. Mức xuất siêu này cao hơn rất nhiều so với ước tính 400 triệu USD và Tổng cục

Thống kê đưa ra trước đó, thường ước số liệu vào ngày 20/3.

Về xuất khẩu , tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 29,65 tỷ

USD, tăng tới 46,8% so với tháng trước đó. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI

đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% so với tháng 2/2021.

Các mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất gồm: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 4,68

tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 4,59 tỷ USD; ; Máy móc thiết bị dụng

cụ & phụ tùng đạt 3,49 tỷ USD; Hàng dệt may 2,72 tỷ USD; Giày dép các loại 1,71 triệu USD.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam



5Bản tin thị trường

Sắp thí điểm mua bán điện mặt trời, gió thông qua 

EVN

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định thí điểm mua bán điện trực tiếp

giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện (cơ chế DPPA).

Theo đó, khách hàng dùng điện cho sản xuất công nghiệp (cấp điện áp từ 22 kV trở lên) có thể

đàm phán, thoả thuận mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió thông qua hợp

đồng kỳ hạn.

Giao dịch mua bán điện sẽ được thực hiện qua thị trường điện giao ngay, vận hành theo quy

định thị trường bán buôn điện cạnh tranh của Bộ Công Thương.

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, khách hàng dùng điện tham gia thí điểm phải

có hồ sơ đăng ký đáp ứng các tiêu chí, như cam kết sử dụng năng lượng tái tạo; tỷ lệ sản lượng

điện hợp đồng mua trong 3 năm đầu tham gia thí điểm từ 80% trở lên.

Về phía đơn vị phát điện, muốn tham gia thí điểm cơ chế này, dự án điện gió, mặt trời phải có

trong quy hoạch, công suất lắp đặt trên 30 MW. Các dự án này cũng phải cam kết mốc thời gian

vận hành thương mại, tham gia thị trường điện trong vòng 9 tháng từ khi được công bố lựa chọn

tham gia của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, hồ sơ tham gia thí điểm của dự án cũng phải

kèm theo văn bản chứng minh hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính, tín dụng.

TP HCM hỗ trợ lãi suất 0% với ngành công nghiệp

trọng điểm, công nghệ cao

Đó là thông tin được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đưa ra tại Hội thảo

“Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhìn nhận nhu cầu vật liệu cho sản

xuất phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng cao. Trong khi đó, năng lực sản xuất công nghiệp

vật liệu nước ta vẫn còn nhỏ, năng suất và chất lượng còn nhiều hạn chế. Do đó, việc phát triển

nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước có vai trò quyết định đến sự thành công của phát triển ngành.

Thảo luận về những chính sách cho ngành vật liệu công nghiệp TP HCM, ông Dương Anh Đức,

Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP đã xác định 1 số ngành công nghiệp trọng điểm để

tập trung phát triển với 2 nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp.

"Chính sách đặc sản của TP HCM là kích cầu đầu tư với các ngành công nghiệp trọng điểm, có

yếu tố công nghệ cao. Theo đó, TP cho vay vốn kích cầu, tất cả lãi suất do TP chi trả khi có dự

án tốt được thông qua bởi hội đồng thẩm định. Thời gian vay tối đa 7 năm, có dự án đặc biệt lên

đến 10 năm. Từ những dự án này đã ra được sản phẩm, tạo được những doanh nghiệp có tầm

thế giới" - ông Dương Anh Đức thông tin.
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TP.HCM: Mục tiêu trở thành điểm thu hút đầu tư hàng 

đầu khu vực

Tp. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025 trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút

đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình
đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Đây là mục tiêu được UBND thành phố xác định trong kế hoạch vừa ban hành cải thiện môi

trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của
Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, Tp. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hàng năm, kiên quyết khắc

phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn

về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng

giữa các thành phần kinh tế; đưa thành phố vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành
kinh tế - xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

Mặt khác, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư theo hướng chuyển đổi số hướng

đến phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp trên địa bàn

thành phố phát triển bền vững; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 đứng trong nhóm 5 địa phương

dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.

Năm 2021, dự báo giá trị phát hành trái phiếu xanh

đạt 375 tỷ USD
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa giới thiệu cuốn Sổ tay "Hướng dẫn trái phiếu xanh, trái

phiếu xã hội và trái phiếu bền vững".

Theo một báo cáo đầu năm 2021 của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's, tổng giá trị phát

hành trái phiếu có thể tiếp tục hướng tới một đỉnh cao mới vào năm 2021 – ước tính sẽ là 650 tỷ

USD; trong đó, 375 tỷ USD từ trái phiếu xanh, 150 tỷ USD từ trái phiếu xã hội và 125 tỷ USD từ

trái phiếu bền vững.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững

đã và đang được coi là phương tiện hữu hiệu huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án

có lợi ích về môi trường và xã hội nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp định khí

hậu Paris 2015.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của thị trường trái phiếu dán nhãn, đặc biệt là trái phiếu

xanh đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế.

Cuốn sổ tay là kết quả hợp tác cùng IFC và Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu, với sự hỗ trợ của Cục

Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, nhằm hướng dẫn các tổ chức phát hành và các thành viên thị trường

áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực ASEAN cũng như các quy định của Việt Nam về trái

phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững. Đày là công cụ hữu ích hỗ trợ việc huy

động các nguồn lực từ thị trường vốn trong nước và quốc tế cho các dự án bền vững và thân

thiện với môi trường - xã hội.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

33,800.60 điểm 4,128.80 điểm 13,900.19 điểm

0.9% 0.8% 0.5%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 05-09/04: Giữ vững đà tăng?

Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với sắc xanh. VN-Index tăng 0.59% đạt mức 1,231.66

điểm; HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.37% dừng tại 293.79 điểm.

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

trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 651 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 1.27% so với tuần giao dịch

trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 167 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7.92%.

Nhà đầu tư nước ngoài: Mua ròng hơn 2,327 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng

gần 2,383 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 55 tỷ đồng trên sàn HNX.

Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là AMD và DLG trên sàn HOSE

Bản tin thị trường 7

Dow Jones vọt gần 300 điểm lên kỷ lục mới, tăng

2% trong tuần qua



Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/4: Lạm phát lên đỉnh, USD giảm

giá

Đầu giờ sáng 14/4 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công

bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.217

đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở

mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.864 đồng.

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

biến ở mức 22.980 đồng (mua) và 23.160 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.980 đồng/USD và

23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.975 đồng/USD và 23.175

đồng/USD. ACB: 23.000 đồng/USD và 23.160 đồng/USD.

Dầu tăng 1% trước dữ liệu nhập khẩu mạnh mẽ từ Trung

Quốc

Giá dầu tăng 1% vào ngày thứ Ba (13/4) nhờ dữ liệu nhập khẩu

mạnh mẽ từ Trung Quốc, nhưng đà tăng đã bị kiềm hãm do lo

ngại rằng việc tạm ngưng triển khai vắc-xin của Johnson &

Johnson có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế và hạn chế tăng

trưởng nhu cầu dầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến 64

xu (tương đương 1%) lên 63.91 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI

cộng 48 xu lên 60.18 USD/thùng.

