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UBND THANH PRO DA NANG
VAN PHONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc
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Dà Nng, ngày ,rn tháng 9 nám 2021
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V/v trin khai Nghj quyt s
106/NQ-CP cüa Chinh phü
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- Ciic Hái quan thành ph;
- Ciic Thuê thành phô;
- Các si: Tài chInh, Y tê, Ngoi vi.
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ChInh phü ban hãnh Ngh quyt s 1061ND-CP ngày 11/9/2021 v
chInh sách thuê dôi vci hang hóa nhp khâu dê tài trg phiic vi phông, chông
djch Covid-19. Vê vic nay, 1nh dao UBND thành phô có kiên chi do nhu
sau:
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D nghj Ctic Hãi quan thành ph& Ciic Thud thành ph& Si Tài chInh,
Sâ Y tê, S& Ngoi viii can cü chüc näng, nhim vi..i dê triên khai thrc hin các
ni dung có lien quan ti Ngh quyêt nêu trên.
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Van phông UBND thành ph thông báo kin cüa lãnh do UBND
thãnh phô dé Ciic Hãi quan thanh phô và các ca quan, dan vj có lien quan biêt,
thirc hin./.
KT. CIIANH VAN PHONG
NHVANPHONG
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Ncinhin:
- Nhtr trên;
- CT và các PCT UBND tp (dé b/c);
- Ltru: VT, KT.

en Thãnh Trung

quan p at . i : Vn phông Chinh phCi
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CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - HnIi phüc
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HàNô4ngàyA4 tháng9rum2021

NGH• QUY1tT
V chInh sách thu .6i vó'i htng hóa nhp k1iu
dê tãi fr? phc vti phông, chng dch Covid-19
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CHfN]EL PHU
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Gn cit- Luçt TI chtv C'hinh phii ngày 19 thanf nàm 2015; Lut tha
dôz, bô sung môt sd czu cia Luát TI chuc Chink phu va Ludt To chicc chink
quyén thaphuong ngay 22 tháng 11 nám 201,1r

an

Can cwLu&t Thuê xucit lch&u, thu I nhá1 khdu ngày 06 thang 4 nám 2016,
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CWn ci Luát Thud gzá fri ga tazjngay 03 tháng 6 näm 2008, Luát su'a ä'ôz,
bO sung môt SI diêu cua Ludt Thud gia tn gia tang ngay 19 thang 6 näin 2013,
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Can cu Ludt Quan lj thuê ngay 13 thang 6 näm 2019,
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Can cw Nghz4znh sd 134/2016/ND-C'? ngay 01 thang 9 nàm 2016 cua
Chink phz quy a)WZ clii tilt mç5t sI didu và bzên pháp tin hank Ludt Thuê xud't
khôu, thud nhdp khdu & dwoc sza dli, bO sung taz Nghz thnh sO 18/2021/ND-C?
ngay 11 tJjwig 3 nám 2021 cua Chink phu,
th Nghj djnh d 209/2013,'ND-CF ngày 18 tháng 12 nàm 2013 cia
Chink phi quy th'>th chz tilt và hzth'ng dn tin hank môt SO thAu cua Luát Thud
giá tnf gia tang;
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Can ct Nghj djnh sd 126/2020/ND-C? ngày 19 tháng .10 nám 2020 ci'ia
Chink phz q thnh chi tilt môtsd dzeu cua Ludt Quan thuê,
C'án Ngh/ djnh sd 138/2016/ND-CF ngày. 01 tháng 1.0 näm 2016 cia
Chink pht ban hank q14y cM lam vic czd GzInh phi's;
Theo dé nghj ,cza B trw4ng Bç5 Tài chink;
Trên sá kIt qua hilu quydt cza các Thank viên C'hInhphi,
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QUYET NGH:
Diu 1. Hang hóa cüa t chi'rc, Ca nhân Vit Narn nh.p khâu d tài trçx
cho ChInh phü, B Y t& TJy ban nhân dan các tinh, thành ph& T.Jy ban Mt
trn T quc Vit Nam cáo tinh, thành ph phiic vii. cong tác phàng, chng
dch Covid-19, thrcic áp ding chInh sách thud nhp khu, thus giá trj gia tang
nhu hang hóa nhp khu trong trithng hcip vin trç rthân dao, vin tr không
hoàn lçti.
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Diu 2. 1-16 sa, thu tye áp dung chinh sách thug di v&i hang hóa nêu tçti
Diêu 1 rthu sau:
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1. Giao B Y th, Uy ban nhân dan các tinh, thãnh ph, Uy ban Mt trân
Tê quc Vit Nam the tinh, thãnh phé ban hành van b4n pbê duyt, tip nh.n
hang boa tai Diu 1 nêu trên theo d ngh cüa t chic, á nhân, bào darn cong
khai, minh bach, cht ch, khOng d xây ra viqró lçi climb sách.
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2 Ca quan hai quan can th van bãnphediiyêt cua Bô Y tê, Uy ban nhân
dan cáo tinh, thành ph& Uy ban Mt
quc Vit Narn the tinh, thành
ph& thuc hiên thu tue lthông thu thus nhâp khâu theo quy dinh tal diem b
Idioán 4 Diu 2 Lut Thu xut khu, thu nhp k1i.u, khong thu thuê giá tn
gia tang theo quy dnh ti khoân 19 Diu 5 tha Lu.t Thu giá tn, gia tang,
khoán 9 iiu 3 Nghj djnh so 209120131ND-CP cüa ChIrih phü, báo darn cong
khai, minh bach, ehtch;không d xây ra vic tnc igi chinh sách.
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3 Giao B Ti climb huong dn ho sa hai quan dOi vai hang hoa nhâp
kh.0 d tài trg]ig, ch&ig djeh Covid-19.
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Dik3. Diu khoân thi hnh
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1 Nghi quyêt nay co hiêu lire kê tix ngày k ban hanli

