
  

 

Bản tin Thuế & Hải quan 

Tháng 7/2021 

01. Quản lý thuế 

 Thông tư về quy định định mức thu một 

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covit—19 

 Hướng dẫn về  nộp hồ sơ khai thuế trong 

thời gian giãn cách xã hội 

02. Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

 Hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế 

Thu nhập doanh nghiệp 

 

03. Thuế thu nhập cá nhân 

 Hướng dẫn quyết toán thuế của lao 

động nước ngoài làm việc tại văn 

phòng đại diện  của doanh nghiệp nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

 Thuế Thu nhập cá nhân đối với chi phí 

cách ly phòng chống dịch Covid-19 

cho người lao động 

 Hướng dẫn về kê khai thuế thu nhập cá 

nhân 

04. Thuế Giá trị gia tăng và 

hóa đơn 

 Hướng dẫn về hóa đơn điện tử đối với 

hoạt động cung cấp hàng hóa vào khu 

chế xuất 

 Hướng dẫn về việc chuyển đổi từ sử 

dụng hóa đơn mua từ cơ quan thuế sang 

dùng hóa đơn điện tử 

 Hướng dẫn kê khai thuế Giá trị gia tăng 

đối với chi nhánh công ty 

Tiêu điểm trong ấn phẩm này: 

Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích tham khảo chuyên môn, không phát hành hoặc bán trên thị trường 
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05. Thương mại và Hải 

quan 

 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng 

 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 

2021 

 Thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với 

hàng hóa từ New Caledonia 

 Danh sách cảng biển nhập khẩu, quá 

cảnh thủy sản 
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Quản lý Thuế 

Thông tư về quy định định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covit—19 

Ngày 24/06/2021, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư 47/2021/TT-BTC về 

việc quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19. 

Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết 

ngày 31/12/2021, giảm 50% mức thu 

phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ 

phí sau: Lệ phí cấp giấy phép thành 

lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ 

phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng cho tổ chức; Phí đăng ký sử 

dụng mã số mã vạch nước ngoài; Lệ 

phí cấp Căn cước công dân;... 

Đáng chú ý, giảm 90% mức phí 

nhượng quyền khai thác cảng hàng 

không, sân bay; lệ phí ra, vào cảng 

hàng không, sân bay đối với chuyến 

bay của nước ngoài đến các Cảng 

hàng không Việt Nam; Phí trong công 

tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Phí 

thẩm định kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản 

phẩm xử lý cải tạo môi trường 

dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, 

mức thu các khoản phí, lệ phí 

thực hiện theo quy định tại các 

Thông tư gốc và các Thông tư 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

(nếu có). 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2021 đến hết ngày 

31/12/2021. 

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế 

trong thời gian giãn cách xã hội 

Trường hợp người nộp thuế là tổ 

chức, cá nhân có trụ sở doanh 

nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm 

trú) nằm trong vùng bị cách ly, 

khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc 

đối tượng bị cách ly theo quyết 

định, thông báo của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền do dịch 

Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ 

nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong 

thời gian bị cách ly (Bao gồm cả 

thời gian cách ly toàn xã hội theo 

văn bản của Thủ tướng Chính 

phủ, Văn phòng Chính phủ, cách 

ly theo vùng, khu vực theo quyết 

định của cơ quan chính quyền địa 

phương, cách ly theo quyết định 

thông báo của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, không thực hiện 

nộp hồ sơ khai thuế đúng quy 

định pháp luật dẫn đến chậm nộp 

hồ sơ khai thuế thì không bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại khoản 4 Điều 11 

Luật Xử phạt vi phạm hành 

chính. 

(Công văn số 6770/CTTPHCM-

KK ngày 19/07/2021 ban hành 

bởi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) 
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Thuế Thu nhập  

cá nhân 

Hướng dẫn quyết toán thuế của lao 

động nước ngoài làm việc tại văn 

phòng đại diện  của doanh nghiệp 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Trường hợp Văn phòng đại diện  sử 
dụng người lao động nước ngoài theo 
hình thức di chuyển nội bộ từ Công ty 
mẹ tại nước ngoài sang làm việc tại 
Việt Nam, toàn bộ tiền lương do Công 
ty mẹ tại nước ngoài chi trả, Văn 
phòng đại diện thanh toán tiền thuê 
nhà cho nhân viên thì: 

+ Đối với Văn phòng đại diện: 

Khoản tiền nhà ở, điện, nước và các 
dịch vụ kèm theo (nếu có) chi trả cho 
nhân viên thuộc khoản thu nhập chịu 
thuế từ tiền lương, tiền công quy định 
tại 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT
-BTC ngày 15/6/2015 của 
Bộ Tài chính. Khi tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền 
công có trách nhiệm khai quyết toán 
thuế không phân biệt có phát sinh 
khấu trừ thuế hay không phát sinh 
khấu trừ thuế. 

