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Theo dõi một số mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) có
nguy cơ bị tăng thuế nhập khẩu lên mức MFN do EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng
(số liệu cập nhật đến tháng 8/2018)
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – Liên minh
kinh tế Á-Âu (EAEU) đã được ký kết và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.
Theo hiệp định, EAEU, bao gồm Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và
Kyrgyzstan, cam kết loại bỏ thuế quan đối với 9.774 dòng thuế cho hàng nhập khẩu
từ Việt Nam, tương đương với khoảng 90% số dòng thuế trong Biểu thuế nhập khẩu
của EAEU.
Căn cứ Điều 2.10 của Hiệp định, một số mặt hàng dệt may, giày dép và đồ nội
thất nhập khẩu từ Việt Nam được hưởng thuế suất 0%, tuy nhiên phải chịu sự điều
chỉnh của cơ chế tự vệ ngưỡng. Cụ thế, nếu khối lượng nhập khẩu các nhóm mặt
hàng này từ Việt Nam trong một năm vượt một ngưỡng khối lượng nhất định quy
định tại Hiệp định, EAEU có quyền điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên mức thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) trong khoảng thời gian 6 tháng (nếu
khối lượng nhập khẩu trong năm trong khoảng từ trên 100% đến 150% ngưỡng quy định) hoặc 9 tháng (nếu khối lượng nhập khẩu trong năm trên 150%
ngưỡng quy định).
Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng và có nguy cơ bị EAEU tăng thuế nhập khẩu lên mức thuế MFN, hàng tháng Cục Phòng vệ thương mại
sẽ công bố số liệu xuất khẩu sang EAEU nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng
chịu sự điều chỉnh của cơ chế tự vệ ngưỡng và có biện pháp kiềm chế phù hợp.
Theo số liệu cập nhật đến tháng 8 năm 2018, hiện tại trong số hai mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ ngưỡng kể từ ngày
14/3/2018, biện pháp đối với mặt hàng quần áo trẻ em đã chấm dứt kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018. Biện pháp đối với mặt hàng quần áo lót sẽ tiếp tục
được áp dụng đến ngày 13/12/2018. Chưa có nhóm mặt hàng nào có nguy cơ bị áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định
số 3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng,
được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (mã số vụ
việc AD04).
Một số thông tin về vụ việc:
Bên yêu cầu là bốn nhà sản xuất thép phủ màu đại diện cho ngành sản
xuất trong nước, bao gồm: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Tôn
Phương Nam, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Thép
TVP.
- Hàng hóa bị cáo buộc bán phá giá: là một số sản phẩm thép phủ màu,
được phân loại theo mã HS sau: 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91,
7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92,
7212.40.99.
- Biên độ bán phá giá cáo buộc: hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc:
25,5% và từ Hàn Quốc: 19,25%.

Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Thông tin chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra vui
lòng xem Quyết định và Thông báo xem tại đây.

