
hóa, giảm tải cho đường bộ. 
- Tập trung cải thiện cơ sở hạ 
tầng logistics gắn với thương 
mại điện tử, kết hợp logistics 
với thương mại điện tử theo 
xu hướng phát triển hiện nay 
trên thế giới. 
- Khuyến khích một số khu 
công nghiệp, khu chế xuất 
xây dựng hình mẫu khu công 
nghiệp dựa trên nền tảng lo-
gistics. 

- Đẩy mạnh áp dụng Cơ chế 
một cửa quốc gia cho tất cả 
các thủ tục liên quan đến 
hàng hóa xuất nhập khẩu, 
quá cảnh, người và phương 
tiện vận tải xuất nhập cảnh, 
quá cảnh.  

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 
18/07/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đẩy mạnh 
triển khai giải pháp nhằm giảm 
chi phí logistics, kết nối hiệu quả 
hệ thống hạ tầng giao thông. 
Nhằm giảm mạnh chi phí      
logistics, Thủ tướng đã yêu cầu 
các Bộ, ngành, địa phương thực 
hiện một số giải pháp, đáng chú 
ý như: 
- Cắt giảm ít nhất 50% điều kiện 
kinh doanh trong các lĩnh vực 
giao thông vận tải (vận tải bằng 
ô tô, vận tải biển, thủy nội địa, 
đường sắt). 
- Giảm tối đa thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành, cải cách thủ tục 
hành chính mạnh mẽ tại các 
cảng biển, cảng thủy nội địa, 

nhà ga, sân bay... để giảm thời 
gian thông quan. 
- Đẩy mạnh tái cơ cấu thị 
trường vận tải nội địa, giảm thị 
phần vận tải đường bộ, tăng thị 
phần vận tải đường biển, 

đường sắt và đường thủy nội 
địa. 
- Ưu tiên phát triển mạnh vận 
tải ven biển, vận tải sông pha 
biển, nhằm vận chuyển hàng 

Công văn số 5120/BCT-KH 
ngày 28/06/2018 của Bộ Công 
thương hướng dẫn thực hiện 
hoạt động mua bán hàng hóa 
Theo quy định tại Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp 
FDI chỉ phải xin giấy phép khi 
kinh doanh các hoạt động nêu 
tại Điều 5 Nghị định này, đối 
với các hoạt động khác được 
phép thực hiện sau khi đã đăng 
ký tại giấy chứng nhận đầu tư. 
Đồng thời, theo Bộ Công 

thương, Nghị định số 09/2018/
NĐ-CP cũng không có quy 
định bắt buộc doanh nghiệp 
FDI phải kê khai danh mục 
hàng hóa đăng ký thực hiện 
quyền xuất khẩu, quyền nhập 
khẩu, quyền phân phối theo 
mã HS. 
Việc xác định phạm vi danh 
mục hàng hóa và kê khai danh 
mục hàng hóa theo mã HS, 
theo tên gọi hay theo chương... 
là quyền của doanh nghiệp 

trên cơ sở tự cân đối nhu cầu, 
năng lực kinh doanh và khả 
năng tài chính, sự thuận tiện 
khi thực hiện các thủ tục 
thông quan, kê khai thuế.  

Sẽ triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí logistics  
cho doanh nghiệp  

Không bắt buộc khai mã HS khi đăng ký quyền xuất nhập khẩu  
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Thủ tục cần thiết để sử dụng hóa đơn điện tử 

Dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu 
tạo tài sản cố định  

Công văn số 3732/TXNK-CST ngày 09/07/2018 của Tổng cục Hải quan về chính 

sách thuế nhập khẩu 

Theo Tổng cục Hải quan, quy định miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án ưu 

đãi đầu tư nêu tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 

được áp dụng thống nhất cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. 

Theo đó, dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo 

tài sản cố định (nếu đáp ứng các điều kiện miễn thuế).  

