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Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với
lốp xe ô tô của Việt Nam

N

gày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban

DOC có thể tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp trong thời gian tới

hành kết luận điều tra sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá

để xác minh lại các thông tin đã gửi trong bản trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, do

giá đối với lốp xe ô-tô nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hoa Kỳ thông báo sẽ không tiến hành thẩm
tra tại chỗ mà yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin bổ sung để thẩm

Theo đó, phần lớn các doanh nghiệp (chiếm 95,5% tổng kim ngạch xuất

tra số liệu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Do đó, trong thời gian tới, Cục

khẩu lốp xe ô-tô của Việt Nam sang Hoa Kỳ) được xác định không bán phá

Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp sản

giá. Các doanh nghiệp còn lại bị áp mức thuế là 22,30%. Kết quả sơ bộ cho

xuất, xuất khẩu lốp xe ô-tô liên quan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đầy đủ với cơ

thấy việc doanh nghiệp chủ động tham gia đóng vai trò quan trọng trong việc

quan điều tra để đảm bảo kết luận cuối cùng tích cực. Trong trường hợp giữ

ứng phó với vụ việc.

được kết luận sơ bộ tại giai đoạn điều tra cuối cùng, các doanh nghiệp được
kết luận không bán phá giá sẽ được loại ra khỏi vụ việc điều tra.
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với
các doanh nghiệp liên quan trong giai đoạn cuối cùng của vụ việc nhằm đảm
bảo kết quả tích cực, có lợi cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt
Nam.
Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào khoảng ngày 14 tháng
5 năm 2021.
Xem chi tiết thông tin về kết luận sơ bộ tại đây.Quyết định và Thông báo
xem tại website: www.trav.gov.vn

Kết quả sơ bộ này cũng mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp xuất

Nguồn: Cục PVTM

khẩu của Việt Nam khi các đối tác khác cùng bị điều tra chống bán phá giá
như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan đã bị DOC áp thuế chống bán phá giá sơ
bộ ở mức cao (13,25% - 98,44%).
Sau khi ban hành kết luận sơ bộ, theo thông lệ các vụ việc trước đây,
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Thổ Nhĩ Kỳ xem xét tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng(HRC)
nhập khẩu từ EU và Hàn Quốc

T

hổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ xem xét tiến hành
cuộc điều tra chống bán phá giá đối với

thép cuộn cán nóng(HRC) nhập khẩu từ EU và
Hàn Quốc.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu điều hành ngành
thép của nước này đã kiến nghị lên Bộ Thương
mại nước này về tình hình nhập khẩu mặt hàng
nói trên với Ủy ban châu Âu (EC). Sau khi phê
duyệt, thông báo điều tra sẽ được công bố trên
công báo chính thức của nước này. Sau khi xem
xét, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở
một cuộc điều tra bán phá giá và đã đưa ra tuyên
bố cần thiết với EU và Hàn Quốc.
Ngày 17/12, EC cho biết họ đã quyết định áp

7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52. 99, 7208.53.10,

sang EU, vốn chính của họ. thị trường xuất khẩu,

thuế chống bán phá giá 4,8% -7,6% đối với sản

7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00,

trong khi nhập khẩu từ EU vẫn mạnh.

phẩm HRC nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Các mức

7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10,

thuế sẽ được áp dụng tạm thời vào ngày 14 tháng

7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90,

1 và có hiệu lực trong vòng sáu tháng, điều này

7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu khoảng 1,3 triệu tấn
HRC từ EU trong 10 tháng đầu năm 2020, tương
đương với kim ngạch nhập khẩu so với cùng kỳ

sẽ hạn chế xuất khẩu sản phẩm HRC sang Thổ

Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ

năm ngoái, trong khi nhập khẩu HRC từ Hàn

Nhĩ Kỳ. Các mức thuế chính thức dự kiến sẽ

(TCUD) trước đó đã kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ

Quốc đạt 262.000 tấn so với cùng kỳ, cao hơn

được thông báo vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Kỳ áp đặt các biện pháp đáp trả tương tự đối với

mức 64.000 tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm

Các sản phẩm bị điều tra thuộc mã HS

thép nhập khẩu từ EU, cho rằng hạn ngạch và

2019, theo dữ liệu gần đây nhất từ Viện Thống kê

7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00,

các cuộc điều tra thương mại đã làm giảm đáng

Thổ Nhĩ Kỳ.

7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00,

kể xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ
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EU áp thuế đối với một số mặt hàng sắt, thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ

L

iên minh châu Âu (EU) sẽ áp thuế từ ngày
8 tháng 1 năm 2021 đối với các sản phẩm

sắt, thép cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiến hành
điều tra đang diễn ra về hành vi bán phá giá.
Ngày 7 tháng 1 năm 2021, theo thông báo
chính thức trên tạp chí chính thức của EU (EU’s
official journal), các mức thuế sẽ từ 4,8% đến 7,6%
đã được áp dụng đối với các công ty của Thổ Nhĩ
Kỳ như Erdemir, Isdemir, Colakoglu Metalurji và
Habas.

chẳng hạn như Trung Quốc và Brazil, đã khiến cho

song đối với cùng sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và

các thị phần của các nước này giảm đáng kể trong

cuộc điều tra kết thúc vào tháng 7 năm 2020.

khi đó thị phần từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của EU cho thấy trong

phẩm đứng đầu vào thị trường EU trong năm 2018,

khi giá bán của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, nhưng giá bán

với mức tăng 65% lên 6,17 triệu tấn so với năm

này thấp hơn giá của các nhà sản xuất EU. Theo

2017.

