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Tin Việt Nam

Hoa Kỳ nhận đơn yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá
giá đối với sản phẩm sợi từ Việt Nam

Indonesia khởi xướng điều
tra áp dụng biện pháp tự vệ

(USITC), tổng kim ngạch xuất khẩu
PTY của Việt Nam sang thị trường
Hoa Kỳ năm 2019 đạt 4,5 triệu
USD.
Bộ Công Thương hiện đang
tiếp tục theo dõi các thông tin, diễn

toàn cầu đối với một số sản
phẩm giấy bọc thuốc lá

N

gày 26 tháng 10 năm 2020, Ủy
ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã

thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn

biến vụ việc để đảm bảo việc cơ cầu đối với một số sản phẩm giấy bọc thuốc
quan điều tra sẽ tuân thủ đúng các lá được phân loại theo các mã HS:
quy định của WTO về điều tra 4813.20.00, 4813.90.10, 4813.90.90. .
chống bán phá giá.

Thông báo này được đưa ra trên cơ sở

Cục Phòng vệ thương mại yêu cầu của nguyên đơn ngành sản xuất nội
khuyến nghị các doanh nghiệp địa Indonesia – Hiệp hội Giấy và Bột giấy

N

đang xuất khẩu sản phẩm này Indonesia. Nguyên đơn cáo buộc rằng hàng
sang Hoa Kỳ liên hệ với Cục để hóa nhập khẩu nêu trên đã nhập khẩu vào
gày 29 tháng 10 năm
2020, Bộ Thương mại

Hoa Kỳ (DOC) đã nhận hồ sơ yêu
cầu điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với sản
phẩm sợi dún polyester (PTY) có
xuất xứ từ một số nước trong đó có
Việt Nam. .
Trong vụ việc này, nguyên đơn
cáo buộc sản phẩm PTY [1] đã bán

phá giá vào thị trường Hoa Kỳ, gây

được tư vấn, hỗ trợ. Cục PVTM sẽ

Indonesia với khối lượng gia tăng tuyệt đối

ra thiệt hại đáng kể đối với sản

phối hợp chặt chẽ với doanh

và tương đối, là nguyên nhân gây ra thiệt

xuất Hoa Kỳ. Thời kỳ điều tra

nghiệp xuất khẩu trong quá trình

hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng

nguyên đơn đề xuất dự kiến là từ

điều tra vụ việc và có phương án

hóa tương tự liên quan của Indonesia

01/04/2020 đến 30/9/2020. Theo

hỗ trợ, xử lý kịp thời nhằm bảo vệ

quy định của Hoa Kỳ, DOC sẽ xem

quyền và lợi ích chính đáng của

xét khởi xướng điều tra hay không

doanh

trong vòng 20 ngày kể từ ngày

nghiệp xuất khẩu.

nhận đơn.

nghiệp

Việt

Nam.doanh

Nguồn: Cục PVTM

Tiếp theo thông báo này, KPPI sẽ tổ
chức phiên điều trần dành cho các bên trình
bày các bằng chứng và quan điểm của mình
về vụ việc.

Theo số liệu của Ủy ban
Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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- Hợp tác toàn diện với Cơ quan điều tra trong

* Một số thời hạn cần lưu ý:

suốt quá trình vụ việc diễn ra;

- Thời hạn để gửi yêu cầu tham gia bên liên

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với

quan bằng văn bản : trong vòng 15 ngày kể từ
ngày

khởi

xướng

bởi

Cơ

quan

các đối tác nhập khẩu của Indonesia để có ý kiến

Điều

với Chính phủ Indonesia, yêu cầu xem xét nghiêm

tra (ngày 26 tháng 10 năm 2020).

túc lợi ích kinh tế xã hội và quyền lợi của người tiêu

- Các bên liên quan gửi thông tin cần gửi kèm

dùng.