Thông tin liên hệ:
- Thiệt hại và mối quan hệ nhân quả: hàng hóa bị cáo buộc bán phá giá
là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
nước thể hiện qua việc suy giảm ở các số chỉ số như: công suất sử dụng,
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tồn kho…
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đăng ký bên liên quan:
Điện thoại: +84 – 24 - 73037898, máy lẻ: 114 (anh Vũ Tuấn Nghĩa), máy
Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với
lẻ: 113 (anh Phùng Gia Đức),
Cơ quan điều tra theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục
Email: ducpg@moit.gov.vn; nghiavt@moit.gov.vn.
1 kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BCT và gửi tới Cơ quan điều tra theo địa
chỉ dưới đây theo các phương thức sau: (i) công văn chính thức và (ii) thư
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
điện tử.
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Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản phẩm thép nhập
khẩu do lo ngại sự gia tăng nhập khẩu có thể gây thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước.
Trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ, EC đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với 23/28 nhóm sản
phẩm thép nhập khẩu bị điều tra. Mỗi nhóm sản phẩm có một mức hạn ngạch riêng, được tính toán trên cơ sở trung bình cộng của tổng lượng xuất khẩu
của các nước vào EU trong 03 năm gần nhất (2015-2017). Hạn ngạch được cấp theo hình thức “trừ lùi” cho đến khi hết hạn ngạch, không phân bổ trên cơ
sở tình hình xuất khẩu của từng quốc gia. Thuế suất trong hạn ngạch bằng với thuế suất MFN hiện hành, khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải
chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%. Biện pháp tự vệ tạm thời có thời hạn hiệu lực trong 200 ngày (từ 19/7/2018 đến 3/2/2019). Sau đó, trên cơ
sở kết quả điều tra cuối cùng, EC sẽ quyết định có áp dụng biện pháp tự vệ chính thức hay không. (Chi tiết về quyết định của EC tham khảo tại đây).
Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp định tự vệ WTO về việc loại trừ các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu có thị phần nhập khẩu không đáng
kể (dưới 3%), Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan đối với 3/23 nhóm sản phẩm bao gồm: (1) thép cán nguội hợp kim và không hợp
kim; (2) thép tấm mạ kim loại; (3) thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh. Đối với 20 nhóm sản phẩm còn lại, tạm thời các sản phẩm nhập khẩu từ Việt
Nam vào EU được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp (không bị áp dụng hạn ngạch và không phải chịu thuế suất vượt hạn ngạch bổ sung 25%). Tuy
nhiên, nếu trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, nhập khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam tăng vượt mức 3%, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy
cơ không được loại trừ khi EC quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019).
Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng 3% và có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, hàng tháng Cục Phòng vệ thương mại sẽ
công bố số liệu xuất khẩu sang EU nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu các nhóm sản phẩm
thép sang EU và có biện pháp kiềm chế phù hợp.
Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của EU mới cập nhật đến tháng 8 năm 2018, mặt hàng thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét véc ni, phủ plastic),
thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định hướng) và thép tấm mạ/tráng thiếc, crôm tiếp tục thuộc nhóm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ chính
thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu mạnh trong những tháng tới.
Xem chi tiếp tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Bản câu hỏi điều tra vụ việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số mặt hàng thép
không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và
vùng Lãnh thổ Đài Loan (mã vụ việc ER01.AD01)
Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Quyết định số 3551/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc tiến hành rà
soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt
hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và vùng Lãnh thổ Đài Loan (mã vụ việc
ER01.AD01). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết
định số 3551/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ
quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong
quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo
mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01
năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về
các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình
thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành
Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp
cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi
sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất
trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.
trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn
để trả lời bản câu hỏi điều tra được ghi rõ trong bản câu hỏi điều tra.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các nhà sản xuất
trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan
cần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy
đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản
trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng của vụ
việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời
đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu, nhà
sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng,
không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có
để đưa ra kết luận theo Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 73037898

Fax: (+84 24) 73037897

Điều tra viên phụ trách vụ việc:
- Phùng Gia Đức, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 113);
email: ducpg@moit.gov.vn;

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích
- Vũ Quỳnh Giao, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 112);
của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập email: giao@moit.gov.vn.
khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra
dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị Xem các tài liệu gửi kèm tại đây.
điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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BẢN TIN PVTM Số 19

Bộ thương mại Hoa Kỳ ra
kết luận cuối cùng đợt rà
soát hành chính thuế chống
bán phá giá lần thứ 10 đối
với sản phẩm than hoạt tính
hơi nước (steam activated
carbon) của Trung Quốc