Ugur Dalbeler, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất
khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất
khẩu khoảng 3 tỷ USD thép cán nóng sang EU vào
Đơn kiện cho thấy tiêu thụ thép của EU năm

Thổ Nhĩ Kỳ là nguồn nhập khẩu thép thành

năm 2020.

2019 thấp hơn 4% so với năm 2016, trong khi các
nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng thị phần từ 2,8%

Cuộc điều tra được đưa ra vào tháng 5 năm

lên tới 8,1% từ, một phần do các biện pháp của EU

2020, sau khi một khiếu nại từ hiệp hội các nhà sản

đang áp dụng đối với các nhà xuất khẩu thép khác,

xuất thép châu Âu (Eurofer) đệ đơn kiến nghị lên

EU đã áp dụng các biện pháp tự vệ trong năm
2018 để kiểm soát lượng thép nhập vào nhằm bảo
vệ các nhà sản xuất châu Âu sau khi Hoa Kỳ áp
thuế thép 25% khiến nhiều nhà xuất khẩu rất khó
không thể xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Hellenicshippingnews

EC. Bên cạnh đó, cuộc điều tra chống trợ cấp song
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Ấn Độ xem xét gia hạn thuế chống bán phá giá đối với hóa chất anhydrit phthalic
nhập khẩu từ một số quốc gia

T

ổng vụ Phòng vệ thương

Tuy nhiên, đối với trường hợp

Thuế chống bán phá giá đối với

Petrochemicals Limited, Thirumalai

mại Ấn Độ (DGTR) cho biết

của Nhật Bản, DGTR cho rằng thuế

hàng nhập khẩu từ Nga sẽ được gia

Chemicals Limited và SI Group India

sẽ tiếp tục gia hạn thuế chống bán

chống bán phá giá có thể không tiếp

hạn sau khi Bộ Tài chính thông báo.

Private thay mặt cho ngành công

phá giá đối với hóa chất anhydrit

tục áp dụng vì việc nhâp khẩu anhy-

phthalic nhập khẩu từ Liêng bang

drit phthalic từ Nhật Bản sẽ không

Nga, trong khi đó sẽ không thu thuế

có khả năng gây thiệt hại cho các

chống bán phá giá đối với hóa chất

nhà sản xuất trong nước.

nhập khẩu từ Nhật Bản.

Thuế chống bán phá giá đối với
Phthalic Anhydride từ Nga và Nhật
Bản lần đầu tiên được áp đặt vào
ngày 4 tháng 12 năm 2015 thông

nghiệp trong nước đệ đơn lên
DGTR. Các công ty cáo buộc khả
năng tiếp tục hoặc tái diễn tình trạng
bán phá giá đối với hàng hóa có
xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Nga và

Nhà lãnh đạo của DGTR cho

qua thông báo của Chính phủ sau

biết, sau khi kết luận rằng có khả

khi tiến hành điều tra của DGTR, và

năng bán phá giá và gây thiệt hại

cơ quan này kiến nghị áp thuế

nghiêm trọng cho ngành sản xuất

chống bán phá giá lên Bộ Tài chính.

trong nước nếu thuế chống bán phá

Mức thuế áp dụng đối với hàng nhập

giá hiện hành đối với hàng nhập

khẩu có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ

Sau khi xem xét, DGTR kết luận

khẩu từ Nga không được áp dụng,

Nhật Bản là 126,17 USD / tấn trong

rằng không có khả năng gây thiệt hại

Cơ quan quản lý cho rằng việc tiếp

khi đó là 159,43 USD / tấn đối với

cho ngành sản xuất trong nước

Tổng vụ Phòng vệ thương mại

tục áp thuế chống bán phá giá đối

hàng xuất khẩu từ Nga.

trong trường hợp dừng áp thuế

đã khuyến nghị tiếp tục áp dụng thuế

với hàng nhập khẩu là cần thiết đối

chống bán phá giá đối với anhydrit

với sản phẩm từ Nga.

Sau khi hết hạn áp thuế, cơ
quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát

phthalic, một hóa chất công nghiệp

DGTR khuyến nghị tiếp tục áp

liệu việc hết hạn thuế có khả năng

quan trọng được sử dụng trong các

dụng mức thuế chống bán phá giá

dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn

lĩnh vực như nhựa, nhập khẩu từ

hiện tại, lên tới 159,43USD / tấn đối

việc bán phá giá và gây thiệt hại hay

Nga trong 5 năm tiếp theo, vì cơ

với hóa chất nhập khẩu có xuất xứ

không.

quan này cho rằng việc loại bỏ thuế

từ Nga và hoặc xuất khẩu từ Nga là

chống bán phá giá có thể gây thiệt

phù hợp, và có hiệu lực trong năm

hại nghiêm trọng cho ngành sản

năm.

xuất trong nước.
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Việc rà soát cuối kỳ được tiến
hành bởi DGTR sau khi các đơn
kiện của một số công ty nội địa là IG

Nhật Bản và hậu quả là gây thiệt hại

cho ngành sản xuất trong nước và
yêu cầu tiếp tục áp dụng thuế chống
bán phá giá đối với sản phẩm này.

chống thuế bán phá giá đối với hàng
nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy nhiên,
trong trường hợp của Nga, DGTR
kết luận hành vi bán phá giá có tiếp
diễn và gây thiệt hại cho ngành sản
xuất trong nước trong trường hợp
thuế chống bán phá giá đối với hàng
nhập khẩu chấm dứt.
.

Nguồn: Reuters
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