tên, địa chỉ, email, điện thoại, fax. Địa chỉ nhận
thông tin:
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI)
Building I, 5th Floor
No. 5, Jl. M.I. Ridwan Rais
Jakarta 10110
Indonesia
Telephone / Facsimile: (62-21) 3857758
Email address: kppi@kemendag.go.id

ngày 19 tháng 11 năm 2020 sẽ bắt đầu lúc 09:00
và chỉ những đại diện được ủy quyền mới có
quyền tham gia phiên điều trần.
Theo quy định của Indonesia, trong trường hợp
các bên liên quan không cung cấp thông tin cần
thiết, hoặc thông tin và lập luận không được gửi
đúng thời gian quy định, Cơ quan điều tra sẽ sử
dụng các chứng cứ, thông tin sẵn có để đưa ra kết
luận điều tra.
**Một số khuyến nghị ứng phó:
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp

Theo Điều 3.1 Hiệp định về Tự vệ của WTO,

xuất khẩu ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương

Chính phủ Cộng hòa Indonesia sẽ tiến hành một

mại của nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại

phiên điều trần dự kiến được tổ chức vào Thứ

(PVTM) khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp

Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 (10:00-11:30

sản xuất/xuất khẩu liên quan một số vấn đề sau:

sáng theo giờ Indonesia). Tất cả các bên quan
tâm, những người muốn tham gia phiên điều trần,
nộp tất cả bằng chứng và quan điểm bằng văn
bản cho Cơ quan Điều tra không muộn hơn ngày

- Liên lạc với Cơ quan điều tra theo địa chỉ trên
để đăng ký làm bên quan tâm trong thời hạn quy
định;

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục PVTM
để trao đổi thông tin và nhận được sự hỗ trợ kịp
thời.
***Lưu ý: Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp
tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc
Cơ quan điều tra Indonesia sử dụng các chứng cứ
sẵn có bất lợi hoặc áp dụng biện pháp tự vệ do
Nguyên đơn đề xuất. Việc bị áp dụng biện pháp tự
vệ sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh, có nguy cơ mất
một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu cho
ngành sản xuất trong nước của Indonesia và/hoặc
các đối thủ từ các quốc gia khác.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng
vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương
mại, Bộ Công Thương – Tầng 8, 23 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898
(máy lẻ 122) – Chuyên viên phụ trách: Nguyễn
Trang

Nhung.

Di

động:

0383.818.178.

Email: nhungntr@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn
Nguồn: Cục PVTM

16 tháng 11 năm 2020. Thủ tục đăng ký điều trần
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Bộ Công Thương ban hành
Quyết định về kết quả rà soát lần

Ấn Độ gia hạn thuế chống bán phá giá đối với Fluoroelastomer
từ Trung Quốc

thứ nhất việc áp dụng biện pháp

vào tháng 7 có hiệu lực tới ngày 27 tháng 10 năm

chống bán phá giá đối với một

N

2020.
Khoảng hai phần ba fluoroelastomer sản

gày 20 tháng 10 năm 2020, Bộ Công

xuất được sử dụng trong các ô tô, chủ yếu trong

Thương ban hành Quyết định số 2716/

hệ thống nhiên liệu và truyền động. Tuy lượng

QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp

fluoroelastomer được sử dụng cho mỗi xe là rất

dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản
phẩm thép hình chữ H gồm các mã HS:
7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10,
7228.70.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa Indonesia
Quyết định số 2716/QĐ-BCT và Thông báo
(kèm Quyết định) về kết quả rà soát lần thứ nhất
của vụ việc:

Hải quan Ấn Độ đã gia hạn thêm thuế

chống bán phá giá đối với sản phẩm Fluoroelastomer nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 27
tháng 11 năm 2020
Ủy ban cho biết quyết định này được đưa ra
sau khi Tổng vụ Phòng vệ Thương mại (DGTR)
yêu cầu gia hạn thêm thuế chống bán phá giá đối

Thông tin xin liên hệ:

với sản phẩm Fluoroelastomers có xuất xứ từ

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục
Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 24 73037898 (máy lẻ 112)
Email:nghiavt@moit.gov.vn; phungltk@moit.gov
.vn

