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Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn
7847/BTC-CST để trả lời, giải thích chính
sách hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT)
đối với bao nilông trong một số trường hợp.
Theo đó, việc hoàn thuế sẽ không áp dụng đối
với lượng bao bì nilong nằm trong tỷ lệ hao
hụt đã được đăng ký trước với cơ quan hải
quan.
Như vậy, khi làm tờ khai hoàn thuế BVMT,
doanh nghiệp sẽ phải trừ ra phần thuế đối với
lượng bao bì này.
Nội dung Công văn này có giá trị áp dụng tất
cả các trường hợp hoàn thuế BVMT theo
Thông tư 30/2013/TT-BTC.

Bản tin này được phát hành bởi Công ty Luật Tín Nhiệm. Nó tóm tắt ngắn gọn cho người
đọc cập nhật được nhiều vấn đề pháp lý mới tại Việt Nam. Bản tin tóm tắt các vấn đề pháp lý
và thông tin trong bản tin này không phải là Tư vấn pháp lý. Xin vui lòng liên hệ với Công
ty Luật Tín Nhiệm để biết thêm nhiều thông tin về Luật pháp và các vấn đề pháp lý mà bạn
quan tâm.
Thiết kế bởi Công ty Luật Tín Nhiệm

Bản tin Pháp lý

Công ty Luật Tín Nhiệm

Mức khoán bảo vệ rừng: 200.000 đồng/ha/năm

Từ ngày 20/7/2013, theo Thông tư liên tịch 80/2013/TTLT-BTC-BNN, mức khoán bảo vệ rừng và
khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên bình quân là 200.000 đồng/ha/năm.
Mức khoán cụ thể do Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và
phải được công bố công khai hàng năm về mức khoán, diện tích khoán để bên nhận khoán biết.
Ngoài mức khoán chung, tùy theo điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, UBND cấp
tỉnh quyết định hỗ trợ thêm kinh phí cho khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên.
Nội dung trên được áp dụng từ năm dự toán ngân sách 2013.
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Phải đối thoại với người lao động 3 tháng/lần
Cứ 3 tháng/lần, người sử dụng lao động phải chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ
sở để trao đổi, thảo luận các vấn đề về tình hình sản xuất kinh doanh, điều kiện làm việc, yêu cầu của
người lao động và người sử dụng lao động…
Khoảng cách giữa 2 lần đồi thoại liền kề không quá 90 ngày, trong trường hợp thời gian tổ chức trùng với
hội nghị người lao động thì không phải tổ chức đối thoại định kỳ.
Ngoài ra, doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải tổ chức Hội nghị người lao động 12
tháng 1 lần.
Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với DN có dưới 100 lao động
hoặc theo hình thức đại biểu đối với DN có 100 lao động trở lên.
Đây là một số nội dung mới được quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về
quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/08/2013 và thay thế 2 Nghị định 07/1999/NĐ-CP, 87/2007/NĐ-CP.


Giới hạn thời gian cho thuê lại lao động
Từ ngày 15/7, Doanh nghiệp
được phép cho thuê lại lao
động với thời hạn tối đa không
quá 12 tháng.
Khi hết thời hạn cho thuê,
Doanh nghiệp không được
phép cho thuê lại chính lao
động vừa hết hợp đồng đó.
Quy định này nhằm đáp ứng
tạm thời sự gia tăng nhân lực
trong khoảng thời gian nhất
định; thay thế người lao động
trong thời gian nghỉ thai sản,
bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; đi nghĩa vụ công dân
hoặc giảm bớt thời giờ làm
việc.
Ngoài ra, cho thuê lại lao động còn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cần sử dụng lao động có trình độ
chuyên môn kỹ thuật cao.
Đó là một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP.
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Doanh nghiệp XNK vẫn được ân hạn thuế
Theo quy định của Luật quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2013, chế độ ân hạn thuế (275 ngày)
vẫn được áp dụng.
Tuy nhiên, điểm mới so với quy định cũ là doanh nghệp phải đáp ứng được 04 điều kiện sau mới được ân
hạn thuế (đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu):
- Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;
- Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải
quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;
- Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;
- Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp không đáp ứng đủ các tiêu chí trên thì phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh toàn bộ số tiền
thuế phải nộp, nếu không doanh nghệp phải nộp đầy đủ thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng
hàng hóa.


