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Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với ống dẫn dầu của Hàn Quốc

H

oa Kỳ đã đưa ra thông báo cuối cùng về

nước mà giá xuất khẩu được cho là chênh lệch

việc áp thuế chống bán phá giá đối với

so với giá của thị trường nội địa. Tuy nhiên, các
nhà sản xuất thép Hàn Quốc đã phản đối quyết

đường ống dẫn dầu của Hàn Quốc.

định của Hoa Kỳ và đệ đơn khiếu nại lên thuế CIT
Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc,

vào tháng Giêng năm nay.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đưa ra quyết
định cuối cùng sau khi tiến hành rà soát hàng năm

Các đường ống dẫn dầu được sử dụng để vận

thuế chống bán phá giá đối với các ống dẫn dầu

chuyển dầu thô và khí đốt tự nhiên từ các mỏ dầu.

của Hàn Quốc với mức thuế từ 9,33% đến

Xuất khẩu ống dẫn dầu của Hàn Quốc sang Hoa

15,07%.

Kỳ đạt 350 triệu đô la chỉ riêng trong năm 2018.

Các mức thuế mới này được cho là giảm gần

Vào năm 2019, Hoa Kỳ cũng quyết định cắt

một nửa so với năm ngoái là từ 22,7% đến

giảm thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm

38,87%. Được biết mức thuế sau khi rà soát sẽ

SeAH Steel sản xuất bị áp ở mức 9,33%. Còn đối

thép cán nóng của nhà sản xuất thép Hàn Quốc

được điều chỉnh theo DOC hàng năm.

với các sản phẩm của hơn 30 công ty còn lại sản

Posco xuống 0,55% so với 41,57% trước đó.

xuất sẽ bị áp thuế ở mức 11,6%.
Nguồn: pulsenews

Việc cắt giảm thuế quan được đưa ra sau khi
Tòa án Thương mại Quốc tế vào tháng 1 đã ra
lệnh cho Hoa Kỳ điều chỉnh lại các mức thuế đó,
sau khi có đơn khiếu nại từ các nhà sản xuất thép
từ Hàn Quốc.
Tại thời điểm đưa ra phán quyết năm 2018,
Hoa Kỳ cho biết mức thuế suất dựa trên các quy
định về "tình hình thị trường cụ thể" cho phép áp
Theo đó, mức thuế áp dụng đối với công ty

dụng mức thuế suất cao đối với hàng hóa từ các

Nexteel là 15,07%, trong khi các sản phẩm do
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Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu từ một số quốc gia

Ấ

n Độ đã áp thuế chống bán phá giá tạm

sau khi tiến hành rà soát, DGTR đã bắt đầu tiến

thời đối với hóa chất Toluene Di-

hành xem xét và đưa ra kết quả sơ bộ vào tháng
9 vừa qua.

isocyanate (TDI) có hàm lượng đồng phân theo tỷ

lệ 80:20 được nhập khẩu từ Liên minh châu Âu

Ấn Độ đã tiến hành các cuộc điều tra chống

(EU), Ả Rập Xê-út, Đài Loan (Trung Quốc) và

bán phá giá dựa trên các kiến nghị được đệ trình

UAE trong vòng 6 tháng tới kể từ ngày 2 tháng 12

bởi các nhà sản xuất trong nước cho thấy bằng

năm 2020.

chứng về hành vi bán phá giá và các thiệt hại

Ủy ban cho biết quyết định này được đưa ra

nghiêm trọng do hành vi này gây ra. Bộ Thương

sau khi Tổng vụ Phòng vệ Thương mại (DGTR)

mại Ấn Độ đã có kế hoạch giảm thời gian tiến
hành các vụ kiện chống bán phá giá được rút

yêu cầu gia hạn thêm thuế chống bán phá giá đối

Quyết định của Ủy ban nhằm bảo vệ ngành

với hóa chất TDI có xuất xứ từ một số quốc gia và

công nghiệp trong nước trước tình trạng hàng hóa

vùng lãnh thổ. DGTR đã tiến hành rà soát đầu

Trung Quốc nhập khẩu với giá rẻ vào nội địa Ấn

Chính sách này được đưa ra nhằm bảo vệ

năm 2020 để xem liệu hàng hóa nhập khẩu này

Độ. Hiện tại, sau khi hết hiệu lực thuế chống bán

các công ty và các nhà sản xuất trong nước trước

có gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất

phá giá, DGTR sẽ tiến hành rà soát để đánh giá

hành vi thương mại không công bằng. Bộ Thương

trong nước nếu như dừng việc áp thuế hay

xem liệu có tiếp tục áp thuế chống bán phá giá

mại Ấn Độ cho biết gần một nửa các trường hợp

không.