Giá vàng trong nước

Giá vàng miếng SJC ngày 14.4 tăng mạnh 270.000 đồng/lượng,

Eximbank mua vào lên 55,05 triệu đồng/lượng và bán ra 55,3 triệu

đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên

54,97 triệu đồng/lượng và bán ra 55,37 triệu đồng/lượng…

Giá vàng ngoài nước

Giá vàng thế giới ngày 14.4 tăng 23 USD/ounce so với giá chiều

13.4, lên 1.748 USD/ounce. Ngay sau khi thị trường Mỹ (tối 13.4)

bước vào phiên giao dịch, vàng đã tăng một mạch từ

1.725 USD lên đến 1.750 USD/ounce khi số liệu lạm phát được

công bố.

Thị trườngvàng
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Thị trường dầu

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Thị trường ngoại hối

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Bộ GTVT đề xuất nhiều chính sách mới hỗ trợ DN gặp

khó do Covid-19

Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng về 0%

cho doanh nghiệp đường bộ

Khẳng định diễn biến của dịch Covid-19 vẫn

còn phức tạp, việc tiếp tục duy trì các chính

sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp là cần thiết,

Bộ GTVT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo

cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ,

ngành xem xét một số chính sách, giải pháp

hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục cho

phép kéo dài hiệu lực của Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số

khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2021. Kéo dài hết ngày 31/12/2021 đối với Thông tư số

74/2020 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ phí bảo trì đường bộ đối với các xe ôtô kinh doanh vận

tải hành khách được giảm 30%; xe ô tô tải kinh doanh vận tải được giảm 10%.

"Đối với đường bộ cần tiếp tục có thêm những giải pháp hỗ trợ để hỗ trợ đơn vị kinh doanh vận

tải khôi phục sản xuất kinh doanh như giảm thuế giá trị gia tăng về 0%; giảm 50% thuế thu nhập

doanh nghiệp; cho giãn nộp 6 tháng đối với số thuế còn nợ đọng đến hết năm 2021 (không tính

lãi chậm nộp); không thu phí đậu, đỗ, đón khách tại sân bay, nhà ga, bến cảng và giảm 50% giá

dịch vụ qua bến xe đối với xe khách; giảm 50% lệ phí đăng ký cho các xe đăng ký mới để kinh

doanh vận tải đến 31/12/2021", Bộ GTVT kiến nghị.

Kiến nghị nhiều chính sách hỗ trợ hàng không, đường sắt

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục kéo dài chính sách

giảm 50% giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; áp dụng mức giá tối

thiểu 0 đồng với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định

khung giá đến hết năm 2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước xem xét kiến nghị khác của

ngành hàng không về hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng, thời hạn thanh toán.

Lĩnh vực vận tải đường sắt, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị

định số 65/2018 về thực hiện niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe thêm 3 năm. Bổ sung Nghị định

số 32/2017 về tín dụng đầu tư nhà nước để các dự án đóng mới đầu máy, toa xe đường sắt

thuộc danh mục được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng phát triển VN. Đồng thời, sớm phê duyệt 2

Đề án “Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu

tư và Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt VN để làm cơ sở cho Tổng công ty Đường sắt

VN triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Lĩnh vực vận tải hàng hải, Bộ GTVT kiến nghị bổ sung đối tượng được ưu tiên tiêm vắcxin

phòng ngừa Covid-19 là các thuyền viên làm việc trên tàu biển, người làm việc trực tiếp với tàu

biển. Hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho sỹ quan, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt

động tuyến quốc tế quá thời hạn hợp đồng lao động được hồi hương; xem xét đưa thuyền viên

Việt Nam hết hạn hợp đồng đang mắc kẹt ở nước ngoài vào danh sách ưu tiên trên các chuyến

bay cứu trợ của Chính phủ Việt Nam.
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Vì sao quy hoạch mạng cảng hàng không “vắng” sân

bay chuyên dùng?

Bộ GTVT đang lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay

toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay

toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT xây dựng, hiện nay,

mạng cảng hàng không, sân bay gồm 22 cảng hàng không, sân bay, trong đó có 9 cảng hàng

không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa được phân chia theo khu vực. Đến năm 2030,

nước ta sẽ có 26 cảng hàng không bao gồm 13 cảng hàng không quốc tế, 13 cảng hàng không

nội địa. Đến năm 2050 có 30 cảng hàng không bao gồm 15 cảng hàng không quốc tế, 15 cảng

hàng không nội địa, trong đó cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô sẽ được nghiên cứu vị trí

khi có nhu cầu, dự kiến nghiên cứu sau năm 2040.

Góp ý dự thảo quy hoạch, nhiều chuyên gia cho rằng Bộ GTVT chưa quan tâm đến hoạt động

của hàng không chung, trong quy hoạch mạng cảng hàng không thiếu sân bay chuyên dùng

(khu vực mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo sử dụng cho máy bay, thủy phi cơ, trực thăng

hoạt động để phục vụ mục đích vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận

chuyển công cộng).

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết: Theo quy định của Luật Hàng không dân dụng, Bộ Quốc

phòng quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi thống nhất với Bộ GTVT; Bộ GTVT

chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan lập quy hoạch tổng thế phát triển hệ thống cảng hàng

không, sân bay toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ sân bay chuyên dùng.

Đường sắt tăng mạnh hàng liên vận quốc tế bất 
chấp dịch Covid-19

Hàng liên vận quốc tế vận chuyển bằng đường sắt giữa các nước Á- Âu năm 2020 tăng

trưởng mạnh dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, hội nghị về thỏa thuận khối lượng chuyên chở hàng hóa

xuất, nhập và quá cảnh liên vận đường sắt quốc tế vừa được tổ chức trực tuyến.

Tại hội nghị, đường sắt các nước đều cho biết, kế hoạch vận chuyển hàng liên vận năm 2021

tăng cao so với năm 2020. Riêng Đường sắt Việt Nam, sản lượng vận chuyển hàng liên vận

quốc tế quý I tiếp tục tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ 2020 với các mặt hàng hóa chất, điện

tử, hoa quả chở bằng containel lạnh…

Trước đó, trong năm 2020, khối lượng hàng liên vận bằng đường sắt giữa các nước cũng tăng

trưởng mạnh. Tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa đi bằng đường sắt giữa các nước đạt

77,721 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2019.

Trong đó, tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và với các nước

tham dự hội nghị trong năm 2020 đạt 882,3 ngàn tấn, tăng 7% so với năm 2019.
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Việt Nam có thêm 8 bến cảng mới

Bộ GTVT vừa có quyết định công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Sau 2 năm thử nghiệm, Lạch Huyện sắp tiếp nhận tàu

trọng tải 132.900 DWT

Cục Hàng hải VN đề xuất Bộ GTVT chấp thuận cho cảng TC-HITC khu vực Lạch Huyện

chính thức tiếp nhận tàu 132.900 DWT sau 2 năm thử nghiệm.