+ Đối với cá nhân người lao động 
nước ngoài: 

Trường hợp người lao động nước 
ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân 
cư trú trong năm tính thuế thì thu 
nhập chịu thuế TNCN là thu nhập 
phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt 
Nam, không phân biệt nơi trả thu 
nhập. Cá nhân thực hiện kê khai thuế 
TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng 
phần hướng dẫn tại khoản 7 Điều 26 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC và 
khoản 7 Điều 16 Thông tư 156/2013/
TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trường hợp người lao động nước 
ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân 
không cư trú trong năm tính thuế thì 
thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập 
phát sinh tại Việt Nam (không phân 
biệt nơi trả và nhận thu nhập). Cá 
nhân thực hiện kê khai thuế theo thuế 
suất 20% hướng dẫn tại khoản 8 Điều 
26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và 
khoản 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/
TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Việc xác định cá nhân người nước 

ngoài là cá nhân cư trú, cá nhân 

không cư trú tại Việt Nam thực hiện 

theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 1, 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC và 

Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-

BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài 

chính nêu trên. 

(Công văn số 22241/CTHN-TTHT 

ngày 22/06/2021 ban hành bởi Cục 

thuế TP. Hà Nội) 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-111-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-nghi-dinh-65-2013-nd-cp-205356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-156-2013-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-83-2013-nd-cp-214560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-156-2013-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-83-2013-nd-cp-214560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-156-2013-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-83-2013-nd-cp-214560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-156-2013-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-83-2013-nd-cp-214560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-111-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-nghi-dinh-65-2013-nd-cp-205356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-119-2014-tt-btc-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-119-2014-tt-btc-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
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Thuế Thu nhập cá nhân 

Thuế Thu nhập cá nhân đối với chi 

phí cách ly phòng chống dịch Covid-

19 cho người lao động 

Trường hợp người lao động nước 

ngoài được Công ty chi trả khoản chi 

phí cách ly phòng chống dịch Covid-

19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì 

khoản chi này là lợi ích dược hưởng 

của người lao động. Do đó, khoản chi 

nêu trên được tính vào thu nhập chịu 

thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, 

tiền công của người lao động.  

(Công văn số 22844/CTHN-TTHT 

ngày 24/06/2021 ban hành bởi Cục 

thuế TP. Hà Nội) 

Hướng dẫn về kê khai thuế thu nhập cá 

nhân 

Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả 

thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc 

diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, 

trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh 

trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì 

không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu 

nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không 

phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá 

nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế 

thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.  

(Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 

01/07/2021 ban hành bởi Tổng cục Thuế) 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo) 
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Thuế Giá trị gia tăng và 

hóa đơn 

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử 

đối với hoạt động cung cấp 

hàng hóa vào khu chế xuất 

Trường hợp Công ty có sự thay 

đổi về nội dung hóa đơn điện tử 

đã thông báo phát hành, Công ty 

thực hiện thông báo phát hành 

mới theo quy định tại Điều 7 

Thông tư số 32/2011/TT-

BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài 

chính. 

Trường hợp Công ty có hoạt 

động cung cấp văn phòng phẩm, 

hàng tiêu dùng cho các doanh 

nghiệp chế xuất đúng quy định 

thì các mặt hàng này được áp 

dụng thuế suất thuế GTGT 0% 

nếu đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Khoản 2 Điều 9 Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Điều kiện và thủ tục để được 

khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối 

với mặt hàng văn phòng phẩm, 

hàng tiêu dùng xuất khẩu được 

thực hiện theo quy định tại  

Điều 16 Thông tư số 219/2013/

TT-BTC ngày 31/12/2013 

của Bộ Tài chính. 

Công ty được kê khai, khấu trừ 

thuế GTGT của hàng hóa, dịch 

vụ đầu vào nếu đáp ứng điều 

kiện quy định tại Khoản 10 

Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT

-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ 

Tài chính. 

(Công văn số 22086/CTHN-

TTHT ngày 21/6/2021 ban hành 

bởi Cục thuế TP. Hà Nội) 

Hướng dẫn về việc chuyển đổi 
từ sử dụng hóa đơn mua từ cơ 
quan thuế sang dùng hóa đơn 
điện tử 

Trường hợp, Công ty đã sử 

dụng hóa đơn mua của cơ quan 

thuế từ tháng 3/2018 (đến nay 

hết thời hạn 12 tháng). Trường 

hợp Công ty đáp ứng các điều 

kiện của tổ chức khởi tạo hóa 

đơn điện tử theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 32/2011/TT-

BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài 

chính thì được sử dụng hóa đơn 

điện tử. Trước khi sử dụng đề 

nghị Công ty thực hiện Thông 

báo phát hành hóa đơn điện tử 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 

7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC 

của Bộ Tài chính. 