U

ỷ ban Trung ương về Thuế gián thu và

Nguồn: Cục PVTM

Trung Quốc. DGTR đã tiến hành rà soát vào
tháng 2 năm 2020 để xem liệu hàng hóa nhập
khẩu này có gây thiệt hại nghiêm trọng cho
ngành sản xuất trong nước nếu như dừng việc
áp thuế hay không.
Ấn Độ lần đầu tiên áp thuế vào tháng 1 năm
2019 với mức từ 0,078 USD/kg đến 7,31 USD/kg.
Thuế chống bán phá giá tiếp tục được gia hạn
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nhỏ, trung bình chỉ 100-200 g/xe, nhưng các chi
tiết này rất quan trọng cho sự an toàn, sự hoạt
động tin cậy của ô tô. Fluoroelastomer cũng
được ứng dụng trong các lĩnh vực khác: hàng
không, vũ trụ, thiết bị, truyền động lưu chất, công
nghiệp hóa chất, dầu, sản xuất chi tiết bán dẫn.
Các ứng dụng khác như vòi, ống nối, ...
Quyết định của Ủy ban nhằm bảo vệ ngành
công nghiệp trong nước trước tình trạng hàng
hóa Trung Quốc nhập khẩu với giá rẻ vào nội địa
Ấn Độ. Hiện tại, sau khi hết hiệu lực thuế chống
bán phá giá, DGTR sẽ tiến hành rà soát để đánh
giá xem liệu có tiếp tục áp thuế chống bán phá
giá hay không. Trong quá trình điều tra, Bộ Tài
chính đưa thông báo vẫn tiếp tục duy trì thuế
trong vòng một năm đến ngày 27 tháng 11 năm
2020 trước khi có quyết định cuối cùng.
Trước tình hình căng thẳng hiên nay, Ấn Độ
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Tin Thế Giới
tiếp nhận nhiều các khiếu nại về

đồng và các loại sợi khác nhau.

hành vi bán phá giá hàng hóa

Hiện nay, DGTR đã kiến nghị áp

Trung Quốc. Bộ Thương mại Ấn

thuế chống bán phá giá đối với

Độ đã có kế hoạch giảm thời gian

nhiều mặt hàng nhập khẩu từ

tiến hành các vụ kiện chống bán

Trung Quốc lên Bộ Tài chính nước

phá giá được rút ngắn từ 30 ngày

này.

xuống còn vài ngày.

EU quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với
giấy in nhiệt nhập khẩu từ Hàn Quốc
Giấy in nhiệt có tên tiếng anh là
“thermal paper” là loại giấy được tẩm
hóa chất nhạy nhiệt. Lớp hóa chất này

Ấn Độ đã tiến hành các cuộc

sẽ chuyển thành màu đen nếu được

Chính sách này được đưa ra

điều tra chống bán phá giá dựa

nhằm bảo vệ các công ty và các

trên các kiến nghị được đệ trình

nhà sản xuất trong nước trước

bởi các nhà sản xuất trong nước

hành vi thương mại không công

cho thấy bằng chứng về hành vi

bằng. Bộ Thương mại cho biết gần

bán phá giá và các thiệt hại nghiêm

một nửa các trường hợp chống

trọng do hành vi này gây ra. Kể từ

bán phá giá của nước này liên

ngày 31 tháng 12 năm 2019, đã có

quan tới hàng hóa Trung Quốc và

các lệnh áp thuế chống bán phá

hàng hóa nhâp khẩu từ Trung

giá cuối cùng có hiệu lực đối với

Quốc đang gây thiệt hại nghiêm

gần 100 sản phẩm của Trung

số sản phẩm nhất định.

trọng tới thương mại trong nước.