hay không.

chống bán phá giá của nước này liên quan tới

CBIC cung cấp trong thông báo của mình

rằng mức thuế dao động trong khoảng từ 102,05

ngắn từ 30 ngày xuống còn vài ngày.

hàng hóa nhâp khẩu giá rẻ đang gây thiệt hại
nghiêm trọng tới thương mại trong nước.

USD đến 405,97 USD/tấn tùy thuộc vào quốc gia

Nguồn: livemint

hoặc vùng lãnh thổ Ấn Độ nhập khẩu. Mức thuế
chống bán phá giá tạm thời theo thông báo của
CBIC sẽ có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng (trừ
khi bị thu hồi, sửa đổi hoặc thay thế). Trước đó,
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Ấn Độ gia hạn thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép

Anh sẽ đình chỉ việc áp thuế đối

nhập khẩu từ Trung Quốc và Hoa Kỳ

với hàng hóa của Mỹ trong vụ việc
tranh chấp giữa Airbus-Boeing

n Độ đã gia hạn thuế chống bán phá giá

quan này đã tiến hành một cuộc điều tra rà soát

đối với các sản phẩm thép không gỉ cán

hoàng hôn về hàng nhập khẩu một số sản phẩm

nguội có chiều rộng từ 600-1250 mm và trên

thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn

1250mm trở lên từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên

Quốc, EU, Cộng hòa Nam Phi, Đài Loan (Trung đây là một phần của tranh chấp kéo dài về việc trợ cấp

minh châu Âu (EU), Công hòa Nam Phi, Đài Loan

Quốc), Thái Lan và Hoa Kỳ.

Ấ

(Trung Quốc), Thái Lan và Hoa Kỳ cho đến ngày
31 tháng 1 năm 2021.

C

hính phủ Anh cho biết họ sẽ bỏ thuế quan mà
EU đã áp đối với 4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ,

bất hợp pháp cho các nhà sản xuất máy bay Boeing và

Hồi tháng 10/2020, các công ty Jindal
Stainless Limited, Jindal Stainless (Hisar) Limited

Airbus.
Động thái này được tạo nên nhằm giảm căng thẳng

và Jindal Stainless Steelway Ltd đã cáo buộc khả thương mại với Mỹ và "cho thấy rằng Anh nghiêm túc
năng tiếp tục hoặc tái diễn việc bán phá giá các trong việc đạt được kết quả thương lượng", Bộ Thương
sản phẩm thép không gỉ cán nguội, do đó gây ra mại Anh cho biết trong một tuyên bố. Anh sẽ thiết lập
thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp chính sách thuế quan của riêng mình khi nước này
trong nước của Ấn Độ.

hoàn thành việc tách khỏi EU vào cuối năm.

Các công ty này cho rằng Trung Quốc vẫn bị

EU đã công bố mức thuế áp dụng đối với nhiều

coi là một nền kinh tế phi thị trường. Trung Quốc mẫu máy bay của Boeing và các sản phẩm khác nhau
đã kết thúc vụ kiện tại WTO về việc công nhận bao gồm rượu mạnh, đai ốc và máy kéo vào tháng 11
Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thuế

tình trạng kinh tế thị trường. Do đó, Trung Quốc như một phần của hành động ăn miếng trả miếng leo
trên thực tế, tự khẳng định rằng nước này là “nền thang chống lại Mỹ, là nước đã áp thuế đối với 7,5 tỷ

gián thu và Hải quan Trung ương (CBIC) công bố

kinh tế thị trường”, điều này sẽ giúp hàng hóa USD hàng hóa của EU vào năm 2019. Các mặt hàng

việc gia hạn thuế đối với sản phẩm thép từ các

Trung Quốc hạn chế khả năng bị trả đữa của các xuất khẩu của Anh từ rượu whisky Scotch đến bánh

quốc gia và vùng lãnh thổ kể trên.

