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BÁO CÁO
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên 2016

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

Trình bày bởi
Ông Han Dong-Hee

Chủ tịch

GIỚI THIỆU

Kính thưa các Ngài Bộ trưởng, các Ngài Đại Sứ, Đồng Chủ tịch của Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Việt Nam (“VBF”), thưa các quý ông, quý bà: Thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại
Việt Nam (“Korcham”), chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện
thuận lợi cho cuộc đối thoại doanh nghiệp này tại VBF. Chúng tôi thực sự đánh giá cao cơ hội
được đóng góp ý kiến tại diễn đàn này.

Xin quý vị vui lòng xem bốn (04) phần nội dung tóm tắt dưới đây để biết về những vấn đề hiện
đang được các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam quan tâm. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các
nhà làm luật sẽ xem xét và giải quyết các kiến nghị đó một cách nhanh nhất. Xin vui lòng tham
khảo danh sách các vấn đề dưới đây:

1. Khó khăn khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng;
2. Nới lỏng quy định về thuế nhập khẩu đối với máy móc cho doanh nghiệp chế xuất sử

dụng dưới hình thức cho thuê tài chính;
3. Nới lỏng thuế đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam theo các điều kiện

DAT, DAP, DDP của Incoterms (Các điều khoản thương mại quốc tế);
4. Nới lỏng quy định hạn chế nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng có tuổi trên 10 năm.

Với mỗi vấn đề, xin vui lòng tham khảo bình luận, kiến nghị và yêu cầu của chúng tôi dưới đây:

1. KHÓ KHĂN KHI NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Vướng mắc

Sau rất nhiều tranh luận và chờ đợi, cuối cùng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Thông
tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 (“Thông tư 23”) để thay thế Thông tư 20/2014/TT-
BKHCN ban hành ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù Thông tư 23 mới chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày
01/07/2016 và được đánh giá là đã đưa ra những quy định khá nới lỏng cũng như đã ban hành
được quy chuẩn về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng (“Thiết
bị đã qua sử dụng”) nhưng các doanh nghiệp nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng nói chung và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng phục vụ cho dự án
đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng nói riêng đã và đang còn gặp nhiều khó khăn do những quy
định khá cứng nhắc và chung chung của Thông tư 23.

Vướng mắc thứ nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là khi làm thủ tục nhập khẩu Thiết bị đã qua
sử dụng thuộc các dự án đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Những
Thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp này sẽ không phải đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu
Thiết bị đã qua sử dụng như: Tuổi thiết bị không quá 10 năm, phù hợp với tiêu chuẩn về an toàn,
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tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với việc quy định chung chung rằng:
Thiết bị đã qua sử dụng nằm trong danh mục Thiết bị đã qua sử dụng đính kèm hồ sơ dự án đầu
tư đã được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền thì được miễn đáp ứng các điều kiện nhập
khẩu - mà không có bất cứ hướng dẫn hay giải thích thì thêm thì quy định này lại đang làm khó
các cơ quan hải quan và doanh nghiệp nhập khẩu trong việc áp dụng.

Vướng mắc thứ hai mà các doanh nghiệp gặp phải là Thông tư 23 quy định điều kiện nhập khẩu
Thiết bị đã qua sử dụng phải có tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của
các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, văn bản này
không cung cấp thêm bất cứ một tiêu chí cụ thể nào về tính an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo
vệ môi trường. Quy định thiếu tính rõ ràng, cụ thể này lại làm các doanh nghiệp nhập khẩu Thiết
bị đã qua sử dụng không có cơ sở để xác định được những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể mà các
Thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng.

Kiến nghị và yêu cầu

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng, chúng tôi
muốn kiến nghị ba điểm sau:

 Đối với trường hợp nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng cho dự án đầu tư mới và dự án
đầu tư mở rộng thì cần quy định cụ thể hơn về cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh
mục Thiết bị đã qua sử dụng cũng như thủ tục nhập khẩu.

 Bộ Khoa học và Công nghệ nên xây dựng và ban hành những quy định cụ thể hơn về tiêu
chuẩn an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường mà Thiết bị đã qua sử dụng
phải đáp ứng.

 Cử chuyên viên phụ trách việc giám định các tiêu chuẩn của Thiết bị đã qua sử dụng sang
Hàn Quốc (làm việc tại cảng Incheon hoặc các cảng khác) để kiểm tra việc tuân thủ các
điều kiện về nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng từ Hàn Quốc trước khi các Thiết bị đã
qua sử dụng được vận chuyển lên tàu.