Hình thức gửi các mẫu nêu trên có thể gửi trực tiếp bản giấy hoặc gửi bản điện tử thông qua 

Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 

Tuy nhiên lưu ý, doanh nghiệp bắt buộc phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn 

điện tử mẫu đến cơ quan thuế theo đường điện tử. 

Thông báo phát hành và hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ở tại các cơ sở kinh doanh 

có sử dụng hóa đơn trong suốt thời gian sử dụng.  

(i) Ban hành và gửi cho cơ 

quan thuế Quyết định áp 

dụng hóa đơn điện tử 

(theo mẫu số 1). Thời điểm 

thực hiện phải trước khi 

khởi tạo hóa đơn.  

Công văn số 47491/CT-TTHT ngày 09/07/2018 của Cục Thuế 

TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử 

Để sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-

BTC, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các thủ tục sau đây:  

(ii) Lập và gửi cho cơ quan 

thuế Thông báo phát hành 

hóa đơn điện tử (theo mẫu 

số 2) kèm hóa đơn mẫu. 

Thời điểm thực hiện phải 

trước khi sử dụng hóa đơn ít 

nhất 02 ngày.  
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Báo cáo lợi nhuận của công ty mẹ phải nộp kèm khi kê khai giao dịch liên kết  

Công văn số 48085/CT-

TTHT ngày 10/07/2018 của 

Cục Thuế TP. Hà Nội về 

hồ sơ giao dịch liên kết 

Theo quy định tại khoản 4 

Điều 10 Nghị định số 

20/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Thông tư 41/2017/TT-

BTC, trường hợp Công ty có Công ty mẹ tối cao ở nước 

ngoài thì trong hồ sơ kê khai giao dịch liên kết phải nộp 

thêm bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty 

mẹ (nếu Công ty mẹ thuộc diện phải nộp báo cáo này cho 

cơ quan thuế sở tại). 

Trường hợp Công ty không cung cấp được Báo cáo lợi 

nhuận của Công ty mẹ cho kỳ tính thuế tương ứng với kỳ 

quyết toán thuế của Công ty thì có thể thay bằng Báo cáo 

lợi nhuận của năm tài chính liền trước đó, nhưng phải nộp 

kèm thêm văn bản giải thích lý do. 

Cuối cùng, nếu Công ty không cung cấp được bất kỳ Báo 

cáo lợi nhuận nào của Công ty mẹ thì phải có văn bản giải 

thích lý do, căn cứ pháp lý và trích dẫn quy định pháp luật 

cụ thể của nước đối tác về việc không cho cung cấp Báo 

cáo này hoặc Công ty mẹ thuộc diện không phải lập Báo 

cáo lợi nhuận liên quốc gia.  

Công văn số 6519/VPCP-KGVX ngày 
11/07/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc 
nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công 
chức, viên chức. 
Theo Công văn này, Thủ tướng đã thông qua 

lịch nghỉ lễ tết năm 2019 như sau: 
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Lịch nghỉ chính thức 
các kỳ lễ, tết  
năm 2019  

Tết Dương lịch: nghỉ từ thứ 
Hai 31/12/2018 - thứ Ba 
01/01/2019, đi làm bù vào 
thứ Bảy 05/01/2019. 

Tết Âm lịch: 
nghỉ từ thứ Hai 
04/02/2019 - 
thứ Sáu 
08/02/2019, 
không hoán đổi 
ngày nghỉ. 

Lễ 30/4 và 01/05: nghỉ từ thứ 
Hai 29/04/2019 - thứ Tư 
01/05/2019, đi làm bù vào 
thứ Bảy 04/05/2019. 

Như thường lệ, lịch nghỉ lễ tết nêu trên cũng chỉ áp 

dụng bắt buộc đối với cán bộ, công viên chức nhà 

nước. 

Riêng doanh nghiệp được tự quyết định lịch nghỉ lễ tết 

theo chương trình, kế hoạch cụ thể của từng doanh 

nghiệp. 

LƯU Ý: 
“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính 
xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến 
chuyên môn trước khi áp dụng”. 


