DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
5 nội dung mới về khai hải quan

Để đảm bảo tính thống nhất trong khai báo và điện tử hóa
hơn nữa việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử ngoài các
nguyên tắc khai hải quan đã quy định tại Điều 19 Thông tư
số 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 39/2018/TT-BTC bổ sung
một số nguyên tắc như:
Thứ nhất, một vận đơn phải được khai trên một tờ khai
hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai báo cho
nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách
vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải
quan. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn
người khai hải quan thực hiện lấy số quản lý hàng hóa thông
qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước khi khai
hải quan.
Thứ hai, hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu
của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung
phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông
báo thông tin hàng hóa đóng chung container, chung phương
tiện chứa hàng hông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải
quan trước khi thực hiện các thủ tục đưa hàng qua khu vực
giám sát hải quan.
Thứ ba, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải
có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có
giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và phải khai
đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan.

Thứ tư, trường hợp hàng hóa gửi nhầm,
gửi thừa so với hợp đồng mua bán hàng hóa,
người khai hải quan thực hiện khai bổ sung
hoặc từ chối nhận hàng theo quy định.
Thứ năm, trường hợp hệ thống khai hải
quan điện tử của người khai hải quan
không thực hiện được thủ tục hải quan
điện tử, nếu người khai hải quan muốn tiếp
tục thực hiện thủ tục hải quan, người khai
hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục
Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan
và phương thức khai hải quan trong thời
gian khắc phục sự cố./.

hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
được lưu lại tại việt nam không quá 60 ngày
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP được ban hành đã quy
định rõ, thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh tạm
nhập, tái xuất hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề
đăng ký kinh doanh.
Nghị định quy định rõ, hàng hóa kinh doanh tạm nhập,
tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực hiện tái xuất ra
khỏi Việt Nam; Không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển
bằng container trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ
cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ
quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên
giới theo quy định. Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần
phải thay đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng container để tái xuất thì thực hiện theo quy định của cơ quan
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hải quan. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập,
tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá
60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải
quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời
hạn, thương nhân có văn bản đề nghị gia
hạn gửi Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ
tục tạm nhập; Thời hạn gia hạn mỗi lần
không quá 30 ngày và không quá 2 lần gia
hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất. Quá
thời hạn nêu trên, thương nhân phải tái xuất
hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy.
Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì
thương nhân phải tuân thủ các quy định về
quản lý nhập khẩu hàng hóa và thuế./.
Tạp chí

kh-cn nghệ an
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Siết chặt việc nhập phế liệu vào việt nam

Chính phủ vừa đưa ra thông báo yêu cầu
một số Bộ, ngành rà soát, siết chặt hoạt
động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ:

Tài chính; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường;
Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, siết chặt hoạt
động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam; đồng thời tăng
cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán, chế biến
phế liệu đảm bảo yêu cầu môi trường.
Ngoài việc nhập khẩu sắt thép phế liệu, máy móc, hiện
một số phế liệu khác còn được nhập khẩu về Việt Nam
trong đó có tàu thuyền cũ, lốp xe ô tô. Hiện mặt hàng này
đang nằm phần lớn ở các cảng biển, trong đó đặc biệt là
các cảng biển quốc tế.
Mục đích của việc nhập khẩu lốp ô tô cũ là sơ chế và
làm nhiên liệu phục vụ cho các nhà máy sản xuất kính và
các sản phẩm thủ công nghiệp. Tuy nhiên, hiện những
sản phẩm này đã và đang gây ảnh hưởng đến môi trường
tự nhiên và gây ô nhiễm môi trường./.

hỗ trợ cho doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP vừa được Chính
phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, doanh
nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa
bàn ưu đãi đầu tư được hỗ trợ nhận chuyển giao công
nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
Cụ thể, để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải đáp ứng 3
điều kiện: 1- Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư,
địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư; 2Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối
tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ); 3- Công
nghệ được chuyển giao thuộc dự án quy định tại điều
kiện (1) nêu trên. Hình thức hỗ trợ là cho vay vốn với
lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển
giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.
Nội dung hỗ trợ đối với hỗ trợ kinh phí thông qua
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ
trực tiếp để phục vụ hoạt động cải tiến, đổi mới công
nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển
giao công nghệ, bao gồm: 1, được ưu tiên đưa vào
danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp và được
hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ thông qua
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 2, được hỗ trợ thuê
chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị,
quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; 3, đào tạo,

bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm
chủ công nghệ cho doanh nghiệp đối với hỗ
trợ trực tiếp.
Về mức hỗ trợ, ngoài hưởng các ưu đãi
đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa
bàn đầu tư theo quy định của pháp luật về
đầu tư, doanh nghiệp được hưởng mức hỗ
trợ áp dụng theo quy định hiện hành đối với
nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ các
chương trình khoa học và công nghệ cấp
quốc gia; quỹ phát triển khoa học và công
nghệ của doanh nghiệp, bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương; nguồn ngân
sách nhà nước dành cho khoa học và công
nghệ và kinh phí huy động từ các nguồn
hợp pháp khác./.

Nguồn: Khoa học phổ thông, Tạp chí KH&CN, Tạp chí Hoạt động khoa học, Tạp chí Tài chính, NASATI…

Tòa soạn Tạp chí (Tổng hợp)
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Tạp chí
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