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“CÙNG SUY NGHĨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG HÀNH VỚI KHÁCH HÀNG” 

 
ĐÔNG DU là một công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị 
doanh nghiệp và đầu tư cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên 
gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực với trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. 
Với phương trâm “  Cùng suy nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, ĐÔNG DU cam kết cung cấp những dịch vụ 
chuyên nghiệp, thiết thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của quý khách. 
Chúng tôi chuyên nghiệp về: 
 

TƯ VẤN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  

 
TƯ VẤN HỆ THỐNG THUẾ DOANH NGHIỆP 

 
TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  

 
TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC  

Ban chuyên trách: 
Toni Tran BA (VN) CA (VN) CPA (VN)  TCPA (VN)  MBA (JP)  CPA (AUS) enrolled     

Tran Duy Thinh  BA Art  (VN)  BA Law (VN) enrolled BA Accounting  (VN) CPA (VN) Enrolled  CPTA (VN) enrolled               

Tran Ngoc Thuy BA (VN) BA Law (VN) CAT (VN) CPTA (VN) enrolled      

Hoang Thi Ngoc Lan   BA (VN)  HR Consulting 神 藤しんどう
 吉 彦よしひこ

 Murata Accounting school Japanese Desk 

Dao Hoang Yen  BA  (VN)  HR Consulting 
 

Le Hong Trang BA  (VN) HR Consulting 
 

Tran Tan Suu BA  (VN) HR Consulting 
 

Nguyen Vinh Chau  BA  (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 
 

Duong Thi Ba BA  (VN)  CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 
 

Nguyen Thi Thuy Trang BA  (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled 
 

Nguyen Tran Lien Chi BA (VN) CA (VN) CPTA (VN) enrolled CPA (VN) enrolled  

Phung The Vinh BA (VN) CA (VN) CPA (VN)   MBA (VN)            

 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

 
 

SỐ HIỆU HIỆU LỰC NỘI DUNG CHÍNH 

Nghị định 

128/2016/NĐ-CP 
01/09/2016 

Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – 

Trung quốc giai đoạn 2016 – 2018. 

Thông tư 

128/2016/TT-BTC 
23/09/2016 

Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản 

phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt 

động tái chế, xử lý chất thải quy định tại nghị định 

số 19/2015/nđ-cp ngày 14/02/2015 của chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trường. 

Thông tư 

133/2016/TT-BTC 
01/01/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Công văn 

8600/TCHQ-TXNK 
 

Về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy 

định của Luật Thuế XK, thuế NK. 

Nghị định 

125/2016/NĐ-CP 
01/09/2016 

Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam 

để thực hiện hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về 

đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019. 

Thông tư 

21/2016/TT-BCT 
05/10/2016 

Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh 

kinh tế Á - Âu 

 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

I. NGHỊ ĐỊNH 128/2016/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM 

ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2016 – 

2018. 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (thuế suất 

ACFTA). 

Theo đó, hàng hóa để được áp dụng thuế suất  ACFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Được nhập khẩu từ các nước thành viên Hiệp định (trong đó có cả hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập 

khẩu vào thị trường trong nước Việt Nam). 

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu là thành viên Hiệp định vào Việt Nam, do Bộ Công 

Thương quy định. 

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 

mẫu E của Bộ Công Thương. 

Nghị định 128/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư 166/2014/TT-BTC . 

II. THÔNG TƯ 128/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC 

SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG; SẢN PHẨM TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT 

THẢI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

Miễn giảm thuế XK cho sản phẩm thân thiện môi trường 

Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu (XK) đối với sản phẩm thân thiện với 

môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định19/2015/NĐ-CP như sau: 

- Miễn thuế XK đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế XK và có văn bản 

chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam. 

- Giảm 50% mức thuế XK đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có tên trong Biểu 

thuế XK được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Thông tư 128/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/9/2016. 

III. THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA. 

Theo đó, doanh nghiệp đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán đối với hệ thống tài khoản kế toán được thực hiện 

như sau: 

- Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện đối với trường hợp cần bổ 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

sung tài khoản cấp 1, cấp 2; sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch 

toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù. 

- Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại 

danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tại Phụ lục 1 Thông tư này thì không phải đề nghị Bộ 

Tài chính chấp thuận. 

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. 

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ; Thông tư 138/2011/TT-BTC và 

bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này. 

IV.  NGHỊ ĐỊNH 125/2016/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT 

NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM - NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 

2016-2019 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019. 

Theo đó, quy định điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất VJEPA) nếu: 

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này; 

- Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; 

- Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công thương quy định; 

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh 

tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định. 

Ngoài ra, hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường 

trong nước được áp dụng thuế suất VJEPA nếu: 

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định này; 

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VJ. 

Nghị định 125/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và thay thế Thông tư 25/2015/TT-BTC . 

V. THÔNG TƯ 21/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU 

Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất 

xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu. 

Thông tư số 21/2016 ban hành các phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện các Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA): 

+ Quy tắc xuất sứ hàng hóa; 

+ Quy tắc cụ thể mặt hàng; 



 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính 
xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

+ Danh sách các quốc đảo; 

+ Mẫu Giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa mẫu EAV; Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu 

EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; 

 + Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; 

Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV thực hiện theo Phụ lục I của Thông 

tư 21/2016; Thông tư 06/2011/TT-BCT và Thông tư 01/2013/TT-BCT. 

Thông tư 21/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 05/10/2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG DU 

Địa chỉ: Lầu 01, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 3820 9206        -          Fax:  (08) 3820 8545 

Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp: Hoàng Yến (Ms) Email: hoangyen@japanvietnam.com.vn   

Bộ phận tư vấn luật, đầu tư: Ngọc Thúy (Ms) Kiểm toán viên thuế Việt Nam đang hàm thụ/ Bằng luật sư đang 

hàm thụ. 

Bộ phận tư vấn kế toán, thuế: Trần Duy Thịnh (Mr) Kiểm toán viên thuế Việt Nam đang hàm thụ/ Kiểm toán viên 

Việt Nam đang hàm thụ. 

Website: www.japanvietnam.com.vn kế toán, thuế, đầu tư, tài chính. 

www.dptc.edu.vn đào tạo kế toán, thuế… 

 