2. NỚI LỎNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MÁY MÓC CHO
DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT SỬ DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI
CHÍNH

Vướng mắc

Tại phần 1 của Công văn số 504/TXNK-CST ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Cục thuế Xuất
Nhập Khẩu – Tổng Cục Hải Quan (“Công văn 504”) có nêu: “Tại Nghị định số 39/2014/NĐ-
CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ1 không quy định chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
của Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất thuê. Vì vậy, trường hợp
công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê thì phải kê khai,
nộp thuế nhập khẩu theo quy định”.

Phần 3 của Công văn 504 cũng cho rằng “Máy móc nhập khẩu thuộc quyền sở hữu của Công ty
cho thuê tài chính, theo đó khi làm thủ tục nhập khẩu không được sử dụng mã loại hình E13 -
Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, đề nghị Công ty sử dụng mã loại hình phù
hợp với hình thức xuất nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày
01/4/2015 của Tổng cục Hải quan”.

1 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty cho thuê tài chính
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Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của một doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) thuê tài sản từ công ty
cho thuê tài chính theo hình thức cho thuê tài chính để tạo tài sản cố định, DNCX gặp nhiều bất
lợi bởi vì để một DNCX được sử dụng tài sản cho thuê tài chính là tài sản nhập khẩu, Công văn
504 yêu cầu bên nhập khẩu phải đóng thuế nhập khẩu. Như vậy có nghĩa là, vô hình chung,
cuối cùng thì DNCX phải chịu giá thuê tài chính đã bao gồm thuế nhập khẩu của hàng hóa mặc
dù DNCX đáng lẽ được miễn khoản thuế nhập khẩu này.

Kiến nghị và yêu cầu

a. Cần miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị được nhập khẩu để cho DNCX sử
dụng theo hình thức cho thuê tài chính

Trước khi Công văn 504 được ban hành và có hiệu lực, theo quy định tại Công văn
16587/BTC-TCHQ ngày 29/11/2013 (“Công văn 16587”) thì “Trường hợp Công ty cho thuê
tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy
định tại khoản 7, khoản 9, khoản 11, khoản 12, khoản 14 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-
BTC thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định
tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP theo hướng dẫn tại điểm d khoản 22 Điều
100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC”.

Sau khi Công văn 504 ra đời và có hiệu lực, một phần Công văn 16587 vẫn được ghi nhận tại
Công văn số 4463/BTC-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 4 tháng 4 năm 2016.

Thêm vào đó, trong hợp đồng cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính và bên thuê có thể
thỏa thuận rằng sau khi kết thúc thời hạn cho thuê tài chính, bên thuê có thể mua lại máy
móc/thiết bị cho thuê tài chính. Trong trường hợp đó, quyền sở hữu tài sản này sẽ thuộc về bên
thuê và tài sản sẽ trở thành tài sản cố định của bên thuê nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định
của pháp luật. Do vậy, sẽ là hợp lý nếu như bên thuê, một DNCX được miễn thuế nhập khẩu
đối với hàng hóa mà DNCX nhập khẩu để tạo tài sản cố định của mình trong tương lai.

Do vậy, thuế nhập khẩu cũng cần được miễn trong trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập
khẩu máy móc/thiết bị để cho DNCX thuê tài chính hoặc khi DNCX trực tiếp thực hiện thủ tục
để nhập khẩu các máy móc/thiết bị cho thuê tài chính đó. Chúng tôi kiến nghị nên có một công
văn khác sửa đổi, bổ sung Công văn 504 để nhằm hạn chế các bất lợi cho DNCX và công ty cho
thuê tài chính.

b. Cần bổ sung trường hợp công ty tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho thuê tài chính,
thì thuế nhập khẩu và thuế VAT cần được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp
nhập khẩu hàng hóa

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 16/2001/NĐ-CP, thuế đối với máy móc, thiết bị, các
phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước
hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập
khẩu các tài sản này. Tuy nhiên, Nghị định 39/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 16/2001/NĐ-CP
không có quy định cụ thể về thuế đối với trường hợp tài sản cho thuê tài chính.