Tin Thế Giới

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo kết luận cuối cùng về biên
độ phá giá được tính toán trong cuộc điều tra rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 10
đối với sản phẩm than hoạt tính hơi nước nhập khẩu từ Trung Quốc. Than hoạt tính được sử dụng
trong nước uống, nước thải, hệ thống kiểm soát mùi và các hệ thống giảm ô nhiễm.
Biên độ phá giá cuối cùng cụ thể được tính bởi DOC như sau:
Công ty TNHH Than hoạt tính Thiên Tân: 0,45 USD/kg.
Công ty TNHH Than hoạt tính Datong Juqiang: 0,00 USD/kg.
Thuế suất riêng rẽ dành cho các doanh nghiệp khác: 0,45 USD/kg
Thuế suất toàn quốc: 2,42 USD/kg (bao gồm các công ty: Beijing Pacific Activated Carbon Products Co., Ltd.; Jacobi Carbons AB; Ningxia Guanghua Cherishmet Activated Carbon Co., Ltd.; Ningxia
Huahui Activated Carbon Co., Ltd.; Ningxia Mineral and Chemical Limited; và Shanxi Sincere Industrial Co., Ltd.).
Những biên độ phá giá cuối cùng được tính toán bởi DOC sẽ được Cơ quan Hải quan và Biên
phòng Hoa Kỳ (CBP) áp dụng cho các chuyến hàng của các công ty bị áp thuế mà được nhập khẩu
vào Hoa Kỳ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Biên độ phá
giá này cũng là cơ sở để thu tiền đặt cọc bằng tiền mặt cho các nhà nhập khẩu than hoạt tính từ các
công ty bị áp thuế, và tỉ lệ đặt cọc tiền mặt mới này sẽ có hiệu lực cho tới khi DOC ban hành kết luận
cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 11 đang tiến hành. Biên độ này có thể được điều chỉnh
để sửa lỗi có thể xảy ra trong quá trình tính toán của DOC. Kết luận cuối cùng của DOC cũng có thể
bị kiện trước tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ nếu có bất cứ bên nào không công nhận kết luận
cuối cùng.
Các nguyên đơn của vụ kiện này là Calgon Carbon Corporation và Cabot Norit Activated Carbon.
Nguồn: Economic Times
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Tin Thế Giới

Ủy ban thương mại Hàn Quốc sẽ khởi xướng điều tra vụ việc chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy
không tráng phủ (uncoated paper) nhập khẩu từ Trung Quốc
Vụ việc được khởi xướng sau khi có đơn kiện của Công ty sản xuất giấy
Ủy ban thương mại Hàn Quốc sẽ khởi xướng điều tra vụ việc chống bán
hàng đầu của Hàn Quốc là Công ty giấy Hankuk Mfg, trong đơn kiện có đề
phá giá đối với sản phẩm giấy không tráng phủ (uncoated paper) nhập khẩu
cập đến việc các sản phẩm nêu trên được nhập khẩu từ ba nước đã bán
từ Trung Quốc, Indonesia và Brazil theo những khiếu nại về giá bán không
giá thấp không hợp lý và gây thiệt hại cho thị trường nội địa Hàn Quốc.
công bằng và gây thiệt hại cho thị trường trong nước.
Kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố sau ba tháng khởi xướng điều
Giấy không tráng phủ được dùng cho các máy in, máy fax, máy photo.
tra.
Thị trường giấy không tráng phủ đạt xấp xỉ ở mức 352,9 triệu đô la vào năm
2017, sản phẩm này được nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Brazil
Nguồn: pulsenews
chiếm gần 40% thị phần. Sản phẩm này của Hàn Quốc chiếm 30% và được
nhập từ các nước còn lại trên thế giới chiếm khoảng 30%.

Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết ủng hộ các nhà sản xuất nhựa PET
Đài Loan—Trung Quốc trong vụ việc điều tra chống bán phá giá
Trung Quốc sẽ không được ban hành.
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Ủy ban Thương
mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã đưa ra phán
Quyết định này của USITC đã đi ngược lại với
quyết ủng hộ các nhà xuất khẩu nhựa polyethquyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC)
ylene terephthalate (PET) từ Đài Loan - Trung
vào tháng 9 cho rằng các nhà sản xuất từ năm
Quốc và bốn quốc gia khác trong vụ việc điều tra
quốc gia trên đã bán sản phẩm nhựa PET tại thị
chống bán phá giá.
trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông
thường và áp thuế chống bán phá giá đối với
Trong một phán quyết được ban hành ngày 18
hàng nhập khẩu.
tháng 10 năm 2018, USITC xác định sản phẩm
nhựa PET nhập khẩu từ Đài Loan - Trung Quốc,
Đối với Đài Loan - Trung Quốc, DOC đưa ra
Brazil, Indonesia, Hàn Quốc và Pakistan không
quyết định áp thuế từ 5,16% đến 45%.
gây thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho
ngành công nghiệp Mỹ.
DOC cho biết các công ty Far Eastern New

Đối với bốn quốc gia còn lại, DOC áp thuế từ
8,23% đến 275,89%.
Tuy nhiên, lệnh áp thuế do DOC đưa ra đang
chờ phán quyết từ USITC. Dựa trên các quy định
về chống bán phá giá của Hoa Kỳ, nếu USITC
đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định có thiệt
hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán
phá giá gồm cả sản phẩm hóa dầu.

Trong năm 2017, Đài Loan đã xuất khẩu sản
phẩm nhựa PET sang thị trường Hoa Kỳ trị giá
154 triệu đô la Mỹ, cao nhất trong số năm nhà
xuất khẩu trên, dẫn trước Brazil với doanh số trị
Century Corp, Far Eastern Textile Ltd., và World- giá khoảng 153 triệu đô la Mỹ.
USITC đã đưa ra quyết định khẳng định không
wide Polychem (HK), Ltd. bị áp thuế chống bán
có thiệt hại, do vậy lệnh áp thuế chống bán phá
phá giá ở mức 5,16%, công ty Shinkong Synthetic
giá đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Brazil,
Fibers Corp. bị áp thuế 45%.
Nguồn: Reuters
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Tin Thế Giới

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo quyết định sơ bộ
trong vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm nhập khẩu bình khí nén bằng thép
nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo kết luận sơ bộ, các nhà xuất khẩu sản phẩm này của
Trung Quốc sẽ chịu thuế chống trợ cấp từ 42,77% - 145,37%. Căn cứ vào kết luận sơ
bộ này, Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ
thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu này.
Nguyên đơn trong vụ việc: Công ty Manchester Tank & Equipment và Công ty
Worthington.

Thông tin về sản phẩm: các sản phẩm Bình khí nén bằng thép nhập khẩu từ Trung
Quốc có mã HS: 7311.00.0060 và 7311.00.0090.
Các bước tiếp theo:
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 05 tháng 3 năm
2019.
Nếu Bộ Thương mại đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định và Ủy ban Thương
mại quốc tế Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định có thiệt hại nền công
nghiệp trong nước, Bộ Thương mại sẽ đưa ra lệnh áp thuế chống trợ cấp. Nếu DOC
và ITC ra quyết định cuối cùng phủ định, cuộc điều tra sẽ chấm dứt mà không có lệnh
áp thuế nào.
Thông báo của DOC về kết luận sơ bộ chi tiết tại đây.
Nguồn: DOC
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Tin Thế Giới