Công ty phải dừng sử dụng hóa 

đơn mua của cơ quan thuế kể từ 

ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn 

điện tử và thực hiện hủy hóa 

đơn mua của cơ quan thuế 

không tiếp tục sử dụng theo quy 

định tại Thông tư số 39/2014/

TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Công ty có trách nhiệm nộp Báo 

cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

theo tháng từ ngày đầu tháng 

đến hết ngày dừng sử dụng hóa 

đơn mua của cơ quan thuế và 

chuyển sang nộp Báo cáo tình 

hình sử dụng hóa đơn theo quý 

cho cơ quan thuế kể từ ngày kế 

tiếp theo quy định tại Điều 

27 Thông tư số 39/2014/TT-

BTC nêu trên. 

(Công văn số 22846/CTHN-

TTHT ngày 24/06/2021 ban 

hành bởi Cục thuế TP. Hà Nội) 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-32-2011-tt-btc-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-32-2011-tt-btc-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-26-2015-tt-btc-huong-dan-12-2015-nd-cp-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-tt-btc-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-26-2015-tt-btc-huong-dan-12-2015-nd-cp-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-tt-btc-267174.aspx
http://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2011-tt-btc-ve-hoa-don-dien-tu-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu-60176-d1.html
http://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2011-tt-btc-ve-hoa-don-dien-tu-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu-60176-d1.html
http://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-86645-d1.html
http://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-86645-d1.html
http://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-86645-d1.html
http://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-86645-d1.html
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Thuế Giá trị gia tăng và 

hóa đơn 

Hướng dẫn kê khai thuế Giá 

trị gia tăng đối với chi nhánh 

công ty 

Trường hợp Chi nhánh Công ty  

đã đăng ký kê khai, nộp thuế 

GTGT thì Chi nhánh nộp hồ sơ 

khai thuế GTGT cho cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp của Chi 

nhánh. Số thuế GTGT đầu vào 

phục vụ sản xuất kinh doanh 

của Chi nhánh thì Chi nhánh kê 

khai khấu trừ tại Chi nhánh theo 

quy định. Trường hợp Chi 

nhánh là đơn vị trực thuộc 

không trực tiếp bán hàng, không 

phát sinh doanh thu và muốn kê 

khai tập trung tại trụ sở chính 

thì Chi nhánh nộp hồ sơ thay 

đổi thông tin đăng ký thuế theo 

cơ chế một cửa liên thông cho 

cơ quan đăng ký kinh doanh để 

thay đổi không kê khai, nộp 

thuế GTGT. Hồ sơ thay đổi 

thông tin đăng ký thuế của Chi 

nhánh thực hiện theo Luật     

Doanh nghiệp và đề nghị đơn vị 

liên hệ với cơ quan đăng ký 

kinh doanh để được hướng dẫn 

cụ thể. Số thuế GTGT đầu vào 

còn được khấu trừ của Chi 

nhánh không thuộc trường hợp 

được hoàn thuế theo quy định 

tại Điều 1 Thông tư 130/2016/

TT-BTC và chưa có cơ sở 

hướng dẫn để chuyển sang 

Công ty kê khai khấu trừ tiếp. 

(Công văn số 23624/CTHN-

TTHT ngày 28/06/2021 ban 

hành bởi Cục thuế TP. Hà Nội)  

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo) 
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Thương mại và hải quan 

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng 

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng 

ban hành Thông tư 04/2021/TT-

BXD về việc hướng dẫn xuất 

khẩu khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng. 

Theo đó, khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng xuất khẩu có 

nguồn gốc hợp pháp bao gồm 

khoáng sản được khai thác theo 

giấy phép khai thác khoáng sản, 

giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản hoặc quyết định 

việc khai thác khoáng sản đi 

kèm của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp còn hiệu lực 

theo quy định của pháp luật về 

khoáng sản. 

Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng 

sản phải lập báo cáo định kỳ 

hàng năm (hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền) gửi Sở Xây dựng để báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi doanh nghiệp có hoạt động 

nhập khẩu theo mẫu quy định. 

Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh báo cáo tình hình 

xuất khẩu khoáng sản theo mẫu 

quy định. 