Chúng tôi kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị định 39/2014/NĐ-CP ghi nhận nội dung như
Điều 22 của Nghị định 16/2001/NĐ-CP: Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận
chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để
cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.
Theo đó, khi một công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho một DNCX thuê tài
chính, thì thuế nhập khẩu và thuế VAT đối với hàng nhập khẩu sẽ được áp dụng như trường
hợp một DNCX trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này, và vì vậy, thuế nhập khẩu và
thuế VAT đối với hàng nhập khẩu sẽ được miễn theo quy định của pháp luật.
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3. NỚI LỎNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG
HÓA VÀO VIỆT NAM THEO CÁC ĐIỀU KIỆN DAT, DAP, DDP CỦA
INCOTERMS

Vướng mắc

Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối
với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt
Nam (“Thông tư 103”), thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và thuế thu nhập doanh nghiệp
(“TNDN”) sẽ được áp dụng (“Thuế nhà thầu nước ngoài”) trong trường hợp tổ chức, cá nhân
nước ngoài cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế -
Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy,
khi thương nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DAT (Giao tại bến),
DAP (Giao tại nơi đến), DDP (Giao hàng đã nộp thuế) của Incoterms mà điểm giao nhận hàng
hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam thì thương nhân nước ngoài đó sẽ phải chịu Thuế nhà thầu
nước ngoài theo quy định tại Thông tư 103. Tuy nhiên, thực tế, hoạt động vận tải và giao nhận
hành hóa trong lãnh thổ Việt Nam đều được thực hiện bởi các đại lý vận tải là các công ty
logistic tại Việt Nam. Các thương nhân nước ngoài gần như không thu được lợi nhuận từ khâu
vận tải và giao nhận hàng hóa này nhưng theo quy định vẫn phải đóng thuế TNDN tính trên toàn
bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ nhận được từ bên mua hàng. Điều này hoàn toàn bất hợp lý vì không
phản ánh đúng bản chất của Thuế nhà thầu nước ngoài là thuế đánh trên phần thu nhập phát sinh
từ việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài.

Ngoài ra, Thuế GTGT thường được tính toán căn cứ trên thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu
vào. Tuy nhiên, nếu hàng hóa được nhập khẩu theo điều kiện DDP, tức là bên bán chịu trách
nhiệm chi trả thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì sẽ có sự khó khăn trong việc hoàn và khấu trừ
thuế GTGT cho bên mua, do người nộp thuế và bên mua là hai đối tượng khác nhau.

Kiến nghị và yêu cầu

 Đề nghị sửa đổi quy định về cách tính Thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng đối với thương
nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương
mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh
thổ Việt Nam theo hướng đảm bảo đúng bản chất của Thuế nhà thầu nước ngoài theo đó
chỉ đánh trên phần thu nhập phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam của nhà thầu
nước ngoài.

 Đề nghị các cơ quan chuyên môn của Việt Nam nghiên cứu và ban hành các quy định
phù hợp để bên mua hàng hóa nhập khẩu có thể được khấu trừ thuế GTGT ở khâu nhập
khẩu khi sử dụng điều kiện giao hàng DDP của Incoterms.

4. NỚI LỎNG QUY ĐỊNH HẠN CHẾ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ
TUỔI TRÊN 10 NĂM

Vướng mắc

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã
qua sử dụng (“Thiết bị đã qua sử dụng”) được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 13
tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 (“Thông tư 23”) để
thay thế Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 15/07/2014 (“Thông tư 20”). Tại
Thông tư 23, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn tiếp tục giữ lại tiêu chí về tuổi Thiết bị đã qua sử
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dụng nhưng quy định tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ2.
Quy định này tiếp tục tạo ra rất nhiều bất lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu Thiết
bị đã qua sử dụng và trở thành một trong những rào cản đối với việc thu hút nguồn vốn đầu tư
nước ngoài vào Việt Nam vì những lý do sau đây:

 Việc quy định về tuổi thiết bị cũng như yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu Thiết bị đã
qua sử dụng cung cấp Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản
xuất của Thiết bị đã qua sử dụng hoặc Chứng thư giám định của một tổ chức giám định
về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của Thiết bị đã qua sử dụng đã góp phần làm gia
tăng đáng kể những chi phí bất hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để nhập khẩu Thiết bị
đã qua sử dụng cũng như tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp khi phải tìm
cách liên hệ với nhà sản xuất, tổ chức giám định. Thực tế, khi doanh nghiệp mua Thiết bị
đã qua sử dụng, chắc chắn họ phải kiểm tra rất kỹ về chất lượng còn lại của Thiết bị đã
qua sử dụng để đảm bảo thu được lợi từ khoản đầu tư mình bỏ ra mà không cần đến sự
yêu cầu kiểm tra chất lượng từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Thêm vào đó, Thiết bị đã
qua sử dụng thường được cấu thành từ nhiều bộ phận, mỗi bộ phần có thể sẽ có tuổi khác
nhau, vì vậy sẽ rất khó để xác định được tuổi của một thiết bị đã qua sử dụng.

