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5. Thương mại & Hải quan
• Không được hoàn thuế nhập khẩu với sản 

phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất 
(“DNCX”) thực hiện gia công

• Hướng dẫn chi tiết việc áp dụng một số loại 
hình xuất nhập khẩu theo Quyết định 
1357/QĐ-TCHQ

• Mã HS theo AHTN 2017 chỉ được sử dụng 
trên C/O mẫu D đến ngày 28/02/2023

• Giải đáp một số vướng mắc về chính sách 
thuế đối với hàng hóa gia công, sản xuất 
xuất khẩu

• Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến 
2030 

• Tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá 
thép màu nhập khẩu

1. Quản lý thuế
• Ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược 

cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 

2. Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp
• Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp

(“TNDN”) khi di chuyển địa điểm thực hiện 
dự án đầu tư

• Chi phí cây xanh
• Chi phí khấu hao Tài sản cố định (“TSCĐ”)

trong thời gian dừng sản xuất do không có 
đơn hàng

• Xác định ưu đãi đối với thu nhập khác
• Chi phí mua căn hộ chung cư để làm văn 

phòng đại diện

4.1. Lao động và Bảo hiểm xã
hội
• Hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động theo Quyết 
định số 08/2022/QĐ-TTg

• Hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách 
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

4.2. Thuế Thu nhập cá nhân và
Xuất nhập cảnh
• Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus 

SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt 
Nam

• Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh người 
phụ thuộc cho đối tượng khác

• Xác định thu nhập miễn thuế Thu nhập cá
nhân (“TNCN”) đối với phần tiền lương làm 
thêm giờ

3. Thuế Gián thu và Thuế Nhà 
thầu nước ngoài
• Thời điểm lập hóa đơn đối với chuyển 

nhượng bất động sản
• Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) đối 

với doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong 
khu phi thuế quan

• Bồi hoàn khoản chi lương của chuyên gia 
phái cử sang Việt Nam
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VĂN BẢN KHÁC

Ban hành Quyết định phê duyệt Chiến 
lược cải cách hệ thống thuế đến năm 
2030 

Ngày 23/04/2022, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ 
thống thuế đến năm 2030. Nội dung chính 
của Chiến lược bao gồm mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp thực hiện chiến lược về (i) cải 
cách chính sách thuế; và (ii) cải cách quản 
lý thuế. Trong đó, đối với giải pháp cải 
cách chính sách thuế, Chiến lược đưa ra 
định hướng cải cách đối với một số sắc 
thuế chính như sau:

- Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”): Mở rộng 
cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng 
hoá dịch vụ không chịu thuế và nhóm hàng 
hoá dịch vụ chịu thuế suất 5%; tiến tới áp 
dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng 
thuế suất theo lộ trình.

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”): Nghiên 
cứu, bổ sung đối tượng chịu thuế; tăng 
thuế theo lộ trình đối với mặt hàng thuốc 
lá, bia, rượu; nghiên cứu, áp dụng kết hợp 
giữa thuế suất theo tỷ lệ và mức thuế 
tuyệt đối đối với một số hàng hoá, dịch vụ.

VĂN BẢN KHÁC

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Thu 
gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản 
biểu thuế nhập khẩu, giảm còn 25 mức 
thuế suất vào năm 2025 và còn 20 mức 
vào năm 2030; nghiên cứu, sửa đổi quy 
định về hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, nhập 
khẩu tại chỗ.

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”): 
Sửa đổi hoặc bãi bỏ các ưu đãi miễn, giảm 
thuế không còn phù hợp; hạn chế việc 
lồng ghép chính sách xã hội với chính sách 
miễn, giảm thuế; chuyển trọng điểm 
chính sách thu hút đầu tư nước ngoài từ 
số lượng sang chất lượng, khuyến khích 
đầu tư vào các ngành, nghề mũi nhọn và 
địa bàn cần khuyến khích đầu tư.

- Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”): Bổ 
sung đối tượng chịu thuế, điều chỉnh số 
lượng và các mức thuế suất phù hợp với 
thu nhập chịu thuế, phù hợp với bản chất 
của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn 
giản trong quyết toán thuế.

(Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 
23/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Quản lý thuế
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Ưu đãi thuế TNDN khi di chuyển địa 
điểm thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp công ty có dự án đầu tư đang 
được hưởng ưu đãi theo điều kiện dự án 
trong khu công nghiệp di chuyển dự án 
đến khu công nghiệp khác, nếu không làm 
thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi 
thuế của dự án theo quy định thì công ty 
tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời 
gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư 
mở rộng nếu đáp ứng điều kiện.

(Công văn số 1471/CTBNI-TTHT ngày 
09/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

Trường hợp công ty có dự án đầu tư mới 
thực hiện tại địa bàn không được hưởng 
ưu đãi thuế, nay công ty có kế hoạch di 
chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư 
vào địa bàn được ưu đãi thuế thì thu nhập 
từ dự án đầu tư mới sau khi di chuyển vào 
địa bàn được ưu đãi thuế sẽ không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN.

(Công văn số 1288/CTBNI-TTHT ngày 
22/04/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Chi phí cây xanh

Trường hợp công ty ký hợp đồng thuê dịch 
vụ trồng và cung cấp cây xanh quanh 
khuôn viên nhà máy, nằm trong phê duyệt 
quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm 
quyền, nếu hoạt động này thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT, phát sinh liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của công 
ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp 
thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và 
được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN.

(Công văn số 3284/CTHDU-TTHT ngày 
18/04/2022 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương)

Chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian 
dừng sản xuất do không có đơn hàng

Trường hợp công ty không có đơn hàng 
phải dừng sản xuất, máy móc không sử 
dụng không thuộc trường hợp phải tạm 
dừng do sản xuất do mùa vụ với thời gian 
dưới 09 tháng, tạm thời dừng để sữa 
chữa, để di rời di chuyển địa điểm, để bảo 
trì, bảo dưỡng theo định kỳ với thời gian 
dưới 12 tháng thì:

- Công ty vẫn phải trích khấu hao TSCĐ 
trong thời gian dừng sản xuất.

- Tuy nhiên, khoản chi phí khấu hao TSCĐ 
trong thời gian tạm dừng đó không được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
thập chịu thuế TNDN do không phục vụ 
sản xuất kinh doanh.

(Công văn số 1475/CTBNI-TTHT ngày 
09/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo)

Xác định ưu đãi đối với thu nhập khác

Trường hợp công ty có dự án đầu tư nhà 
máy điện rác thuộc trường hợp được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện 
dự án đầu tư sản xuất năng lượng từ việc 
tiêu hủy chất thải, và dự án đầu tư này 
đang trong quá trình đầu tư, xây dựng 
chưa đi vào hoạt động, và công ty nhận 
được khoản tài trợ bằng tiền để đầu tư, 
mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ thì 
đây là khoản thu nhập khác và không được 
ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện lĩnh vực 
như trên.

Công ty lưu ý khoản thu nhập khác được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN là các khoản thu 
nhập phát sinh sau khi dự án hoàn thành 
đi vào hoạt động và liên quan trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh được 
hưởng ưu đãi thuế như: các khoản thu 
nhập từ thanh lý phế liệu, phế phẩm của 
sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, 
chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến 
doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu 
đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 
các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp 
khác theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 18, 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

(Công văn số 1354/CTBNI-TTHT ngày 
26/04/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

Chi phí mua căn hộ chung cư để làm 
văn phòng đại diện

Khi mua căn hộ chung cư để làm văn 
phòng đại diện thì công ty cần xác định rõ 
nhà chung cư được xây dựng có mục đích 
hỗn hợp để ở và kinh doanh hay chỉ có 
mục đích để ở.

- Trường hợp công ty sử dụng căn hộ đúng 
mục đích xây dựng và được cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh cho 
văn phòng đại diện tại địa chỉ căn hộ chung 
cư, nếu công ty đảm bảo hồ sơ, chứng từ 
theo quy định thì công ty được kê khai 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được trích 
khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN đối với căn 
hộ chung cư.