Thêm vào đó, danh mục, quy 

cách và chỉ tiêu kỹ thuật các 

loại khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng xuất khẩu theo quy định 

tại Phụ lục I của Thông tư (trừ 

khoáng sản tạm nhập – tái xuất, 

chuyển khẩu, quá cảnh). 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

ngày 28/8/2021. 

Hướng dẫn về đấu giá thí 

điểm hạn ngạch thuế quan 

nhập khẩu đường năm 2021 

Ngày 11/06/2021, Bộ Công 

Thương ban hành Thông tư 

03/2021/TT-BCT hướng dẫn về 

đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu đường năm 

2021. 

Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu đường đấu giá 

thí điểm năm 2021 là 108.000 

tấn. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục 

bán đấu giá tài sản thực hiện 

theo quy định về pháp luật đấu 

giá tài sản phù hợp với tính chất 

tài sản bán đấu giá. Bộ Công 

Thương thành lập Hội đồng đấu 

giá thí điểm hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu đường năm 

2021 để điều hành việc đấu giá. 

 

 

 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có 

văn bản thông báo giao quyền sử 

dụng hạn ngạch thuế quan nhập 

khẩu đường cho thương nhân 

trúng đấu giá sau khi có Báo cáo 

kết quả đấu giá của Hội đồng đấu 

giá. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

26/07/2021 đến ngày 31/12/2021. 

VĂN BẢN MỚI 
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Thương mại và Hải quan 

Thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA 

với hàng hóa từ New Caledonia 

Căn cứ Nghị định số 111/2020/NĐ-

CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ 

ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu 

đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt để thực hiện Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh châu 

Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây 

gọi tắt là Nghị định 111/2020/NĐ-

CP) thì New Caledonia không thuộc 

Danh sách lãnh thổ thành viên Liên 

minh Châu Âu được hưởng ưu đãi 

EVFTA quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định 111/2020/

NĐ-CP.  

Danh sách cảng biển nhập khẩu, 

quá cảnh thủy sản 

Ngày 28/6/2021, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành 

Quyết định 2840/QĐ-BNN-TCTS 

về việc chỉ định và công bố danh 

sách cảng biển cho tàu đánh bắt 

thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải 

thủy sản, sản phẩm thủy sản có 

nguồn gốc từ khai thác của nước 

ngoài cập cảng để thực hiện hoạt 

động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, 

chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản 

phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai 

thác qua lãnh thổ Việt Nam. 

 

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN HƯỚNG DẪN  

Cụ thể, chỉ định và công bố đợt I 

Danh sách 02 cảng biển cho tàu 

đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, 

chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy 

sản có nguồn gốc từ khai thác của 

nước ngoài cập cảng để thực hiện 

hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái 

xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy 

sản, sản phẩm thủy sản có nguồn 

gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt 

Nam gồm: Cảng biển Nghệ An/Bến 

cảng Cửa Lò (Công ty CP cảng 

Nghệ Tĩnh); Cảng biển Khánh Hòa/

Bến cảng Quốc tế Cam Ranh (Công 

ty TNHH Tân cảng-Petro Cam 

Ranh). 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

ký.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-111-2020-nd-cp-bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-hiep-dinh-evfta-2020-2022-448861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-111-2020-nd-cp-bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-hiep-dinh-evfta-2020-2022-448861.aspx
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Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA) 

Là một tổ chức tư vấn hợp pháp chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Thuế - Tài chính, được thành lập và 

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Giấy phép số 0102000577, cấp ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà Nội. 

Nguyên tắc hoạt động 

"Độc lập, khách quan và bí mật nghề nghiệp" 

Phương châm hoạt động 

"Uy tín và chất lượng là tiêu chí khẳng định thương hiệu ASA" 

Slogan 

"Hướng tới sự phát triển bền vững" 

Cam kết dịch vụ 

ASA đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho hàng trăm khách hàng hoạt động 

trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động. Với sự am hiểu về hệ thống luật 

pháp của Việt Nam cùng với thái độ làm việc nghiêm túc và sự hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động 

kinh doanh của mỗi khách hàng, ASA cam kết sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất. 

Nhân sự ASA 

Đội ngũ nhận sự với phong cách chuyên nghiệp, có chiều sâu về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 

nghề nghiệp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, tốt nghiệp đại học và sau đại học chuyên ngành về 

kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh tế xây dựng và luật học. 

© 2021 Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á 

Ông Lê Đức Minh 

Phó Tổng Giám Đốc 

+84 915 025 044 

leducminhkh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Phó Tổng Giám Đốc 

+84 931 236 226 

hungnm.asa@gmail.com 