 Việc quy định về tuổi thiết bị đã và đang hạn chế các doanh nghiệp có nhu cầu nhập
khẩu Thiết bị đã qua sử dụng để sửa chữa, thay thế một số máy móc, thiết bị trong dây
chuyền sản xuất hiện tại của doanh nghiệp do đôi khi chỉ các Thiết bị đã qua sử dụng có
tuổi thọ trên 10 năm mới phù hợp và đồng bộ với dây chuyền sản xuất hiện tại và ngoài
ra, nhập khẩu các Thiết bị đã qua sử dụng như vậy sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được
chi phí sửa chữa.

 Quy định về tuổi thiết bị không quá 10 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Thiết bị đã qua sử dụng này là một quy định cứng nhắc và mang tính xa rời thực tế khi
mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã không cân nhắc thực tế là ngoài yếu tố tuổi, chất
lượng của thiết bị còn phù thuộc vào tính năng, thời gian thực tế sử dụng, nơi sản xuất,
quá trình duy tu, bảo dưỡng, v.v. Ví dụ như một thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm có
thể vẫn còn chất lượng tốt hơn những Thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thọ dưới 10 năm
nhưng được sản xuất tại những nước sử dụng công nghệ thấp với điều kiện bảo dưỡng
kém… Do đó, quy định này khiến cho doanh nghiệp muốn nhập khẩu Thiết bị đã qua sử
dụng phải chọn nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng từ những nước lân cận thay vì từ
những khu vực có tiêu chuẩn sản xuất cao như Nhật, Mỹ, Châu Âu…và điều đó kéo theo
việc doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí hơn cho việc duy tu, bảo dưỡng, tiêu hao năng
lượng cũng như nguy hại hơn cho môi trường so với nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng
có tuổi thọ trên 10 năm từ các nước có tiêu chuẩn chất lượng cao nhưCó thể nói, với tiêu
chí này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gián tiếp hạn chế quyền nhập khẩu Thiết bị đã
qua sử dụng với tuổi thiết bị trên 10 năm có chất lượng tốt, giá thành hợp lý từ các nước
có tiêu chuẩn sản xuất cao của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như đây sẽ là một yếu
tố khiến các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam muốn sử dụng Thiết bị đã qua
sử dụng để tiết kiệm chi phí đầu tư phải cân nhắc, e ngại.

 Mặc dù Thông tư 23 cũng đưa ra một số ngoại lệ cho các trường hợp không cần thỏa
mãn các điều kiện nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng là: (1) Nhập khẩu Thiết bị đã qua
sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm: Dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng với
điều kiện trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục Thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan
có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng

2 Tại Thông tư 20, trừ trường hợp ngoại lệ, tuổi thiết bị không quá 5 năm
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nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và (2) Trường hợp thiết bị đã qua sử
dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để
bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh
nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.
Tuy nhiên, Thông tư 23 chỉ đưa ra những quy định chung chung mang tính định hướng
mà thiếu những hướng dẫn cụ thể dẫn đến nhiều bất cập trong thực hiện. Thêm vào đó,
quy định này cũng bị đánh giá là dễ làm nảy sinh “cơ chế xin – cho” và phát sinh tiêu
cực trong quá trình doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên qua.

Kiến nghị và yêu cầu

Từ những khó khăn nêu trên của doanh nghiệp, chúng tôi kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư
23 theo hướng như sau:

 Bãi bỏ quy định về tuổi của Thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm.
 Nếu cần thiết phải quy định về tuổi của Thiết bị đã qua sử dụng thì cần phải có sự phối

hợp giữa Bộ Khoa Học và Công Nghệ với Bộ Công Thương trong việc ban hành các quy
định cho thống nhất đối với vấn đề nhập khẩu Thiết bị đã qua sử dụng. Đồng thời, quy
định về tuổi Thiết bị đã qua sử dụng không nên cứng nhắc và đổ đồng với tất cả các loại
thiết bị bất kể các yếu tố khác ngoài tuổi thiết bị.

5. NỚI LỎNG CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CHUYÊN
GIA

Vướng mắc

Theo nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 (“Nghị định
11”), điều kiện về cấp phép lao động người nước ngoài đã được thắt chặt. Trước đây, chuyên gia
chỉ yêu cầu tốt nghiệp từ cử nhân trở lên hoặc có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, nhưng hiện
nay là yêu cầu tốt nghiệp cử nhân trở lên và có trên 3 năm kinh nghiệm. Cụ thể, Khoản 3 Điều 3
của Nghị định 11 quy định như sau:

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
 Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
 Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc

trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước
ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem
xét, quyết định.