- Trường hợp công ty sử dụng căn hộ 
chung cư sai mục đích xây dựng thì công ty 
không được kê khai khấu trừ thuế GTGT 
đầu vào và trích khấu hao TSCĐ đối với căn 
hộ chung cư.

(Công văn số 7201/CTBDU-TTHT ngày 
06/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình 
Dương)

Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thời điểm lập hóa đơn đối với 
chuyển nhượng bất động sản

Khi doanh nghiệp có phát sinh hoạt 
động kinh doanh bất động sản, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, 
chuyển nhượng thì thời điểm lập hóa 
đơn điện tử thực hiện theo quy định tại 
điểm d, khoản 4, Điều 9, Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP. Cụ thể: 

- Trường hợp đã chuyển giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng cho người mua thì 
căn cứ thời điểm chuyển giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng để lập hóa đơn 
điện tử.

- Trường hợp chưa chuyển giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng nhưng có thu 
tiền theo tiến độ dự án thì thời điểm lập 
hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc 
theo thỏa thuận thanh toán trong hợp 
đồng.

(Công văn số 17157/CTHN-TTHT ngày 
20/04/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với 
doanh nghiệp chế xuất hoạt động 
trong khu phi thuế quan

Trường hợp công ty là doanh nghiệp chế 
xuất (doanh nghiệp trong khu phi thuế 
quan) ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài 
về cung cấp dịch vụ thì tổ chức nước ngoài 
thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. 
Trước khi thanh toán tiền cho tổ chức nước 
ngoài công ty phải có trách nhiệm khấu trừ 
thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu để 
nộp vào ngân sách nhà nước. Công ty là 
doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong khu 
phi thuế quan nên không phải khấu trừ 
thuế giá trị gia tăng. 

(Công văn số 7146/CTBDU-TTHT ngày 
05/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương)

Bồi hoàn khoản chi lương của chuyên
gia phái cử sang Việt Nam

Trường hợp công ty ở nước ngoài phái cử 
lao động nước ngoài có chuyên môn sang 
công ty ở Việt Nam làm việc và có thỏa 
thuận rằng:

- Công ty Việt Nam sẽ trực tiếp ký hợp 
đồng lao động với lao động nước ngoài; 

- Toàn bộ lương, tiền trợ cấp, các khoản 
hỗ trợ khác cho người lao động nước 
ngoài sẽ được công ty nước ngoài trả thay 
vào tài khoản cá nhân của người lao động 
tại nước ngoài và sau đó công ty Việt Nam 
sẽ hoàn trả lại cho công ty nước ngoài 
toàn bộ các khoản này (ngoài ra không có 
bất cứ khoản thanh toán nào khác);

- Đồng thời trong thời gian làm việc, các 
lao động phái cử chỉ chịu sự chỉ đạo, giám 
sát và kiểm soát của công ty tại Việt Nam. 

thì khoản hoàn trả Công ty nước ngoài 
nhận được do chi trả hộ sẽ không thuộc 
đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

Trường hợp công ty nước ngoài nhận 
được các khoản thu nhập khác từ việc 
phái cử lao động sang làm việc tại công ty 
Việt Nam ngoài việc chi trả hộ và nhận 
hoàn trả, công ty Việt Nam có trách 
nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay 
công ty nước ngoài trên toàn bộ khoản 
thanh toán cho công ty nước ngoài.

(Công văn số 1503/CTBNI-TTHT ngày 
12/05/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

Thuế Gián thu và Thuế 
Nhà thầu nước ngoài 
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động theo Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 
(ban hành kèm theo Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg) của đơn vị, chuyên 
quản thu thực hiện đối chiếu Mẫu số 02, 
Mẫu số 03 với dữ liệu Danh sách người 
lao động tham gia BHXH đang quản lý.

Lưu ý: Mẫu số 02 được xác nhận hàng 
tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

2. Đối với người lao động làm việc từ 02 
hợp đồng lao động trở lên thì xác nhận 
Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại đơn vị tham 
gia BHXH bắt buộc đầu tiên. Mỗi người 
lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 
tháng và không quá 03 tháng.