Quốc. Chính phủ đã lập ra một

EC đã áp đặt mức thuế chống bán nhà hàng, quán cafe và một số lĩnh vực
phá giá cuối cùng đối với sản phẩm kinh doanh khác. Ngoài ra giấy in nhiệt

Các biện pháp này được sử
dụng để hạn chế các hoạt động
thương mại không công bằng .
Trên thực tế, số vụ việc chống bán
phá giá ở Ấn Độ đã tăng từ 32 vụ
năm 2016 lên tới con số 259 vào

danh sách quy định gồm 300 sản
phẩm mà theo đó nó có thể áp đặt
các hạn chế và khuyến khích các
nhà sản xuất địa phương bắt đầu
sản xuất .
Nguồn: Economic Times

năm 2019.
DGTR đang tiến hành điều tra
gần 50 vụ việc bán phá giá từ
Trung Quốc các sản phẩm bao
gồm hóa chất, thép, sợi polyester,
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tiếp xúc với nhiệt. Giấy in nhiệt dùng
cho các cửa hàng bán lẻ. Thông
thường các cửa hàng bán lẻ hay sử
Các nhà nhập khẩu giấy in nhiệt dụng loại giấy decal nhiệt để in mã
của châu Âu có xuất xừ từ Hàn Quốc vạch dán lên các sản phẩm. Làm như
sẽ phải chịu thuế chống bán phá giá vậy sẽ thuận tiện cho việc thanh toán,
trong thời gian tới. Ủy ban châu Âu tra mã vạch để hiển thị thông tin của
(EC) sẽ áp mức thuế 15,8% đối với một sản phẩm.

Giấy in nhiệt còn thường dùng cho

giấy in nhiệt loại nặng có xuất xừ từ trực tiếp còn được ứng dụng trong
Hàn Quốc. EC đã đăng thông báo nhiều ngành khác nhau như: ngân

chính thức lên Tạp chí chính thức của hàng, in hóa đơn điện nước, ngành vận
EU (EU's Official Journal) vào ngày 20 tải, chuyển phát nhanh, y tế… Sở dĩ nó

tháng 10 năm 2020. Theo quy định EC, được sử dụng phổ biến là do chất
mức thuế chống bán phá giá sẽ chính lượng in tốt hơn rất nhiều so với các
thức được áp dụng vào ngày 19 tháng loại giấy thông thường và giá cả hợp túi
10 năm 2020, mức thuế 15,8% sẽ được tiền.
áp dụng cho Hansol Paper và tất cả
các công ty khác.

Sản phẩm bị áp thuế tập trung vào
giấy in nhiệt có trọng lượng hơn
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65gram/m2 dưới hình thức ở dạng cuộn có chiều rộng từ 20cm
trẻ lên, nặng từ 50 kg trở lên và có đường kính từ 40cm trở lên
(được gọi là dạng cuộn jumbo) có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Các

Ấn Độ tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với polyethylene nhập khẩu từ 6 quốc gia

sản phẩm hiện tại có mã CN là : 809 90 00, 4811 59 00 và

Theo thông báo của DGTR, Hiệp hội

4811 90 00 (mã TARIC 4809900020, 4811590020 và

cũng cho biết ảnh hưởng của giá cả của

4811900020).

hàng nhập khẩu bị bán phá giá, hoạt động
của ngành sản xuất trong nước đã bị ảnh

Hiệp hội giấy nhiệt (ETPA) của EU hoan nghênh quyết định
của EC áp thuế chống bán phá giá cuối cùng 15,8% đối với sản
phẩm giấy in nhiệt loại nặng có xuất xứ từ Hàn Quốc.
Nguồn: Reuters

hưởng nghiêm trọng dẫn đến việc tăng số

Ấ

n Độ đã bắt đầu điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm polyeth-

ylene tỷ trọng thấp (LDPE) được nhập khẩu
từ Hoa Kỳ, UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út , Singapore và Thái Lan sau khi Hiệp hội các nhà
sản xuất hóa chất và hóa dầu (CPMA) của
nước này nộp đơn khởi kiện chống bán phá
giá đối với sản phẩm trên.
DGTR sẽ tiến hành điều tra trong
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm
2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Nhựa polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE)
được sử dụng để sản xuất các ứng dụng đa
năng và hiệu suất cao, bao gồm màng thổi
và đúc, ép đùn và phủ, quay và ép phun.
LPDE được ứng dụng đa dạng trong lĩnh
vực sản xuất hàng tiêu dùng như: túi đựng
rác, bao bì thực phẩm đông lạnh, màng cán,
màng bọc bong bóng, màng đệm bằng băng