“Sau 2 năm thử nghiệm (từ tháng 4/2019 đến tháng 07/4/2021), cảng TC-HICT đã tổ chức cho

175 chuyến tàu có trọng tải từ trên 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải vào, rời cảng với

174 chuyến tàu tuyệt đối an toàn và 1 lượt tàu xảy ra va chạm với cẩu bờ QC15 (lượt tàu rời

cảng chuyến số 23 - nguyên nhân của vụ va chạm đã được kết luận là do thuyền trưởng, hoa

tiêu thiếu kinh nghiệm)", văn bản của Cục Hàng hải VN nêu.

Cũng theo Cục Hàng hải VN, sau sự cố va chạm nói trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành

rà soát và tăng cường thêm một số biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải. Kể từ chuyến tàu số

24 đến chuyến tàu số 175, hoạt động vào, rời cảng của tàu đã tuyệt đối an toàn.

“Cục Hàng hải VN đề xuất Bộ GTVT xem xét, cho phép cảng TC-HICT được chính thức tiếp

nhận tàu container trọng tải đến 132.900 DWT giảm tải để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất,

kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp”, Cục

Hàng hải đề xuất.

Theo đó, hệ thống cảng biển Việt Nam hiện có tổng cộng 286

bến cảng. Một số khu vực cảng biển có số bến cảng lớn,

gồm: Hải Phòng có 50 bến, Vũng Tàu có 46 bến và TP Hồ

Chí Minh có 42 bến.

Trong đó, cảng biển Vũng Tàu có số bến cảng tăng nhiều

nhất, gồm: Bến cảng Hyosung Vina Chemicals, Bến cảng

Quốc phòng Quân khu 7, Bến cảng chuyên dùng Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, Bến cảng

Hải đoàn 129.

Ngoài ra, cảng biển Hải Phòng có thêm bến cảng MPC Port; cảng biển Khánh Hòa có thêm bến

cảng tổng hợp Nam Vân Phong; Cảng biển Đồng Nai có thêm bến cảng Vĩnh Hưng và cảng biển

TP Hồ Chí Minh có thêm bến cảng Bến Nghé Phú Hữu.

Theo Cục Hàng hải VN, với hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã

và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng

của đất nước.

Trung bình mỗi năm, cảng biển Việt Nam đón khoảng 120.000 lượt tàu biển với mức tăng

trưởng tổng thể của hàng hóa đạt gần 16%/năm. Trong đó, năm 2020, tổng lượng hàng thông

qua cảng biển Việt Nam đạt tới 692 triệu tấn, vượt 14 - 21% so với quy hoạch
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Kinh tế phục hồi có thể đẩy chi phí vận chuyển tăng

đến năm sau

Giá than đã tăng vọt so với năm trước, giá gỗ giao sau tăng gấp 3 lần lên mức kỷ lục

mới vào cùng giai đoạn. Thép cũng tăng giá, giá ngô và đậu nành cũng đã có những đợt

phục hồi vào thời kỳ đại dịch.

Giá các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường toàn cầu đã liên tục tăng trong thời gian qua.

Điều này đồng nghĩa là các tàu vận chuyển sẽ phải hoạt động không ngưng nghỉ, qua đó tiếp

tục kéo chi phí vận tải “leo thang”.

Tính riêng từ đầu năm tới nay, chi phí vận chuyển hàng hóa đã tăng hơn 50%. Ban đầu, chi phí

vận chuyển hàng hóa được thúc đẩy nhờ sự phục hồi sản xuất ở Trung Quốc. Tới hiện tại, các

loại phí vận tải hàng hóa này này đang tăng ở nhiều nơi khác khi các quốc gia nỗ lực xây dựng

lại kho dự trữ đã cạn kiệt trong thời gian nền kinh tế phải ngừng hoạt động.

Các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá này sẽ chưa kết thúc. Theo một báo cáo ngày 7/4 từ

hãng tin Bloomberg, giá cước vận chuyển để chở các loại hàng hóa như ngũ cốc, quặng sắt và

than đá - được gọi là hàng rời - dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong năm nay và có thể kéo dài tới

năm 2022.

Sự cố kênh đào Suez làm tình trạng tắc nghẽn thêm 

nghiêm trọng tại nhiều cảng trên thế giới

Hơn 1,9 triệu TEU (loại container 20 feet) hàng hóa đang ở trên biển và hướng đến nhiều

cảng vốn đã đang bị tắc nghẽn trên khắp thế giới, theo nền tảng thông tin logistics

Project44.

Sau khi tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez vào

cuối tháng 3, có tới 400 tàu, trong đó có nhiều tàu chở

container, chạy theo hướng Bắc và Nam đã bị trì hoãn

do tắc nghẽn.

“Với việc các tàu bị tắc nghẽn đang tìm đường đến các

cảng sau sự cố ở Kênh đào Suez, sự chậm trễ tích lũy

đối với các tàu chở hàng là 1,017 ngày, có nguy cơ tràn vào các cảng với hàng hóa bị tắc nghẽn

trong nhiều tuần tới, Project44 đang cảnh báo các chủ hàng rằng cơn đau đầu của họ vẫn chưa

kết thúc với sức tải hơn 1,9 triệu TEU.

Project44 cho biết các cảng lớn khác trên toàn cầu đang chuẩn bị cho một lượng hàng đổ vào

bao gồm New York, với 76.500TEU đã đến hoặc đi từ sự cố kênh đào Suez; Port Kelang, ở mức

103,900TEU; và Jebel Ali, ở mức 75.879TEU.

“Dòng chảy của các tàu cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ tại cảng có thể tính

bằng ngày. Với sự chậm trễ trên các tuyến thương mại lớn như Thượng Hải - Rotterdam đã gần

chạm mốc một tuần — một mức tăng đáng lo ngại so với năm 2020, khi thời gian trì hoãn trung

bình của các cảng trên cùng tuyến là 2,79 ngày,” công ty cho biết.
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Zim sẽ ra mắt vào cuối tháng này một dịch vụ xuyên Thái Bình Dương thứ ba chuyên biệt nhằm

vào các loại hàng hóa nhạy cảm với thời gian. Tuyến dịch vụ 'ZIM Central China Ecommerce

Xpress' hoặc 'ZX3' sẽ kéo dài trong sáu tuần và ghé các cảng Cao Hùng, Thượng Hải, Ninh Ba,

Oakland, Los Angeles (WBCT), Cao Hùng.

Chuyến đi đầu tiên từ Cao Hùng được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 4 với tàu VOLANS

4.258 teu. Con tàu này sẽ tham gia cùng với tàu NAVIOS CHRYSALIS 4,730 teu và tàu

SEASPAN MANILA 4,250 teu. Ba tàu nữa vẫn chưa được đề cử.

