
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 27/2014 

 

Tin tiêu điểm: 
 

 

 

ài chính – Ngân hàng  

Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai 

 

 

Ngày 17/07/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 

 

Theo đó, tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai của 

người cư trú và người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được tự do thực hiện 

miễn là phù hợp với các quy định của pháp luật. Cụ thể, người cư trú, người không 

cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các nhu cầu thanh 

toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai; đồng thời, có trách nhiệm xuất trình 

các chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra 

nước ngoài phục vụ các giao dịch vãng lai và chịu trách nhiệm về tính xác thực của 

các loại giấy tờ, chứng từ đó. Nghị định cũng nhấn mạnh, khi mua, chuyển, mang 

ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các giao dịch vãng lai, người cư trú, người không cư 

trú không phải xuất trình các chứng từ liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa 

vụ thuế với Nhà nước Việt Nam. 

 

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định này, nếu có nhu cầu chuyển các nguồn thu hợp 

pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài, 

nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng và chuyển ra nước 

ngoài trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày mua được ngoại tệ. 

 

Cũng theo Nghị định này, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, 

mang ngoại tệ ra nước ngoài để học tập, chữa bệnh; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở 

nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí; trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài hoặc chuyển 

tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế, chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước 

ngoài và các nhu cầu hợp pháp khác. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2014. 

 

T 

nhquang&associates 
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hoa học – Công nghệ  

Từ 01/09, không nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng 

 

 

Ngày 15/07/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 20/2014/TT-

BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 

sử dụng 

 

Theo quy định tại Thông tư này, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử 

dụng, không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu được phép nhập khẩu vào Việt Nam 

nếu có thời gian sử dụng không quá 05 năm và có chất lượng còn lại so với chất lượng 

ban đầu từ 80% trở lên. 

 

Đối với một số trường hợp đặc biệt như máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phục vụ 

sản xuất nông nghiệp; sử dụng trong ngành rượu, bia, nước giải khát có cồn và không 

cồn hoặc máy móc, thiết bị ngành bưu chính như thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; 

máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị đăng tải, Thông tư quy định, 

chỉ được nhập khẩu các máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng không quá 03 năm và 

chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. 

 

Riêng đối với máy móc, thiết bị cũ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, phục vụ đóng 

tàu, sửa chữa tàu, xây dựng công trình hạ tầng giao thông hoặc phục vụ hoạt động 

sản xuất trong ngành in; động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ, máy kỵ 

mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in và máy in offset, máy in ống 

đồng, máy in flexco phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in, ngoài việc phải có 

chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% như trên, còn phải có thời gian sử 

dụng tối đa lần lượt là 07; 10 và 15 năm. 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với tổ chức giám định máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, tổ chức giám định phải 

có năng lực giám định đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành; có phương pháp giám định chất 

lượng và quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ do lãnh đạo 

tổ chức giám định phê duyệt. Đặc biệt, ít nhất 02 giám định viên của tổ chức phải có 

trình độ đại học trở lên; có tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực cần giám định và 

có chứng chỉ giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ... 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014. 

  

 

K 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

16/07/2014 ĐẾN NGÀY 22/07/2014 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tập đoàn kinh tế 

Nhà nước và tổng công ty Nhà nước 
15/07/2014 

2.  

Chỉ thị 16/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

15/07/2014 

3.  

Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 

17/07/2014 

4.  
Quyết định 2535/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng 

dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng" 
10/07/2014 

5.  

Chỉ thị 15/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng 

cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn 

hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay 

15/07/2014 

6.  

Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công 

nghệ đã qua sử dụng 

15/07/2014 

7.  

Quyết định 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

16/07/2014 

8.  

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới 

15/07/2014 

9.  

Quyết định 6300/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại 

tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

15/07/2014 

10.  

Quyết định 6299/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại 

tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

15/07/2014 

 

 