Chính phủ Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với một số loại thép của Trung Quốc
để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa
Nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa trước các sản phẩm nhập khẩu
giá rẻ, Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá lên tới 185,51 USD / tấn
trong 5 năm đối với một số loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc.
Căn cứ yêu cầu của Tổng vụ Thương mại Ấn Độ (DGTR), cơ quan hải
quan đã áp thuế chống bán phá giá từ 44,89 đến 185,51 USD / tấn đối
với các sản phẩm nhập khẩu như thanh và que hợp kim, cán hoặc
chưa cán nóng, thép cán nóng, thép cán nguội, ép đùn nguội, thanh
bóc vỏ, bề mặt gia công, đánh bóng, thanh thép bóng, thép rèn.
Khi đề xuất thuế chống bán phá giá, DGTR cho biết hàng hóa của
Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ với giá thấp hơn giá trị thông
thường và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất Ấn Độ.
Thuế chống bán phá giá có hiệu lực trong thời hạn năm năm (trừ khi
lệnh áp thuế bị thu hồi, thay thế hoặc sửa đổi trước đó) kể từ ngày
công bố thông báo này trên Công báo và được thanh toán bằng tiền tệ
Ấn Độ.
Nguyên đơn của vụ việc này là công ty JSW Steel Ltd, Sunflag Iron &
Steel Co, Usha Martin, Gerdau Steel India, Vardhman Special Steels
và Jayaswal Neco Industries Ltd
DGTR cho biết việc điều tra và áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội
địa trước các hành vi thương mại không công bằng về bán phá giá để tái lập môi trường cạnh tranh công bằng và cởi mở tại thị trường Ấn Độ.
Nguồn: Economic Times
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Tin WTO

Ukraine đã gửi yêu cầu tham vấn giải quyết
tranh chấp tại WTO về thuế chống bán phá giá
đối với sản phẩm ống thép của Cộng hoà

Brazil gửi yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại
WTO với Trung Quốc để thảo luận về các biện pháp áp
thuế lên sản phẩm nhập khẩu đường của Trung Quốc

Kyrgyzstan và Armenia
Ukraine đã gửi yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại

WTO với Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan để bàn luận về thuế
chống bán phá giá của hai nước đối với sản phẩm ống thép nhập
khẩu từ Ukraine. Yêu cầu của Ukraine được gửi lên thành viên

Trong đơn yêu cầu được gửi lên, Brazil nêu rõ ba biện pháp bị Trung Quốc áp dụng
đối với sản phẩm đường nhập khẩu:

Mức thuế quan theo đơn giá hàng hóa bổ sung từ 35- 45% được áp dụng như
một biện pháp tự vệ đối với sản phẩm đường nhập khẩu bên cạnh hạn ngạch thuế
quan (TRQ).
Chính quyền Trung Quốc sử dụng TRQ đối với đường nhập khẩu

WTO vào ngày 22 tháng 10 năm 2018.
Hai biện pháp chống bán phá giá này được tiến hành sau kỳ rà
soát hoàng hôn năm 2016 được thực hiện bởi Ủy ban kinh tế Á

Âu, Ủy ban kinh tế Á Âu là cơ quan hành pháp của Liên minh kinh
tế Á Âu – là tổ chức mà cả hai nước Armenia và Cộng hòa Kyrgyztan đều là thành viên.

Hệ thống cấp phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm đường nhập khẩu ngoài
TRQ, theo như Brazil, việc cấp phép chỉ được chấp nhận nếu yêu cầu không vượt
quá mức tối đa mà Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra trước đó .
Theo Brazil các biện pháp này không phù hợp với các điều khoản trong Hiệp ước
chung về thuế quan và thương mại của WTO (GATT) 1994, Hiệp định tự vệ, hiệp định về
quy trình cấp phép nhập khẩu và Nghị định thư gia nhập WTO của Trung Quốc.
Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Theo Ukraine các biện pháp này không phù hợp với các quy
định theo như Hiệp định Chống bán phá giá của WTO và Điều VI
của Hiệp định chung về Thuế quan và thương mại (GATT).
Ukraine tính các biện pháp không phù hợp với các quy định
khác nhau theo Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Điều VI
của Hiệp ước chung về Thuế quan và Thương mại (GATT).
Các thông tin thêm có thể xem tại: WT/DS569/1 và WT/
DS570/1.