Zim đã bắt đầu một dịch vụ đầu tiên được gọi là ‘Ecommerce Xpress’ (‘ZEX’) vào tháng 6 năm

ngoái như một kết nối nhanh giữa Nam Trung Quốc và Los Angeles. Hải trình của 'ZEX’ kéo dài

trong năm tuần và ghé Hạ Môn, Vịnh Dachan, Yantian, Los Angeles, Hạ Môn.

Một dịch vụ tương tự đã được đưa ra vào tháng Hai năm ngoái giữa Thái Lan, Việt Nam và

California. Tuyến ‘ZIM Southeast Asia Ecommerce Xpress' hoặc 'ZX2' này kéo dài bảy tuần và

ghé các cảng tại Laem Chabang, Cái Mép, Yanti an, Los Angeles, Tacoma, Laem Chabang.

ZIM ra mắt tuyến Trung Quốc – California ‘ZX3’

RCL gia nhập ONE trên tuyến mới Trung Quốc-Thái 

Lan-Philippines

Công ty vận tải biển Regional Container Lines (RCL) có trụ sở tại Thái Lan đã khai trương tuyến

Trung Quốc - Hàn Quốc - Thái Lan - Việt Nam - Philippines, được cung cấp thông qua quan hệ

đối tác với Ocean Network Express (ONE).

Như đã báo cáo trước đó, ONE đã giới thiệu trong tuần này một dịch vụ ‘CTP’ mới, trong đó

RCL hiện tham gia với tư cách là nhà cung cấp tàu. Hãng vận tải Thái Lan sẽ triển khai tàu AS

CARINTHIA 2,824 teu mới thuê vào cuối tháng 4, trong khi ONE sẽ khai thác ba tàu khác.

Dịch vụ mới này cho phép RCL thay thế và mở rộng dịch vụ ‘RLM’ hiện tại được cung cấp thông

qua thỏa thuận vị trí với dịch vụ ‘TPV’ của ONE. Dịch vụ ‘TPV’ này sẽ sớm bị đóng.

Tuyến ‘CTP / RLM2’ sẽ ghé Laem Chabang, Cái Mép, Manila (N), Qingdao, Busan, Shanghai,

Laem Chabang. Hải trình tuyến kéo dài trong bốn tuần và sử dụng bốn tàu 2.500 - 2.800 teu.

Dịch vụ bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 với 2,553 teu MOL SEABREEZE.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Năm 2021, chưa bắt buộc phân bổ thuế TNDN khi khai thuế tập trung cho chi nhánh

Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp mở

Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, nếu các đơn vị này hạch toán phụ thuộc (tức khai

thuế tập trung tại trụ sở chính) thì phải lập Bảng phân bổ số thuế phải nộp cho từng đơn vị phụ

thuộc.Bảng này nộp tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Tuy nhiên, theo Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT- BTC và Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số

122/2020/QH14, dự toán ngân sách nhà nước được kéo dài (ổn định) từ năm 2020 sang 2021,

do đó, quy định trên sẽ áp dụng từ năm 2022 trở về sau (mặc dù Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã
có hiệu lực từ 5/12/2020).

Cần biết thêm là việc phân bổ thuế cho đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị

định 126/2020/NĐ-CP nêu trên không áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (tức có dưới 10 lao
động).Trường hợp khác,nếu Chi nhánh đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì cũng được miễn

phân bổ số thuế phải nộp của Chi nhánh nếu hạch toán riêng được thu nhập.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp một doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ của đối tác để làm đại lý

phân phối sản phẩm cho họ trong một số năm nhất định thì khoản hỗ trợ này sẽ phải hạch toán

một lần vào thu nhập khác để chịu thuế TNDN, không phân bổ cho từng năm.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, dự án đầu tư mở rộng chỉ được

ưu đãi thuế TNDN khi có tăng vốn hoặc tăng tài sản cố định, công suất thiết kế tối thiểu từ 20%.

Nếu không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên nhưng có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới
công nghệ cho dự án đang được ưu đãi thuế thì phần thu nhập phát sinh thêm sẽ được hưởng

ưu đãi theo dự án ban đầu trong thời gian còn lại.

Theo đó, trường hợp Công ty đang hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn, có bổ sung ngành nghề

kinh doanh vận tải nhưng không tăng vốn, không đầu tư thêm tài sản (chủ yếu dùng xe thuê) và

cũng không đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ thì phần thu nhập từ ngành nghề kinh
doanh bổ sung này không được ưu đãi.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tiền hỗ trợ phải hạch toán một lần vào thu nhập khác, không phân bổ theo năm

Công văn số 933/TCT-DNL ngày 1/4/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

TNDN đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền.

Không được ưu đãi đầu tư mở rộng nếu chỉ bổ sung ngành nghề  mà không tăng vốn

Công văn số 874/TCT-CS ngày 29/3/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế?

Công văn số 10145/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 của Cục Thuế TP.  

Hà Nội về thuế TNCN đối với quà tặng cho nhân viên.

"Quà tặng" chỉ bị tính thuế TNCN nếu là: chứng khoán, vốn góp, bất động sản và những tài sản

phải đăng ký sở hữu (xe máy, ô tô, tàu thuyền, ....) (khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Theo đó, khi Công ty tặng quà bằng hiện vật cho nhân viên, chỉ phải khấu trừ thuế TNCN nếu

thuộc những tài sản kể trên.

Trường hợp tặng những tài sản khác thì được miễn khấu trừ thuế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Trả tiền công theo hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế TNCN 10%

Công văn số 10144/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 của Cục Thuế TP.  

Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khi trả tiền công cho cá

nhân ký hợp đồng dịch vụ, Công ty phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, không tính theo Biểu lũy

tiến.

Đối với các khoản khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, Công ty kê khai theo Tờ khai

mẫu số 05/KK-TNCN và quyết toán theo Tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành tại Thông tư

92/2015/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 10146/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 của Cục Thuế TP.  

Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các cá nhân cư trú phải tự kê khai

nộp thuế khi phát sinh tiền lương được trả từ nước ngoài.

Nơi khai thuế là nơi phát sinh công việc tại Việt

Nam hoặc nơi cư trú (nếu nơi phát sinh công

việc không phải ở Việt Nam).

Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài, khi

kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì phải

khai quyết toán, thời điểm quyết toán là trước

khi xuất cảnh. Nếu quên chưa quyết

toán thì có thể ủy quyền cho doanh nghiệp nơi làm việc hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán

thay (điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tiền lương từ nước ngoài do cá nhân tự khai thuế

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nhận hỗ trợ phải nộp thuế GTGT nếu bản chất là tiền dịch vụ

Công văn số 10143/CTHN-TTHT ngày 5/4/2021 của Cục Thuế

TP.  Hà Nội về việc xuất hóa đơn GTGT.

