
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản 

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của 

pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; 

2. Hướng dẫn về việc xử lý tiền thuế nộp thừa trong trường hợp khai báo sai trị giá hàng hóa 

nhập khẩu; và 

3. Sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn. 

CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 
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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP 

VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU 

Chính Phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP đề ngày 1/11/2021, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu với những nội dung chính sau: 

• Bổ sung về chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, ngoài các thương nhân kinh doanh xăng 
dầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt góp vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, 
rường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu có hoạt động sản xuất xăng dầu nếu có nhu cầu chuyển nhượng cổ 
phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

• Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân 
phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh 
thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời, chi phí phát sinh không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công bố. 

• Tuy nhiên, đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát 
sinh hợp lý, hợp lệ tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu 
được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 02% giá điều 
hành công bố cùng thời điểm. 

• Sửa điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, thương nhân phải có hệ thống 
phân phối xăng dầu:  

• Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít 
nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp. 

• Tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ 
xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. 

• Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không, không bắt buộc phải có hệ thống phân phối 
nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện sau: 

• Có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn mặt hàng nhiên liệu 
hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên. 

• Có kho tiếp nhận tại sân bay với các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của mặt hàng nhiên 
liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên. 

• Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thuộc sở hữu hoặc thuê để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng 
không theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện hành. 

• Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, Nghị định này sửa điều kiện về cửa hàng bán lẻ như sau: Có cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 
bán lẻ xăng dầu theo quy định. 

• Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 

• Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng 
đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng 
dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống 
phân phối theo quy định.  

• Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa 
hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 
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HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XỬ LÝ TIỀN THUẾ NỘP THỪA TRONG 

TRƯỜNG HỢP KHAI BÁO SAI TRỊ GIÁ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5051/TCHQ-TXNK đề ngày 26/10/2021 để hướng dẫn về 

xử lý tiền thuế nộp thừa. Nội dung chính như sau: 

• Nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp khai bổ sung do khai sai về trị giá tính thuế dẫn đến số tiền thuế đã 

nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi doanh nghiệp không còn nợ 

tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. 

SỬA ĐỔI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2946/TLĐ-TC đề ngày 26/10/2021 về việc sửa 

đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch  

Covid-19. Nội dung chính như sau: 

• Về đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn 

đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả 

lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương). 

• Về thời gian: thời điểm đóng kinh phí công đoàn được đẩy lùi đến ngày 31/12/2021. 
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