Kiến nghị và yêu cầu

Khi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ đồng thời tuyển thêm
nhiều lao động, nhưng để đảm bảo việc trao đổi giao tiếp thông suốt và hiệu quả kinh doanh thì
cũng cần phải dành một phần tuyển dụng cả những lao động mới là người Hàn Quốc. Theo đó,
chúng tôi kiến nghị nới lỏng điều kiện người lao động được coi là chuyên gia (ví dụ, chỉ yêu cầu
2 năm kinh nghiệm và bỏ yêu cầu phải có bằng đại học).
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6. NỚI LỎNG QUY ĐỊNH GIỚI HẠN LÀM THÊM GIỜ 30 GIỜ MỘT THÁNG

Vướng mắc

Liên quan đến số giờ làm thêm, Điều 106 của Bộ Luật lao động 2012 quy định rằng người sử
dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc
bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm
việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01
tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ
quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

Bộ Luật lao động 2012 quy định thống nhất thời gian làm việc thêm tối đa là 30 giờ/tháng bất kể
có những thời kỳ cao điểm và thấp điểm của từng doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp sản
xuất rất khó có thể đáp ứng được các đơn hàng sản xuất hoặc tiến độ do người mua hàng đề ra
nếu tuân thủ quy định về thời gian làm thêm giờ này. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến
hoạt động kinh doanh và buộc các doanh nghiệp phải tăng ca sản xuất trong những thời kỳ cao
điểm, điều này dẫn đến việc tăng đáng kể chi phí lao động. Doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu chi
phí vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đôi khi còn phải giảm giá sản phẩm cho
người mua theo các điều kiện do người mua hàng đặt ra.

Kiến nghị và yêu cầu

Các hạn chế về thời gian làm thêm nêu trên thường được nêu ra bởi các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và các ngành sử dụng nhiều lao động, tận dụng
lợi thế của chí phí nhân công rẻ khi đầu tư vào Việt Nam. Hạn chế này có thể ảnh hưởng rất lớn
tới quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đánh giá
cao nếu như Chính phủ Việt Nam xem xét bỏ quy định về làm thêm giờ không quá 30 giờ/tháng,
điều chỉnh và áp dụng linh hoạt các quy định về làm thêm giờ theo các biện pháp như:

 Vào thời kỳ cao điểm, doanh nghiệp có thể bố trí cho người lao động làm thêm giờ
một cách linh động để đáp ứng tiến độ giao hàng do khách hàng/người mua hàng đề
ra.

 Vào thời kỳ thấp điểm, doanh nghiệp có thể bố trí giảm thời gian làm việc và thời
gian làm thêm giờ.

7. SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÀN TRẢ BỞI MỘT KHOẢN VAY
(“ĐẢO NỢ”)

Vướng mắc

Căn cứ Điều 10 về thời hạn cho vay quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với
khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước, “tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh,
thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay
của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay.”

Mặc dù vậy, không có một điều khoản cụ thể nào trong Quy chế quy định về việc gia hạn và trả
nợ khoản vay. Do đó, ngân hàng đã hiểu rằng, khoản nợ không thể được hoàn trả bởi một khoản
vay (gọi là “Đảo nợ”). Theo quy định tại Điều 9.2 của Quy chế, việc đảo nợ, các tổ chức tín dụng
thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế không có quy
định pháp luật riêng và cụ thể nào đề cập đến vấn đề Đảo nợ này. Đảo nợ hiện nay chỉ được quy
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định mang tính nguyên tắc trong các công văn hay chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước. Về nguyên
tắc thì Ngân hàng Nhà nước cấm các tổ chức tín dụng cho vay để Đảo nợ.

Theo ý kiến của chúng tôi, việc cấm cho vay để Đảo nợ được coi là nhằm mục đích ngăn chặn
một hiện tượng gọi là “cướp Peter để trả Paul”. Theo đó các ngân hàng và công ty vay tiền một
cách liều lĩnh và mạo hiểm dẫn đến phá sản và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, nhưng việc ngăn
cấm nó lại khiến doanh nghiệp khó khăn với chi phí tín dụng quá lớn.

Kiến nghị và yêu cầu

Các ngân hàng nước ngoài có các công cụ an toàn khi gia hạn khoản vay, trên cơ sở xem xét
tổng mức tín dụng của công ty mẹ bên Hàn Quốc và công ty con ở Việt Nam, xem xét đến các
yếu tố như xếp hạng tín dụng, khả năng trả nợ, kế hoạch kinh doanh, v.v, tại thời điểm đánh giá
khoản vay. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị các quy định về Đảo nợ chỉ nên được áp dụng với đối
tượng là ngân hàng địa phương ở Việt Nam mà không áp dụng với ngân hàng nước ngoài. Ngoài
ra đề nghị cho phép sử dụng 50% khoản vay để thanh toán nợ.