"Tiền hỗ trợ" nếu bản chất là tiền thuê thực hiện các dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, bảo

hành, sửa chữa thì không được miễn thuế GTGT, bên nhận hỗ trợ vẫn phải phát hành hóa

đơn và tính thuế (khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Theo đó, trường hợp Chi nhánh có chi tiền hỗ trợ cho các nhà phân phối để thực hiện chương

trình hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ vận chuyển, tiếp thị, trưng bày

sản phẩm... cho Chi nhánh thì khi nhận hỗ trợ, các nhà phân phối phải xuất hóa đơn, khai
nộp thuế GTGT.

Việc nhà phân phối xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng và tính thuế GTGT theo thuế

suất 10% hay theo tỷ lệ % trên doanh thu tùy thuộc nhà phân phối nộp thuế theo phương

pháp khấu trừ hay trực tiếp.

(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ KHÁC

Công văn số 855/TCT-CS ngày 26/3/2021 của Tổng cục Thuế 

về  chính sách thu tiền thuê đất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, doanh nghiệp được giảm

tiền thuê đất năm 2020 phải đáp ứng các điều kiện: thuê đất trực tiếp từ Nhà nước, trả tiền

thuê hàng năm và bị ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do dịch.

Theo đó, doanh nghiệp nếu thuê lại đất từ doanh nghiệp khác (tức không thuê trực tiếp từ

Nhà nước) hoặc dự án đang còn trong thời gian xây dựng, chưa đi vào hoạt động (tức

không phải bị ngừng sản xuất kinh doanh do dịch) thì không được xét giảm tiền thuê đất

năm 2020 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Địa chỉ trên hóa đơn vẫn được viết tắt những từ thông dụng

Công văn số 10857/CTHN-TTHT ngày 9/4/2021 của Cục Thuế

TP.  Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp.

Các quy định về hóa đơn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-

BTC) vẫn còn hiệu lực áp dụng đến ngày 1/7/2022 (Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Thuê lại đất từ doanh nghiệp khác sẽ không được giảm tiền thuê do dịch

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Theo đó, địa chỉ Công ty nếu quá dài, không thể viết đủ trên hóa đơn thì được viết tắt những

từ thông dụng như "Phường" thành "P", "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt

Nam" thành "VN"... theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, việc viết tắt địa chỉ phải đảm bảo đúng, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh,

đăng ký thuế, đồng thời vẫn xác định được đúng tên, địa chỉ của người bán, người mua.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Dự án chậm tiến độ phải nộp thêm tiền thuê đất

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, các dự án bị chậm

tiến độ nếu được cho phép gia hạn sử dụng đất (tối đa 24 tháng) thì phải nộp thêm tiền thuê

đất trong thời gian chậm tiến độ.

Mức tiền thuê đất phải nộp thêm trong thời gian chậm tiến độ được tính theo số tiền thuê đất

phải nộp hàng năm (khoản 2 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 1042/TCT-CS ngày 9/4/2021 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất.

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Điều kiện hưởng ưu đãi khi C/O Form E có hóa đơn bên thứ ba

Công văn số 578/GSQL-GQ4 ngày 1/4/2021 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu E.

Đối với C/O Form E có hóa đơn bên thứ ba, nếu đã thể hiện đầy đủ thông tin về việc mua bán

qua bên thứ ba đồng thời đáp ứng các quy định tại Điều 33, Điểm 10 Phụ lục 2 Thông tư

12/2019/TT-BCT thì được chấp nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA.

Chấp nhận hóa đơn bên thứ ba đối với  hàng hưởng thuế

EVFTA
Công văn số 678/HQHCM-GSQL ngày 30/3/2021 của Cục Hải quan TP. 

HCM về thẩm quyền tự  chứng nhận xuất xứ EVFTA.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 11/2020/TT-BTC, bên bán hàng và phát hành hóa

đơn cho lô hàng xuất xứ EVFTA có thể ở nước khác không phải thành viên EVFTA (nước thứ

ba).

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ Hà Lan (không phải thành viên EVFTA)

nhưng được nhà xuất khẩu ở Đức (thuộc thành viên EVFTA) tự chứng nhận xuất xứ thì lô

hàng vẫn được cho hưởng ưu đãi.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hàng hưởng thuế EVFTA phải khai mã B25 trên tờ khainhập khẩu

Đối với hàng nhập khẩu xin hưởng thuế ưu đãi đặc biệt EVFTA, ngoài việc phải đáp ứng điều

kiện tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP thì còn phải khai đúng mã biểu thuế là B25

trên tờ khai nhập khẩu.

Về Biểu thuế EVFTA có thể tra cứu tại Phụ lục II Nghị định 111/2020/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 533/GSQL-GQ4 ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải  quan về vướng mắc EVFTA.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thị trường 18

DNCX được miễn khai hải quan trong những trường hợp nào?

Công văn số 534/GSQL-GQ2 ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan hướng dẫn thủ tục hải quan.

Theo quy định tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, DNCX sẽ được miễn khai hải

quan trong các trường hợp sau:

- Mua, bán, thuê, mượn hàng hóa giữa các DNCX với nhau;

-Mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để

xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công

nhân làm việc tại DNCX;

-Luân chuyển hàng hóa trong nội bộ của một DNCX hoặc luân chuyển giữa các DNCX trong

cùng một khu chế xuất;

-Nhập khẩu hàng hóa từ các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có

hạch toán phụ thuộc;

-Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn

trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Tuy nhiên, DNCX

phải lập và lưu trữ các chứng từ, sổ sách chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo
các quy định của Bộ Tài chính, trong đó xác định rõ mục đích và nguồn hàng hóa.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Cách khai báo xuất xứ đối với hàng đa xuất xứ nhập khẩu từ EU

Công văn số 444/GSQL-GQ4 ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan về vướng mắc EVFTA.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu từ châu Âu (hưởng thuế EVFTA), nếu bao gồm nhiều chủng loại

hàng hóa có xuất xứ từ nhiều nước thành viên EU thì khai báo xuật xứ là "EU" hoặc "European

Uniion", mẫu lời văn khai báo xuất xứ cần căn cứ theo hướng dẫn tại Phụ lục VII Thông tư số

11/2020/TT-BCT, không được khai báo xuất xứ theo tên của một nước châu Âu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 454/GSQL-GQ2 ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan về việc thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công hoặc sản xuất hàng xuất khẩu, nếu sau khi thông

quan, doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng lô nguyên liệu đó nữa (do ảnh hưởng đại dịch

COVID- 19 chẳng hạn) thì có thể tái xuất tại chỗ theo chỉ định của bên nước ngoài hoặc

chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa.

Nếu chuyển tiêu thụ nội địa thì vẫn phải đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng nhưng được

miễn nộp thuế (điểm b Khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại Khoản 10 Điều 1
Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Được phép tái xuất tại chỗ nguyên liệu nhập gia công, sản xuất  xuất khẩu
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Công văn số 778/HQTPHCM-GSQL ngày 7/4/2021 của Cục Hải  

quan TP. HCM về vướng mắc C/O mẫu AANZ.