Sẽ đóng cửa các Website TMĐT không hoạt động
Từ ngày 01/7/2013, các Website
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
(TMĐT) sẽ bị chấm dứt đăng ký nếu
quá 30 ngày mà không có hoạt động
hoặc không phản hồi thông tin khi
được cơ quan quản lý yêu cầu.
Nội dung trên được quy định tại
Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định
thủ tục thông báo, đăng ký và công
bố thông tin liên quan đến website
thương mại điện tử.
Ngoài ra, còn có các trường hợp bị
chấm dứt đăng ký website khác: tổ
chức thiết lập website ngừng hoạt
động hoặc chuyển nhượng cho tổ
chức khác; đề nghị chấm dứt đăng
ký; tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT bị hủy bỏ đăng ký.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư
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Thu hồi thực phẩm nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn 3500/TCHQ-GSQL về việc thu hồi thực phẩm nhập khẩu có nguy
cơ nhiễm khuẩn Samonnella.
Theo đó, yêu cầu các Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc không làm thủ tục thông quan lô
thực phẩm có trong “danh mục sản phẩm bị thu hồi” được ban hành kèm Công văn.
Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu các Cục hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan để có biện pháp xử
lý kịp thời các lô hàng thực phẩm nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm bị thu hồi.
Công văn có hiệu lực kể từ 25/6/2013.
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Chính sách vay vốn mua nhà trong gói 30.000 tỷ
Người đủ điện kiện mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15tr/m2 có thể dùng
căn hộ đó (đã hoặc chưa hình thành) để làm tài sản đảm bảo khoản vay với ngân hàng.
Người có đủ điều kiện nói trên có thể liên hệ với 1 trong 5 ngân tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN để được
xem xét vay vốn, ngân hàng không được yêu cầu thêm về các thủ tục xác nhận về đối tượng, điều kiện
khác.
Tuy nhiên, Ngân hàng vẫn được quyền yêu cầu khách chứng minh về thu nhập để đảm bảo phương án trả
nợ.
Đây là một số nội dung tại Công văn 1250/BXD-QLN hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông
tư 11/2013/TT-NHNN và 07/2013/TT-BXD.
Mặt khác, trong trường hợp người có đủ điều kiện mua căn hộ diện tích nhỏ hơn 70m2, giá thấp hơn
15tr/m2 nhưng chủ đầu tư dự án không thuộc đối tượng được cho vay vốn thì ngân hàng khi xem xét cho
hộ gia đình, cá nhân vay không cần xét đến dự án đó nữa.
Các hướng dẫn trên được áp dụng từ ngày 25/6/2013.
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Quy định mới về tố tụng áp dụng từ ngày 01/7
Từ ngày 1/7/2013, một số văn bản quy định về lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hình sự sẽ bắt đầu có hiệu
lực, cụ thể như sau:
Trong lĩnh vực Tố tụng dân sự có các văn bản:
- Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 (Gọi tắt Luật
2011).
- Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Những quy định chung” của Luật 2011.
- Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Chứng minh và chứng cứ” của Luật 2011.
- Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn phần “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của
Luật 2011.
Trong lĩnh vực Tố tụng hình sự, cụ thể là hướng dẫn thi hành án phạt tù có các văn bản:
- Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp
hành án phạt tù.
- Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn việc tạm đình chỉ
chấp hành án phạt tù.
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Giảm thuế TNDN cho DN vừa và nhỏ từ 01/7
Từ ngày 01/7/2013, sẽ áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã) có
tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.
Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh
thu của năm trước liền kề.
Đó là nội dung tại Công văn 8336/BTC-CST mà Bộ Tài chính vừa ban hành ngày hôm nay (28/6) nhằm
yêu cầu cơ quan địa phương triển khai thông tin đến các doanh nghiệp.
Các khoản thu nhập không được hưởng thuế suất 20% cũng được nêu rõ trong Công văn.
Ngoài ra, Công văn cũng khẳng định: sẽ áp dụng thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh
nghiệp từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013.
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