lượng hàng tồn kho của các công ty nội địa
làm giảm lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn sử
dụng.
DGTR cho biết cơ quan đã có đầy đủ
bằng chứng về thiệt hại sơ bộ gây ra cho
các ngành sản xuất trong nước do hàng hóa
nhập khẩu bị bán phá giá từ các quốc gia
Hoa Kỳ, UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út , Singapore và Thái Lan
Cuộc điều tra đã được tiến hành từ
tháng 11 năm 2019. DGTR đã kiến nghị
tăng thuế hải quan lên mức 100% trong năm
đầu tiên và 75% vào năm thứ hai sau khi
chứng minh ra mối quan hệ nhân quả giữa
việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa do cắt
giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan theo Hiệp
định Đối tác Kinh tế Toàn diện Hàn Quốc Ấn Độ (CEPA) và gây thiệt hại nghiêm trọng
cho ngành sản xuất trong nước.

dính và bọt để sản xuất nệm, v.v.
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2020, Ấn Độ đã áp đặt các biện pháp
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DOC thông báo sơ bộ điều tra chống bán phá giá đối với đệm mút nhập
khẩu từ một số quốc gia

tự vệ bằng cách loại bỏ các ưu đãi
được đưa ra theo FTA và tăng thuế

( Teamsters và Steelworkers) đã

quan lên 10% đối với hàng hóa nhập

thông báo rằng họ đã gửi bảy đơn

khẩu từ Hàn Quốc trong vòng 200

kiến nghị áp thuế chống bán phá giá

ngày.

(CBPG) và một đơn kiến nghị áp thuế
chống trợ cấp (CTC) đối với sản

Hiện nay, Hàn Quốc xếp thứ 14

phẩm đệm mút được nhập khẩu từ

trong số các nước đầu tư trực tiếp

tám quốc gia hiện đang gây thiệt hại

lớn nhất tại Ấn Độ. Từ năm 2000 đến

nghiêm trọng cho các nhà sản xuất

năm 2019, Hàn Quốc đã đầu tư hơn

nói trên của Hoa Kỳ.

4 tỷ USD vào các ngành luyện kim,
ôtô, điện tử, công cụ cơ khí, thiết bị y
tế. Trong đó, quan trọng nhất là ô tô
và viễn thông với các thương hiệu nổi

B

ộ Thương mại Hoa Kỳ
(DOC) đã đưa quyết định

tiếng ở Ấn Độ như Samsung, Hyun-

sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán

dai và LG.

phá giá đối với đệm mút nhập khẩu từ
Nguồn: Business Insider
Nguồn: Thelawyersdaily.ca

Campuchia, Indonesia, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt
Nam.
Trong quyết định sơ bộ, DOC xác
định biên độ bán giá đệm mút của các
quốc gia dao động từ 2,61% đến
989,2%. Cụ thể như sau: Campuchia
là 252,74%, Indonesia là 2,61%,
Malasia là 42,92%, Serbia là 13,63%,
Thái Lan từ 572,56% đến 763,28%,
Thổ Nhĩ Kỳ là 20,03% và Việt Nam từ
190,79% đến 989,9%.
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Quyết định áp thuế chống bán
phá sơ bộ sẽ có hiệu lực sau 5 đến 7
ngày kể từ ngày ra quyết định sơ bộ.
Trong khi đó, Cơ quan Hải quan và
Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ sẽ thực hiện
việc thu thuế theo biên độ bán phá
giá ước tính ở trên.

Tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ khởi
xướng điều tra chống bán phá giá và
chống trợ cấp sản phẩm đệm mút của
một số quốc gia. Vụ việc được khởi
xướng điều tra trên cơ sở yêu cầu
của nguyên đơn (các nhà sản xuất
đệm mút Hoa Kỳ) cho rằng sự gia
tăng đáng kể sản phẩm đệm mút bán

Trước đó, ngày 31 tháng 3 năm

phá giá từ các nước bị điều tra đã

2020, bảy nhà sản xuất đệm mút

gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất

(mattress) của Mỹ (bao gồm: Brook-

trong nước Hoa Kỳ.

lyn Bedding, Corsicana Mattress Co.,
Elite Comfort Solutions, FXI Inc., Innocor Inc., Kolcraft Enterprises Inc. và
Leggett & Platt Inc ) và hai nghiệp
đoàn đại diện cho các các công nhân
tại các nhà máy sản xuất nệm của Mỹ

Sản phẩm bị điều tra trong vụ
việc là mặt hàng đệm mút (mattress)
có mã HTS (mã HS áp dụng tại Hoa
Kỳ)

gồm:

9404.21.0010,

9404.21.0013,

9404.29.1005,

9404.29.1013,

9404.29.9085,
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9404.29.9087,

Liên minh châu Âu có thể áp thuế chống bán phá giá đối với

9404.21.0095,

9404.29.1095,9404.29.9095,9401.40
.0000, và 9401.90.5081.

nó cho phép khiếu nại các dấu hiệu

Các mã HS trên chỉ mang tính

điều tiết của nhà nước ở cấp độ kinh

tham khảo, DOC có thể mở rộng,

tế vĩ mô. Điều này có thể liên quan

thay đổi danh sách HS dựa trên mô

đến việc biện minh cho cáo buộc

tả chi tiết về sản phẩm.

định giá thấp hơn giá thị trường của
hầu hết các loại sản phẩm được sản

Thời kỳ điều tra chống bán phá

xuất tại Nga.

giá và chống trợ cấp, hay chính là
thời kỳ thu thập dữ liệu phục vụ việc

“Luật chống bán phá giá của

điều tra, được xác định từ ngày
1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Bên cạnh đó, các nhà sản xuất
nội địa của Hoa Kỳ cũng đệ đơn điều
tra chống trợ cấp đối với sản phẩm
đệm mút của Trung Quốc. Ngày 11
tháng 9 năm 2020, DOC thông báo
rằng nhận thấy Trung Quốc đang
cung cấp các khoản trợ cấp một
cách không công bằng cho các nhà
sản xuất đệm của nước này và yêu
cầu áp thuế chống trợ cấp ở mức
97,78%.

chúng tôi cung cấp các công cụ bảo

L

iên minh châu Âu có thể áp
thuế chống bán phá giá đối

với hàng hóa của Nga theo một
thông báo. Các quy định trong báo
cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về “sự
biến dạng đáng kể cơ chế thị trường
trong nền kinh tế Nga” có thể được
sử dụng để đưa ra mức thuế chống
bán phá giá của EU đối với hàng hóa
Nga.
EC là cơ quan hành pháp của

Nguồn: The Economic Times

Liên minh châu Âu chịu trách nhiệm
đề xuất các quy định, thực hiện các
quyết định, tuân thủ các hiệp ước
của EU và quản lý hoạt động kinh
doanh hàng ngày của EU.
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“Báo cáo được chuẩn bị với mục
đích thực hiện các thủ tục bảo hộ
thương mại của EU, xem xét kinh tế
vĩ mô của Nga, các yếu tố định giá
chính, bao gồm thị trường lao động
và năng lượng, cũng như các lĩnh
vực riêng lẻ của nền kinh tế, bao
gồm sản xuất thép, nhôm và hóa
chất. Các tác giả của báo cáo ghi lại
những biến dạng đáng kể của nền
kinh tế do Chính phủ tổ chức”.
Cần lưu ý rằng báo cáo của Ủy
ban Châu Âu tạo cơ sở pháp lý cho
các cuộc điều tra chống bán phá giá
trong tương lai liên quan đến nhiều
loại sản phẩm xuất khẩu của Nga, do

hộ thương mại phù hợp để ứng phó
với những thách thức hiện tại đồng
thời tuân thủ các quy định của WTO.
Báo cáo của ngày hôm nay sẽ là một
yếu tố khác trong công cụ của chúng
tôi để chống lại thương mại không
công bằng,” Phó Chủ tịch của Ủy ban
châu Âu Valdis Dombrovskis cho
biết.
Vào tháng 7 năm nay, Nga đã
thắng trong vụ phân xử của Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO). WTO đã
ban hành một báo cáo liên quan đến
các phương pháp luận và thuế bán
phá giá của EU đối với hàng hóa
nhập khẩu của Nga. WTO đồng ý với
quan điểm của Nga, cho rằng các
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trong các cuộc điều tra chống
bán phá giá vi phạm các quy tắc của