Việc đánh dấu vào ô số 13 “Subject of third-party invoice” trên C/O mẫu AANZ đã được hướng

dẫn tại Điều 22 Phụ lục III và điểm 14 Phụ lục VI Thông tư 31/2015/TT-BCT.

Theo đó, trường hợp C/O mẫu AANZ có hóa đơn do công ty thứ ba ở cùng nước xuất khẩu phát

hành hoặc do công ty ở nước thứ ba phát hành thì đều phải đánh dấu O vào ô số 13.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Yêu cầu đối với C/O dùng để chứng nhận xuất xứCPTPP

Công văn số 777/HQTPHCM-GSQL ngày 7/4/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về chứng nhận  

xuất xứ CPTPP.

Cục Hải quan TP. HCM lưu ý, C/O dùng để chứng nhận xuất xứ CPTPP phải đáp ứng yêu cầu tối

thiểu quy định tại điểm a3 khoản 3 Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp người xuất khẩu không phải là người chứng nhận thì trên C/O phải có tên,

địa chỉ (bao gồm quốc gia), số điện thoại và địa chỉ email của người xuất khẩu. Tuy nhiên, thông

tin này không bắt buộc nếu người sản xuất cấp C/O và không biết thông tin người xuất khẩu.

Về địa chỉ của người xuất khẩu, phải là nơi xuất khẩu thuộc nước thành viên Hiệp định CPTPP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Những chứng từ hải quan được nộp bản điện tử thay bảngiấy

-Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (có thể nộp

bản điện tử hoặc bản scan từ chứng từ giấy có ký số);

-Bảng kê hóa đơn thương mại đính kèm tờ khai hải quan điện tử trong trường hợp khai báo

nhiều hóa đơn trên cùng một tờ khai theo khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP;

-Chứng từ khai bổ sung tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều 20 Thông

tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC);

-Hồ sơ thông báo cơ sở gia công, SXXK, nơi lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm xuất khẩu, hợp đồng,

phụ lục hợp đồng gia công... theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-

BTC (sửa đổi tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC);

Khi nào C/O mẫu AANZ phải tick vào ô sổ 13 “Subject of third- party invoice”?

Công văn số 1517/TCHQ-TXNK ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải  quan Theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 18 (sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) và 

điểm c khoản 1 Điều 18  Thông tư 38/2015/TT-BTC, các chứng từ sau đây đã được nộp 

qua  Hệ thống hải quan điện tử và không cần nộp thêm bản giấy.
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Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã từng nhắc nhở công chức hải quan không

được yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm chứng từ giấy có ký tên, đóng dấu và xác nhận sao y

bản chính đối với các chứng từ đã gửi hợp lệ qua Hệ thống điện tử (Công văn số

2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020).

Riêng với các chứng từ có quy định bắt buộc phải nộp bản giấy thì đã cho phép doanh nghiệp

lựa chọn nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-

BTC).

Kể từ ngày 23/11/2020, ngành Hải quan cũng đã triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế

điện tử (viết tắt là Hệ thống MGH). Theo đó, doanh nghiệp đã có thể gửi hồ sơ hoàn thuế

điện tử qua Hệ thống MGH (địa chỉ:

https://mgh.customs.gov.vn hoặc https://mgh.customs.gov.vn/MGHYDN).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Liên quan đến trị giá tính thuế khi tái nhập hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài sửa chữa (đã

hướng dẫn tại Công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019), Tổng cục Hải quan hướng

dẫn thêm như sau:

-Nếu hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài sửa chữa không theo điều kiện bảo hành hoặc đã hết

thời hạn bảo hành và doanh nghiệp phải trả phí sửa chữa cho bên nước ngoài thì trị giá tính

thuế nhập khẩu là tổng chi phí sửa chữa, bao gồm cả tiền công sửa chữa và trị giá vật tư, linh

kiện, phụ tùng thay thế (nếu có).

-Riêng trị giá tính thuế GTGT, không bao gồm tiền công sửa chữa nếu tách biệt khỏi trị giá vật

tư, linh kiện, phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, do Hệ thống VNACCS không có chức năng hỗ trợ

giảm trừ tiền công sửa chữa khỏi trị giá tính thuế GTGT nên doanh nghiệp phải nộp trước, sau

đó xin hoàn lại.

(Nguồn: vietlawonline.com)

C/O EVFTA được phép nộp bổ sung bản thay thế nếu bản gốcbị  cấp lỗi

Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải  

quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận

việc nộp bổ sung C/O cấp thay thế, sửa chữa cho C/O cấp trước đó.

Điều này có nghĩa, nếu C/O gốc bị cấp lỗi thì doanh nghiệp được nộp bổ sung C/O cấp thay
thế, sửa chữa để hưởng ưu đãi. Quy định này áp dụng với cả C/O của EVFTA.

Về mã số REX, trường hợp cơ quan hải quan xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu

lực thì việc khai cụm từ “Exporter Reference No...” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của

C/O.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Lưu ý về trị giá tính thuế khi tái nhập hàng thuê sửa chữa ở nước ngoài

Công văn số 1485/TCHQ-TXNK ngày 1/4/2021 của Tổng cục Hải quan về 

việc bổ sung nội dung công văn số 5485/TCHQ-TXNK  ngày 28/8/2019.
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Công văn số 1612/TCHQ-TXNK ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải  

quan về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu.

Theo Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 và Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày

23/2/2021, nguyên liệu NSXXK (mã loại hình E31) khi đưa một phần đi thuê gia công hoặc thuê

gia công một, một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất hoặc xuất khẩu

ngay thì cũng được miễn thuế nguyên liệu theo khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số

107/2016/QH13.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, chính sách nêu trên không áp dụng đối với nguyên liệu

NSXXK đã chuyển mục đích và nguyên liệu nhập theo loại kinh doanh.

Theo đó, các nguyên liệu nhập kinh doanh (loại hình A42) hoặc nhập SXXK (loại hình E31) nhưng

đã chuyển mục đích sang kinh doanh, cho dù sau đó có thuê gia công để xuất khẩu sản phẩm thì

cũng không được miễn thuế nguyên liệu theo khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13

Về thuế GTGT, nếu nguyên liệu NSXXK đáp ứng quy định miễn thuế nhập khẩu theo Điều 12,

Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì đồng thời cũng được miễn thuế GTGT.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thuê gia công nguyên liệu NSXXK đã chuyển mục đích sẽkhông  được miễn thuế

Nhập khẩu máy móc có sẵn ở ViệtNam  có cần khai hải quan?

Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải

quan về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua máy móc với đối tác nước ngoài nhưng được đối tác chỉ

định nhận máy móc từ Công ty khác ở Việt Nam thì được coi là XNK tại chỗ (điểm c khoản 1

Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP).Khi giao nhận máy móc, các bên sẽ thực hiện thủ tục hải

quan theo loại hình XNK tại chỗ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu máy móc (nhập khẩu tại chỗ) là loại đã qua sử dụng thì thì phải

tuân thủ quy định về kiểm soát chất lượng và năm sản xuất quy dịnh tại Quyết định số

18/2019/QĐ-TTg.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Cách khai báo tờ khai trị giá thấp trên Hệ thống VNACCS

Việc khai báo tờ khai trị giá thấp (MIC/MEC) trên Hệ thống VNACCS được Tổng cục Hải quan  

hướng dẫn như sau:

- Đối với chỉ tiêu "Mã địa điểm dỡ hàng": khai là "VNHNG"

-Đối với chỉ tiêu "Tên máy bay chở hàng": khai biển kiểm soát phương tiện vận tải nếu hàng hóa  

được vận chuyển bằng đường bộ.

- Đối với các chỉ tiêu khác, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC và Thông

tư 56/2019/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 559/GSQL-GQ3 ngày 31/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc 

không khai báo được tờ khai trị giá thấp trên Hệ thống VNACCS
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Thay đổi phương thức vận chuyển hàng quá cảnh phải xinphép

Theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, khi có thay đổi phương

thức vận chuyển hàng quá cảnh, chủ hàng phải gửi văn bản xin phép Chi cục Hải quan nơi quản

lý.

Trường hợp được chấp thuận, chủ hàng phải khai hải quan trên từng tờ khai theo từng chặng

vận chuyển và từng loại hình tương ứng.

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh có thay đổi phương thức vận chuyển thực hiện theo quy

định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-

CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 557/GSQL-GQ5 ngày 30/3/2021 của Tổng cục Hải  quan về thủ tục 

thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa vận  chuyển độc lập.

DNCX bán hàng vào nội địa, khai hải quan thế nào?

Công văn số 549/GSQL-GQ2 ngày 30/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan hướng dẫn thủ tục hải quan.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, DNCX được phép bán hàng

hóa, tài sản thanh lý cho doanh nghiệp nội địa.

Thủ tục hải quan được thực hiện theo hình thức XNK tại chỗ (Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-

CP, Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-

BTC).

Về mã loại hình, có thể sử dụng mã E42 trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ và mã A12 trên tờ khai

nhập khẩu tại chỗ.

Trường hợp DNCX muốn tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, cần gửi văn bản cho Chi cục Hải quan

nơi nhập khẩu để thông báo phương án tiêu hủy, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy

(khoản 42, khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Nguyên liệu NSXXK nếu đã chuyển mục đích trước khi thuê gia  công 

sẽ không được miễn thuế

Theo Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 và Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày

23/2/2021, nguyên liệu NSXXK (mã loại hình E31) nếu có đưa một phần đi thuê gia công

hoặc thuê gia công một, một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất

hoặc xuất khẩu ngay ra nước ngoài thì cũng được miễn thuế nguyên liệu theo khoản 7 Điều

16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã khai thay đổi mục đích sử

dụng nguyên liệu NSXXK (mã E31 chuyển sang mã A42) sau đó mới thuê gia công và nhận

lại sản phẩm để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nguyên liệu theo

khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK và Công văn số 879/TCHQ-TXNK nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Mức thu phí hải quan áp dụng từ 5/4/2021

Công văn số 1561/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2021 của Tổng cục 

Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 5/4/2021, phí, lệ phí hải quan sẽ phải áp dụng mức thu 

mới  quy định tại Thông tư 14/2021/TT-BTC, cụ thể:

- Phí khai hải quan: 20.000 đồng/tờ khai

- Phí giám sát hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm SHTT: 200.000 đồng/đơn

- Phí cấp mới sổ ATA (cho hàng TN-TX): 1 triệu đồng/sổ

- Phí cấp lại sổ ATA: 500.000 đồng/sổ

-Lệ phí quá cảnh hàng hóa: 200.000

đồng/tờ  khai

- Lệ phí quá cảnh phương tiện đường bộ:

200.000 đồng/phương tiện

- Lệ phí quá cảnh phương tiện đường thủy: 500.000 đồng/phương

tiện  Phí, lệ phí hải quan được nộp theo tháng hoặc từng lần phát

sinh.

Các trường hợp miễn, không thu phí, lệ phí hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 3 

Thông tư  14/2021/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 1580/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan

về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng.
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Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phépkhi

nhập khẩu vàng nguyên liệu

Công văn số 161/TCHQ-CNTT ngày 13/1/2021 của Tổng cục Hải  

quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Do từ ngày 15/1/2021, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp

FDI đã được thực hiện trên Cổng một cửa quốc gia ở phạm vi toàn quốc nên doanh nghiệp sẽ

được miễn nộp bản giấy Giấy phép này cho cơ quan hải quan.

Thay vào đó, cán bộ hải quan sẽ tự tra cứu thông tin Giấy phép trên Hệ thống E-Customs nếu

cần.

Ngoài ra, khi trừ lùi Giấy phép trên Hệ thống V5, Chi cục Hải quan cũng sẽ cấp và xác nhận

trên Phiếu trừ lùi để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin hạn mức cấp phép nhập khẩu vàng

nguyên liệu hàng năm.

(Nguồn: vietlawonline.com)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Sửa đổi điều kiện miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 của Ngân hàng

Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy

định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ

cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ

nhằm hỗ trợ khánh hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hiệu lực thi hành: 17/5/2021

Thông tư sửa đổi về điều kiện, thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm lãi suất; cơ cấu lại

thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, chỉ các khoản vay phát sinh trước ngày 10/6/2020 và đến hạn trả nợ gốc, lãi trong

khoảng thời gian từ 23/01/2020 - 31/12/2021 mới được ngân hàng xem xét miễn, giảm lãi

suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch chỉ áp

dụng tối đa đến ngày 31/12/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2021.
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 9/4/2021

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 của Bộ Kế hoạch  

và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt  

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và  xúc 

tiến đầu tư.

Hiệu lực thi hành: 9/4/2021

Thông tư thay mới toàn bộ các mẫu biểu liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Phụ lục

A), đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (Phụ lục B) và xúc tiến đầu tư (Phụ lục C).

Việc ký văn bản đăng ký đầu tư được hướng dẫn như sau:

-Đối với văn bản đăng ký đầu tư trước thời điểm thành lập doanh nghiệp sẽ do nhà đầu tư trực

tiếp ký, sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ do người ĐDPL ký.

-Nếu là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam thì nhà

đầu tư nước ngoài và người ĐDPL của doanh nghiệp Việt Nam phải cùng ký văn bản.

-Nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, các bên tham gia hợp

đồng hợp tác kinh doanh phải cùng ký văn bản.

-Nếu đăng ký đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thì phải do nhà đầu tư theo quy định tại Điều 68

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ký.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày

18/11/2015 và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Quy định mới về công ty nhà nước và nhóm công ty

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ quy  

định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Hiệu lực thi hành: 1/4/2021

Nghị định quy định chi tiết về:

-Việc tiếp nhận viện trợ, tài trợ; chia, tách, hợp

nhất, sáp nhập, giải thể... của doanh nghiệp xã

hội.