Nguồn: WTO
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Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết biện pháp tự vệ
của Trung Quốc đối với sản phẩm đường nhập khẩu
hoàn toàn phù hợp với quy định của WTO
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp tự
vệ của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu đường là phù hợp với các quy định của Tổ
chức Thương mại Thế giới, đáp trả lại việc Brazil mới đây yêu cầu tiến hành một buổi
tham vấn tại cơ quan thương mại về việc quản lý các sản phẩm nhập khẩu của Trung
Quốc.
Biện pháp tham vấn là thủ tục giúp các nước giải quyết tranh chấp thông qua hòa
giải trước khi thành lập ban hội thẩm.
Nguồn: Reuters

11

BẢN TIN PVTM Số 19

Tin WTO

Hoa Kỳ yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp về việc trả đũa thuế quan kim loại
Hoa Kỳ đã yêu cầu cơ quan giải
quyết tranh chấp của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO) tham
gia giải quyết xung đột về việc một
số nước trả đũa việc Mỹ áp thuế
đối với sản phẩm thép và nhôm.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, bà Ine Eriksen Soereidec cho biết trong
một thông báo rằng “mức thuế bổ sung của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm là
trái với các quy tắc của WTO. Do vậy, cùng với Liên minh Châu Âu và một
số nước khác, Na Uy yêu cầu WTO thành lập ban hội thẩm giải quyết tranh
chấp về thuế bổ sung của Hoa Kỳ”.

Trong khi đó, tại Brussels, EU, Na Uy và Thụy Sỹ đã tìm kiếm sự hỗ trợ
của Châu Á đối với thương mại tự do, thỏa thuận hạt nhân của Iran và chống
Yêu cầu được nộp vào ngày 18
lại sự nóng lên toàn cầu tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực bao gồm cả
tháng 10 năm 2018 để kiện hành động áp thuế trả đũa của Trung Quốc, Liên
Trung Quốc, Nhật Bản và Nga như một đối trọng để chống lại chính sách
minh châu Âu, Canada và Mexico, sau khi Hoa Kỳ áp thuế 25% đối với thép
bảo hộ của Hoa Kỳ.
nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu để đảm bảo an ninh quốc gia.
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur
Trước đó, Canada, Mexico và Trung Quốc cũng đã đệ đơn yêu cầu Ban
Ross cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc dường như
hội thẩm WTO xem xét các mức thuế này. Na Uy cho biết, Liên minh Châu
đã tạm dừng một thời gian ngắn và không kỳ vọng nhiều về việc các nước
Âu (EU) và các nước khác sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Hội đồng giải quyết
sẽ có những tiến bộ đáng kể trong một thỏa thuận tại hội nghị G20 sắp tới.
tranh chấp WTO.
Mặc dù đã có một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc sửa đổi Hiệp định
Cuộc tranh chấp đánh dấu một chiều hướng mới trong cuộc xung đột
thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Mexico và Canada vẫn phải chịu thuế
đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và một số nước đối tác thương mại cũng như
kim loại.
chính WTO, nơi mà Hoa Kỳ ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán mới.
WTO đang xử lý một số lượng kỷ lục các vụ tranh chấp, phần lớn có liên
Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, bà Cecilia Malmstrom – Cao ủy thương
quan đến việc áp thuế của Tổng thống Trump đối với sản phẩm thép và
mại EU đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur
nhôm và cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ -Trung Quốc.
Ross tại Brussels về việc cải thiện quan hệ thương mại giữa hai bên, mặc dù
Washington cho rằng EU đang quá chậm chạp trong các cuộc đàm phán
Na Uy cho biết các cuộc tham vấn ban đầu với Hoa Kỳ đều không đi đến
thương mại.
giải pháp thống nhất giữa hai bên, do vậy quốc gia Bắc Âu này đã cùng các
thành viên khác yêu cầu WTO thành lập Ban hội thẩm để có được đánh giá
Nguồn: Reuters
độc lập về vấn đề này.
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