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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 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/

NĐ-CP; 

2. Hướng dẫn về xử phạt hành chính trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu; và 

3. Hướng dẫn việc đăng ký khai thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất. 
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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2020/NĐ-CP  

Vào ngày 15/11/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP với các nội dung sau: 

Điều chỉnh mức thuế suất xuất khẩu, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng, cụ thể: 

• Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế; và 

• Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 2.1 của Nghị định số 

57/2020/NĐ-CP. 

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan phải khai mã hàng của hàng 

hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bên cạnh đó, người khai 

hải quan không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu. 

Bổ sung điều kiện về tiêu chuẩn khí thải:  

• Sản xuất, lắp ráp xe ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; 

mức 5 trở lên cho giai đoạn từ năm 2022 trở đi và các xe có tiêu chuẩn khí thải mức 4 sản xuất, lắp ráp đã được cấp Giấy 

chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01/01/2022 và còn hiệu lực.  

• Trong kỳ xét ưu đãi thuế, trường hợp mẫu xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp vừa có loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 

mức 4 và loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 thì doanh nghiệp được tính cả sản lượng của loại xe đáp ứng tiêu chuẩn 

khí thải mức 4 và mức 5 để xác định điều kiện sản lượng của mẫu xe đó. 

Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng hoặc 12 tháng: 

• Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hoặc từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 hằng năm.  

• Kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

• Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau: (1) lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng; (2) đã được xử lý tiền 

thuế nộp thừa đối với số linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ 06 tháng đầu năm; (3) 06 tháng cuối năm 

không đạt điều kiện sản lượng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế; (4) tổng sản lượng của cả năm đáp ứng điều 

kiện về sản lượng của kỳ xét ưu đãi thuế 12 tháng theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế, thì vẫn được xét ưu đãi 

thuế cho kỳ 06 tháng cuối năm. Đồng thời, doanh nghiệp được xử lý số thuế nộp thừa đối với số linh kiện đã sử dụng để 

sản xuất, lắp ráp ô tô xuất xưởng trong kỳ. 

Bổ sung 02 mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% gồm: 

• Quả và hạt có dầu để làm giống có Mã hàng là 9805.00.00; và 

• Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ có Mã hàng là 9849.46.00. 
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HƯỚNG DẪN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP 

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU 

Vào ngày 10/11/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5334/TCHQ-PC để hướng dẫn về 

xử phạt hành chính trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu. Nội dung chính như sau: 

• Hành vi nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu sẽ bị xử phạt tiền với mức phạt tùy thuộc vào giá trị hàng 

hóa. Ngoài ra, số lượng hàng hóa đó sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.  

• Trường hợp hàng hóa cấm nhập khẩu gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường 

thì hành vi nhập khẩu hàng hóa đó sẽ bị xử phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra 

khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt. 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THUẾ GTGT CỦA DOANH 

NGHIỆP CHẾ XUẤT 

Vào ngày 17/11/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 10989/CTHDU-TTHT để hướng dẫn 

việc đăng ký khai thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ theo tháng với hoạt động thuê nhà xưởng của doanh 

nghiệp chế xuất. Một số nội dung chính như sau: 

• Hướng dẫn này áp dụng cho doanh nghiệp chế xuất với ngành nghề kinh doanh là sản xuất gia công các sản phẩm 

may mặc và cho thuê lại văn phòng, nhà xưởng dư thừa đã xây dựng (“Doanh Nghiệp”) 

• Trường hợp Doanh Nghiệp muốn thực hiện hoạt động cho thuê lại văn phòng và nhà xưởng dư thừa đối với doanh 

nghiệp nội địa khác thì Doanh Nghiệp phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt 

động cho thuê. Nhà xưởng, văn phòng cho thuê phải được bố trí ở khu vực riêng. 

• Việc cho thuê lại văn phòng, nhà xưởng của Doanh Nghiệp phải được đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền để 

kê khai nộp thuế GTGT theo tháng/quý. 

http://www.blawyersvn.com/