-Xác định tỷ lệ vốn, cổ phần có quyền biểu quyết

của nhà nước tại doanh nghiệp; việc thành lập,

quy chế hoạt động của Ban kiểm

soát tại doanh nghiệp nhà nước và hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

nhà nước;
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- Điều kiện xác định, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh;

-Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà  

nước.

Theo đó, đối với các công ty con thuộc cùng công ty mẹ có vốn nhà nước từ 65% trở lên, Nghị

định nghiêm cấm: cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; cùng mua vốn góp, cổ phần tại

một doanh nghiệp khác hoặc cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành

viên, cổ đông tại một doanh nghiệp khác.

Việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước có thể do người ĐDPL hoặc người được ủy

quyền công bố. Tuy nhiên, nếu do người được ủy quyền công bố thì bắt buộc phải gửi Giấy ủy

quyền theo Biểu số 1 Phụ lục II Nghị định này đến cơ quan chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch & Đầu

tư (Điều 20).

Đính kèm:

-Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh do doanh nghiệp quốc  

phòng, an ninh thực hiện (Phụ lục I).

-Các mẫu: Giấy ủy quyền công bố thông tin, Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm,  

Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp nhà nước (Phụ lục

II).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế và bãi bỏ các văn bản sau: Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, Nghị định số

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015, Quyết định số

35/2013/QĐ-TTg ngày 07/06/2013.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

TP. HCM có thêm 02 cơ sở nhận KCB BHYT từ quý II/2021

Thông báo số 202/TB-BHXH ngày 9/4/2021 của Bảo hiểm xã hội  

TP. HCM về việc bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận  

đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý II/2021.

Bao gồm:

1. Bệnh viện đa khoa Tam Anh Thành phố Hồ Chí Minh (Quận Tân Bình)

2. Trung tâm Y tế quận Thủ Đức

Tất cả các nhóm đối tượng đều được đăng ký KCB ban đầu tại 02 cơ sở này.

Tham khảo Thông báo số 441/TB-BHXH ngày 26/2/2021 để xem toàn bộ danh sách các bệnh

viện  tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý II/2021.
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Một số Nghị định mới về xây dựng

Công văn số 1059/BXD-HĐXD ngày 31/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị 

hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Hiện tại, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định mới để quy định chi tiết Luật Xây dựng sửa đổi

số 62/2020/QH14, gồm:

-Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công

xây dựng và bảo trì công trình;

-Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

-Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các Nghị định nêu trên để quản lý chi phí xây dựng và

chất lượng thi công công trình.

-

Yêu cầu khi xây dựng công trình kết hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Công văn số 1008/BXD-HĐXD ngày 26/3/2021 của Bộ Xây dựng hướng

dẫn thủ tục đầu tư đối với dự án điện mặt trời hòa lưới áp mái.

Theo Bộ Xây dựng, trừ công trình nhà ở riêng lẻ, đối với những loại hình công trình kết hợp xây

dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời thì tùy thuộc quy mô công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập,

thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng,

thực hiện đầu tư xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi

số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các quy định phải tuân thủ khi chuyển nhượng dự án BĐS

Công văn số 994/BXD-QLN ngày 25/3/2021 của Bộ Xây dựng về

việc chuyển nhượng dự án bất động sản.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản (BĐS)

đã được quy định cụ thể tại Mục 6 Chương II Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13, Mục 5

Chương II Nghị định 76/2015/NĐ-CP và Điều 46, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư

số 61/2020/QH14.

Theo đó, hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS phải đảm bảo phù hợp với các quy định của

pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh BĐS và các quy định khác có liên quan.

Đối với việc chuyển nhượng tài sản là BĐS của doanh nghiệp thì phải tuân thủ các quy định của

pháp luật về dân sự, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh BĐS. Nếu là doanh nghiệp nhà nước thì

còn phải tuân thủ thêm quy định về quản lý tài sản công và đầu tư vốn nhà nước vào doanh

nghiệp.
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Đã có Nghị định hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng 2020

Công văn số 1058/BXD-HĐXD ngày 31/3/2021 của Bộ Xây

dựng  về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số  điều của Luật Xây dựng.

Hiện nay, các Nghị định hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đều đã

được ban hành gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị

định số 15/2021/NĐ-CP.

Trong đó, đã có hướng dẫn về các nội dung sau:

-Định nghĩa về dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, 

lợi  ích cộng đồng,...;

-Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn 

bị  dự án, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập các bước thiết kế triển khai sau thiết kế

cơ sở,...;

-Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình, thẩm quyền tổ chức kiểm tra

công  tác nghiệm thu,..

(Nguồn: vietlawonline.com)

Về cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây  dựng

Công văn số 1030/BXD-HĐXD ngày 30/3/2021 của Bộ Xây dựng  

về việc xác định cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì giúp

người  quyết định đầu tư thẩm định dự án quy định tại Luật Xây 

dựng sửa  đổi.

Việc giao cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo

Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đã được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Nghị định
15/2021/NĐ-CP.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư công không thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định

15/2021/NĐ-CP, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ

trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn

phù hợp chủ trì thẩm định (nếu không có cơ quan chuyên môn về xây dựng).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Theo đó, đối với các dự án đầu tư công không thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định

15/2021/NĐ-CP, người quyết định đầu tư có thể giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp

chủ trì thẩm định (nếu không có cơ quan chuyên môn về xây dựng).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tiêu chuẩn xây dựng có bắt buộc áp dụng?

Công văn số 1143/BXD-KHCN ngày 8/4/2021 của Bộ Xây dựng về  

việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn  

xây dựng nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý, việc thiết kế công trình bắt

buộc phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia hiện hành còn hiệu lực.

Riêng với tiêu chuẩn, cho phép áp dụng tự nguyện,

trừ khi một phần hoặc toàn bộ tiêu chuẩn đó được

viện dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm

pháp luật thì phải áp dụng bắt

buộc (Điều 23 Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn số 68/2006/QH11).

Ngoài tiêu chuẩn xây dựng trong nước, chủ đầu tư được xem xét, quyết định áp dụng tiêu chuẩn

xây dựng nước ngoài theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Đã bỏ quy định cho phép ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng

Công văn số 1094/BXD-HĐXD ngày 5/4/2021 của Bộ Xây dựng về  

việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở dự án.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, đối với Dự án đầu tư xây dựng sử

dụng vốn khác, có công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng

đồng thì Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc
Bộ Xây dựng thẩm định.

Về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đã từng được

quy định tại khoản 4, khoản 12 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP (bổ sung cho Nghị định

59/2015/NĐ- CP). Tuy nhiên, các Nghị định này đã bị thay thế bằng Nghị định 15/2021/NĐ-CP

và trong Nghị định mới không còn quy định về việc ủy quyền thẩm định thiết kế, tức không còn

cho phép ủy quyền nữa.

Đối với bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư căn cứ Điều

35, Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP để xác định thẩm quyền thẩm định và thực hiện thủ tục

thẩm định, cấp phép xây dựng.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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