Cac truang hap hang hoa dnhp khâu dê tài tra phuc vu phong, chông
djch COvid- 19 truàc ngay Ngh quy& nay cé hiu 1çrc, dirge B Y t, Uy ban
nhân dn các tinh, thành phd, Uy ban Mt trn T que Vit Nam the tinh,
thành ph phê duyt, tip nh.n hang hóa tài trç cho cong tác phàng, c1ing
dich Covid-19 theo quy dinh tal khoan 1 Diêu 2 Nghi quyêt nay, di..rac ap
d1 ing: chfnh sáeh thus quy djnh ti Diu I Ngh quyt nay. Trix&ng hgp dâ np
thu .nh.p khu, thus giá tij gia tang thI di.rcic xi'r 1 s thud nhp khu, thug
giá trj gia tang áã np theo quy djnh pháp 1ut quàn 1 thug v xir 1 tin thug
np thCra.
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2. Ci.mnh sách thu tru di di vâi dãi Wçmg lieu ti DMu 1 thrc ap ding
cho dn Ihi 06 vn ban cOng b h& dch Covid-19 cüa cct quan nhà nuó'o có
th.rn .quy&i.
3 B Y t theo chrc nng, nhim vi, chju trách nhim v hang hóa nhp
kh.0 tâi trçl thuOc ITnh vc y t dáp mg diu 1dn sü dtmg phiic vii phông,
chng d.chCovid-19 d cáo c quanliên quan Co c sâ thçrc hin.
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4. 13 Y t, Uy ban nhn dan cáo tinh, thành ph& Uy ban Mt trn T
quôc Vit Nam cáo tinh, thanh ph co tiáoh nhim quan 1, phâri bi va chi
dao sir dung hang hOa nhap kbu thuôc dó tisçing không chiu thuê nhâp khâu,
thug giá trj gia tang dthig d6i tixgng quy dnh tiNg1ij quyt nay.
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5. B Tâi chinh, B Y t& Uy ban nhân dn cáo tinh,'thânh phd, T:Jy ban
M.t trn T quc Viet Narn cáo tinh, thành ph vàQáccY quan lien quan chju
trách nhiêm. thi hánh Nghj quyt nây.
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No,zJzan:
- Ban BI thtr Trung ixcmg Bang',
Thu tung, oac P!io Thu tràng Chfnh phü, ,L)
Các b, co quan ngang bç, co' quan thuçc iiJnh phu,
- JJDND, UBND cac tmh, thanh ph6 trvc thuôc trung uong,
Van pliông Ti ung ixong vã cac Ban ya Bang,
- Van phàng Tôiig BI tlii.r;
- Van phng Chti tjch nuàc;
Hi dông Dan toe va cao Uftan cAa Quc hi,
- Van p1iangQuachi;
- Toa an nhân dân.t6i c
- Viçn ki&n sat nh& dbr'ti cao,
- Ktrn toan nha nuo'c
Uy ban Giirn st'tai chlnh Quo gia,
- Ngân hang ChliTh schx hi;
- Ngân hang Phat frin Vit Nam,
Uy ban trung t.rong Mt trim T qu6c Vit Narn,
Co' quan trung rong oüa cc doãn th&
- VPCP I3TCN, GaG PCN, Trçi I' TTg, TGD Cng TTDT,
các V, C, don vj trrø thue;
- Ltru: VT, KYJ'H (2b).
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