Hàng hóa nhp khu tài tr phc v phòng, chng dch COVID-19 c áp dng chính sách thu nhp khu, thu giá tr gia tng nh hàng hóa nhp khu
trong trng hp vin tr nhân o, vin tr không hoàn li - nh minh ha

Ngh quyt nêu rõ hàng hóa ca t chc, cá nhân Vit Nam nhp khu tài tr cho Chính ph, B Y t, UBND
các tnh, thành ph, y ban Mt trn T quc Vit Nam các tnh, thành ph phc v công tác phòng, chng dch
COVID-19 c áp dng chính sách thu nhp khu, thu giá tr gia tng nh hàng hóa nhp khu trong trng hp
vin tr nhân o, vin tr không hoàn li.
H s, th tc áp dng chính sách thu i vi hàng hóa nêu trên nh sau:
1- Giao B Y t, UBND các tnh, thành ph, y ban Mt trn T quc Vit Nam các tnh, thành ph ban hành vn
bn phê duyt, tip nhn hàng hóa nêu trên theo ngh ca t chc, cá nhân, bo m công khai, minh bch, cht
ch, không xy ra vic trc li chính sách.
2- C quan hi quan cn c vn bn phê duyt ca B Y t, UBND các tnh, thành ph, y ban Mt trn T quc Vit
Nam các tnh, thành ph thc hin th tc không thu thu nhp khu theo quy nh ti im b Khon 4 iu 2 Lut Thu
xut khu, thu nhp khu, không thu thu giá tr gia tng theo quy nh ti Khon 19 iu 5 ca Lut Thu giá tr gia
tng, Khon 9 iu 3 Ngh nh s 209/2013/N-CP ca Chính ph, bo m công khai, minh bch, cht ch, không
xy ra vic trc li chính sách.
3- Giao B Tài chính hng dn h s hi quan i vi hàng hóa nhp khu tài tr phòng, chng dch COVID-19.
Ngh quyt này có hiu lc k t ngày ký ban hành.
Các trng hp hàng hóa ã nhp khu tài tr phc v phòng, chng dch COVID-19 trc ngày Ngh quyt này có
hiu lc, c B Y t, UBND các tnh, thành ph, y ban Mt trn T quc Vit Nam các tnh, thành ph phê duyt, tip
nhn hàng hóa tài tr cho công tác phòng, chng dch COVID-19 theo quy nh ti (1), c áp dng chính
sách thu quy nh nêu trên. Trng hp ã np thu nhp khu, thu giá tr gia tng thì c x lý s thu nhp khu, thu
giá tr gia tng ã np theo quy nh pháp lut qun lý thu v x lý tin thu np tha.
Chính sách thu u ãi i vi i tng nêu trên c áp dng cho n khi có vn bn công b ht dch COVID-19 ca c
quan Nhà nc có thm quyn.
Chính ph giao B Y t theo chc nng, nhim v, chu trách nhim v hàng hóa nhp khu tài tr thuc lnh vc y t
áp ng iu kin s dng phc v phòng, chng dch COVID-19 các c quan liên quan có c s thc hin.
B Y t, UBND các tnh, thành ph, y ban Mt trn T quc Vit Nam các tnh, thành ph có trách nhim qun lý,
phân b và ch o s dng hàng hóa nhp khu thuc i tng không chu thu nhp khu, thu giá tr gia tng úng i
tng quy nh.
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