3. Không xác nhận đang tham gia BHXH 
bắt buộc đối với trường hợp người lao 
động đang nghỉ không lương, nghỉ 
hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tạm 
hoãn hợp đồng lao động.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến 
hết ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

5. Trong thời gian chưa có thủ tục nộp hồ 
sơ điện tử, dịch vụ công: tiếp nhận Mẫu số 
02, Mẫu số 03 qua dịch vụ bưu chính hoặc 
trực tiếp tại cơ quan BHXH.

(Công văn số 2219/BHXH-QLT và 
2220/BHXH-QLT ngày 29/04/2022 của Bảo 
hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh và Quyết định 
số 1426/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của 
UBND TP. Hà Nội)

Hướng dẫn triển khai, thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động theo Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà tại Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg có 02 mức 1.000.000 
đồng/tháng và 500.000 đồng/tháng, 
trong đó: 

- Mức 1.000.000 đồng/tháng áp dụng cho 
những lao động ký kết và thực hiện HĐLĐ 
trong khoảng thời gian từ ngày 
01/04/2022 đến 30/06/2022.

- Mức 500.000 đồng/tháng áp dụng cho 
những lao động đã ký kết và thực hiện 
HĐLĐ trong khoảng thời gian trước ngày 
01/04/2022.

Người nước ngoài có giấy phép lao động 
còn hiệu lực và đáp ứng các điều kiện quy 
định thì cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà.

(Hướng dẫn số 16741/SLĐTBXH-VLATLĐ 
ngày 10/05/2022 của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh và 
Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 
10/05/2022 của UBND TP. Hà Nội)

Lao động và Bảo hiểm
xã hội
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VĂN BẢN MỚI

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm 
virus SARS-CoV-2 trước khi nhập 
cảnh vào Việt Nam

Do dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và 
tại Việt Nam đã thuyên giảm, Thủ tướng 
Chính phủ quyết định tạm bỏ yêu cầu xét 
nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh 
vào Việt Nam kể từ 0h ngày 15/05/2022.

Trước đó, từ sau ngày 15/03/2022, du 
khách nhập cảnh Việt Nam cũng đã được 
miễn cách ly tập trung (Công văn số 
1265/BYT-DP ngày 15/03/2022 của Bộ Y 
tế). Tuy nhiên, thời điểm này Bộ Y tế vẫn 
yêu cầu du khách xuất trình kết quả âm 
tính đối với xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP 
trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm 
nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ.

Từ sau ngày 27/04/2022, Bộ Y tế cũng đã 
gỡ bỏ quy định yêu cầu khai báo y tế đối 
với khách nhập cảnh (Công văn số 
2118/BYT-DP ngày 26/04/2022).

(Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 
13/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 
Công văn số 2118/BYT-DP ngày 
26/04/2022 của Bộ Y tế)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia 
cảnh người phụ thuộc cho đối 
tượng khác

Trường hợp người lao động đăng ký 
người phụ thuộc là cháu ruột (bố mẹ 
cháu đang trong độ tuổi lao động) không 
thuộc trường hợp cá nhân không nơi 
nương tựa mà người nộp thuế đang phải 
trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của 
pháp luật thì không được giảm trừ gia 
cảnh khi tính thuế TNCN theo khoản 1, 
Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp người lao động đăng ký 
người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà 
ngoại là các cá nhân không nơi nương 
tựa mà người nộp thuế đang trực tiếp 
nuôi dưỡng và đáp ứng điểm đ, khoản 1, 
Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì 
được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế 
TNCN.

(Công văn số 18175/CTHN-TTHT ngày 
26/04/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Xác định thu nhập miễn thuế TNCN 
đối với phần tiền lương làm thêm 
giờ

Trường hợp công ty chi trả cho người lao 
động tiền lương làm thêm giờ vào ngày 
nghỉ lễ, tết theo đúng quy định tại Bộ 
luật Lao động thì thu nhập từ phần tiền 
lương, tiền công làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ được trả cao hơn so với tiền 
lương, tiền công làm việc ban ngày, làm 
việc trong giờ theo quy định của Bộ luật 
Lao động được xác định là thu nhập miễn 
thuế TNCN.