đối tác thương mại với mức thuế cao hơn đối với quy và kem đông lạnh đều phải chịu thuế.

Mức thuế lần đầu tiên được áp dụng vào năm

hàng hóa nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc.

2015 và đang được Tổng vụ Phòng vệ thương
mại (DGTR) xem xét kể từ tháng 9 năm 2020.
CBIC cho biết trong thông báo rằng việc gia hạn

Nguồn: Economictimes

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết, Anh
mong muốn giảm bớt tình hình căng thẳng hiện tại và
tiến đến một thỏa thuận thương mại để nước này có
thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ thương mại với Mỹ.

đã được đưa ra sau khi có yêu cầu từ DGTR, cơ
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Khó khăn của Úc khi kiện Trung Quốc tại WTO

M

ới đây, Trung Quốc ra

nhiệm các thành viên trong ban hội

thông báo sẽ áp thuế đối

thẩm và từ chối các đề xuất khởi
động các quy trình bổ nhiệm.

với rượu vang xuất xứ từ Úc lên đến
212% - đây là các biện pháp chống

Nếu Úc muốn tiếp tục vụ kiện,

bán phá giá tạm thời để hạn chế nhập

nước này vẫn có thể đệ đơn lên

khẩu

trợ

WTO theo quy định thông thường và

giá.Trước đó, nước này đã nhắm vào

phải tiến hành tham vấn. Tuy nhiên,

các mặt hàng nhập khẩu từ Úc bao

tình hình của WTO có thể thay đổi

gồm than đá, đường, lúa mạch và tôm

vào năm 2021 khi mà chính quyền

hùm trong bối cảnh căng thẳng chính

của Tổng thống Hoa Kỳ mới đương

trị giữa hai quốc gia. Phía Trung Quốc

nhiệm sẽ khôi phục lại Cơ quan này.

rượu

vang

Úc

được

lập luận rằng một số rượu vang Úc

Mối quan hệ giữa Trung Quốc

đang được bán ở Trung Quốc rẻ hơn
so với ở thị trường nội địa của Úc

Simon Birmingham cho biết mức

Thương mại Thế giới (WTO). Tuy

và Úc lâm vào bế tắc từ năm 2018,

thông qua việc sử dụng trợ giá. Tuy

thuế mới khiến rượu vang Úc trở

nhiên, Úc sẽ gặp rất nhiều khó khăn

tuy nhiên căng thẳng thương mại

nhiên, phía Úc cũng đã bác bỏ quan

nên khó khăn và không thể bán

nếu nước này tiếp tục kiện Trung

giữa Australia-Trung Quốc trong

điểm này.

được ở Trung Quốc. Đây là khoảng

Quốc tại WTO, vì Cơ quan Phúc

năm 2020 đã leo lên nấc thang mới.

thời gian vô cùng khó khăn đối với

thẩm của WTO đã không hoạt động

Căng thẳng thương mại leo thang

Rượu vang Úc hiện đang rất được

hàng trăm nhà sản xuất rượu của

trong vòng một năm nay.

cùng nguy cơ một cuộc chiến

chuộng ở cả Trung Quốc và trên toàn

Úc, vốn đã tạo một thị trường tốt ở

cầu do chất lượng cao và phía Úc tự

Trung Quốc.

tin rằng một cuộc điều tra đầy đủ và
kỹ lưỡng để xác minh lại cáo buộc từ
phía Trung Quốc.

Cơ quan phúc thẩm của WTO
(Appellate Body- AB) đang bị tê liệt

Ngay sau khi tiếp nhận thông

do không còn đủ thành viên kể từ

báo từ Trung Quốc, Úc đã xem xét

ngày 11/12/2019 – đây là kết quả

việc đệ đơn kháng cáo lên Tổ chức

của việc Hoa Kỳ liên tục chặn tái bổ

thương mại với Trung Quốc sẽ ảnh
hưởng đến xuất khẩu của Úc khiến
cho kinh tế quốc gia này thiệt hại rất
nặng nề.
.

Nguồn: theguardian

Bộ trưởng Thương mại Úc
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