(Công văn số 21884/CTHN-TTHT ngày 
13/05/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Thuế Thu nhập cá nhân
và Xuất nhập cảnh
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VĂN BẢN MỚIBẢN 

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 
đến 2030 

Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 493/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 
hóa đến năm 2030 với một số nội dung 
chính như sau:

- Quan điểm chiến lược: Phát triển xuất 
nhập khẩu trên cơ sở hài hòa giữa các 
mục tiêu, gắn liền với phát triển cơ sở hạ 
tầng kinh tế - Kỹ thuật, khoa học – công 
nghệ và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát 
triển ngành và địa phương;

- Mục tiêu: tăng trưởng xuất khẩu, nhập 
khẩu và duy trì cân bằng cán cân thương 
mại đảm bảo duy trì thặng dư thương mại 
bền vững, cân đối cơ cấu mặt hàng, cơ 
cấu thị trường, tăng tỷ trọng xuất khẩu, 
nhập khẩu với các khu vực chiến lược;

- Định hướng xuất nhập khẩu hàng hóa: 
Phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo 
chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển các nhóm 
ngành hàng theo lộ trình cụ thể, phân 
chia giai đoạn phát triển 2021-2025 và 
2026-2030; điều chỉnh nhịp độ tăng 
trưởng nhập khẩu hàng hóa, tăng tỷ 
trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị hiện 
đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến; đa 
dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả 
các thị trường tiềm năng, .v.v.

- Giải pháp thực hiện chiến lược: sử 
dụng phù hợp nhiều giải pháp khác 
nhau và chi tiết đối với từng mục tiêu, 
từng thị trường và từng giai đoạn cụ 
thể.

(Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 
19/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá
giá thép màu nhập khẩu

Bộ Công Thương đã quyết định giữ nguyên 
chính sách áp thuế chống bán phá giá đối với 
một số sản phẩm thép hợp kim được cán 
phẳng, được sơn, nhập khẩu từ Hàn Quốc và 
Trung Quốc theo Quyết định số 1283/QĐ-
BCT.

(Quyết định số 843/QĐ-BCT ngày 
05/05/2022 của Bộ Công Thương)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Không được hoàn thuế nhập khẩu 
với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế 
xuất (“DNCX”) thực hiện gia công

Trường hợp doanh nghiệp nội địa giao 
hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành 
phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu 
cho doanh nghiệp khác trong khu phi thuế 
quan sản xuất, gia công lại thì khi tái nhập 
thành phẩm vào nội địa phải nộp thuế 
nhập khẩu.

Đối với thuế nhập khẩu phải nộp khi tái 
nhập thành phẩm thuê sản xuất, gia công 
tại khu phi thuế quan nêu trên, quy định 
pháp luật hiện hành không có cơ chế hoàn 
thuế trong trường hợp thành phẩm sau 
khi tái nhập được xuất khẩu ra nước 
ngoài.

(Công văn số 1346/TCHQ-TXNK ngày 
19/04/2022 của Tổng cục Hải quan)

Thương mại & Hải quan
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo)

Hướng dẫn chi tiết việc áp dụng một 
số loại hình xuất nhập khẩu theo 
Quyết định 1357/QĐ-TCHQ

Tổng cục Hải quan tiếp tục ban hành công 
văn hướng dẫn chi tiết việc áp dụng một 
số loại hình xuất nhập khẩu theo Quyết 
định số 1357/QĐ-TCHQ. Một số nội dung 
đáng chú ý gồm:

- Phế liệu, phế phẩm được loại ra sau khi 
trải qua quá trình  sản xuất, gia công của 
DNCX khi bán (xuất khẩu) vào thị trường 
nội địa theo hợp đồng mua bán và hàng 
hóa xuất khẩu sau khi trải qua quá trình 
gia công, chế biến thì sử dụng mã loại 
hình B11;

- Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu 
nhập khẩu khi xuất khẩu cho thương nhân 
nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại 
Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ) thì sử dụng 
mã loại hình E62;

- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ sản xuất 
trong nước của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài sử dụng mã loại hình A12.

- Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng 
giữa mã loại hình A11 và A12 (ví dụ: 
chuyển từ sản xuất sang kinh doanh 
hoặc ngược lại) nhưng không thay đổi 
chính sách mặt hàng thì không phải kê 
khai thay đổi mục đích sử dụng.

- Hàng mẫu, hàng phục vụ nghiên cứu 
nhập khẩu không nhằm mục đích kinh 
doanh và chỉ sử dụng trong DNCX sử 
dụng mã loại hình E13. Các trường hợp 
còn lại sử dụng loại hình H11.

(Công văn số 1478/TCHQ-GSQL ngày 
26/04/2022 của Tổng cục Hải quan)

Mã HS theo AHTN 2017 chỉ được
sử dụng trên C/O mẫu D đến ngày
28/02/2023

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, 
các nước thành viên ATIGA đã thống 
nhất chấp nhận C/O mẫu D, gồm C/O 
giấy, C/O điện tử và chứng từ tự chứng 
nhận xuất xứ, sử dụng mã HS theo 
AHTN 2017 đến ngày 28/02/2023. Sau 
thời điểm này, chỉ những C/O sử dụng 
mã HS theo AHTN 2022 mới được chấp 
nhận.

Một số hướng dẫn khác của Tổng cục Hải 
quan đối với C/O mẫu D cấp từ ngày 
01/05/2022 như sau:

- C/O mẫu D cấp sau ngày xuất khẩu: phải 
được đánh dấu vào ô số 13 “Issued 
Retroactively” thay vì sau 03 ngày như quy 
định cũ;

- Bỏ cụm từ “Preferential Treatment Given 
under ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme” và bỏ hướng dẫn về AICO tại dòng 
1, dòng 2 mặt sau C/O;

- Sửa đổi “Original CO (form D)” thành 
“Original Proof(s) of Origin”;

- Sửa đổi “Signature of Authorised Signatory 
of the Importing Country” thành “Signature 
of Authorised Signatory of the Customs 
Authority of the Importing Country”;

- C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản 
sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp 
nhận C/O được in trên giấy A4.

(Công văn số 1449/TCHQ-GSQL ngày 
04/05/2022 và Công văn số 1568/TCHQ-
GSQL ngày 25/04/2022 của Tổng cục Hải 
quan)

Giải đáp một số vướng mắc về chính 
sách thuế đối với hàng hóa gia công, 
sản xuất xuất khẩu

Tổng cục Hải quan giải đáp một số vướng 
mắc của Cục hải quan tỉnh Đồng Nai, với 
một số nội dung đáng lưu ý gồm:

- Không có quy định hoàn thuế đối với 
trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản 
xuất, kinh doanh (đã nộp thuế nhập khẩu) 
sau đó được đem một phần để thuê 
doanh nghiệp nội địa gia công và nhận lại 
bán thành phẩm rồi tiếp tục sản xuất để 
xuất khẩu ra nước ngoài hoặc khu phi 
thuế quan.

- Đối với hàng hóa doanh nghiệp mua của 
thương nhân nước ngoài, được chỉ định 
nhận hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất, 
kho ngoại quan (nhập khẩu tại chỗ) và có 
nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công, 
sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội 
địa đã được miễn thuế nhập khẩu theo 
quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 
134/2016/NĐ-CP thì sử dụng loại hình 
nhập kinh doanh (A11) hoặc nhập kinh 
doanh sản xuất (A12), phải kê khai nộp 
thuế nhập khẩu, thuế GTGT và các loại 
thuế tương ứng khác nếu có.

(Công văn số 1459/TCHQ-TXNK ngày 
25/04/2022 của Tổng cục Hải quan)

Thương mại & Hải quan
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