Bộ Thương mại Ấn Độ đề nghị tăng thuế nhập khẩu đối với sản phẩm cao
su tổng hợp của Hàn Quốc trong 2 năm

tổ chức.
Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế
Nga nhấn mạnh rằng Nga sẽ sử

T

heo một thông báo, Bộ

và Hàn Quốc về việc khởi xướng các

Thương mại Ấn Độ đã đề

cuộc điều tra tự vệ song phương liên

có để chống lại các hành vi chống nghị tăng thuế nhập khẩu đối với cao
bán phá giá của EU mà vi phạm các su tổng hợp của Hàn Quốc, được sử

cao su này. Cuộc điều tra đã được

dụng tất cả các cơ chế pháp lý hiện

quy định của WTO.
Nhìn chung, báo cáo không phải
là một bất ngờ đối với Nga. Kịch bản
này đang diễn ra trong một thời gian.
Nga cho biết đang xem xét báo cáo
và sẽ đưa ra phản hồi chính thức
trong những tuần tới. Khả năng cao,
Nga sẽ có một cuộc phân xử trong
thời gian tới.

dụng trong sản xuất lốp xe, trong hai
năm để bảo vệ ngành công nghiệp
trong nước khỏi sự gia tăng đáng kể
của hàng nhập khẩu. Cơ quan điều
tra của Tổng Vụ Phòng vệ Thương
mại (DGTR) đã khuyến nghị tăng
thuế hải quan sau khi kết luận trong
cuộc điều tra cho rằng việc gia tăng
hàng nhập khẩu Cao su Polybutadiene đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng"

Tóm lại, trong bối cảnh nền kinh cho ngành sản xuất trong nước.

quan đến việc gia tăng nhập khẩu
bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái. Vào
ngày 1 tháng 7 năm 2020,Chính phủ
đã áp dụng các biện pháp tự vệ bằng
cách loại bỏ các nhượng bộ được
đưa ra theo FTA và tăng thuế quan
lên 10% đối với hàng hóa nhập khẩu
từ Hàn Quốc trong 200 ngày.
Thông báo của DGTR cho biết
tồn tại mối liên hệ nhân quả giữa việc
gia tăng nhập khẩu hàng hóa do cắt
giảm hoặc xóa bỏ thuế quan theo

tế EU do đại dịch Coronavirus và

Hiệp định FTA Hàn Quốc-Ấn Độ,

căng thẳng với Nga tiếp tục leo

được chính thức gọi là hiệp định đối

thang, những thách thức sẽ tiếp tục.

tác kinh tế toàn diện (CEPA) và thiệt

Tối huệ quốc” thông báo cho biết.
Trong năm đầu tiên, DGTR đã
khuyến nghị khuyến nghị “tăng mức
thuế hải quan lên mức 100% của
mức thuế quan được áp dụng nguyên
tắc Tối huệ quốc” và 75% trong năm
thứ hai. Cuộc điều tra được thực hiện
theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn
diện Ấn Độ-Hàn Quốc.
Sản phẩm được sử dụng trong
sản xuất lốp xe và là chất phụ gia để
cải thiện độ bền cơ học của nhựa. Bộ
Tài chính sẽ đưa ra thông báo cuối
cùng để áp đặt thuế.
Nguồn: Business Insider

hại nghiêm trọng đối với ngành sản

Nguồn: Dailysabah

xuất trong nước.“Theo đó, Tổng Vụ
trưởng phòng vệ thương mại khuyến
nghị tăng mức thuế hải quan đối với
Reliance Industries Ltd đã nộp
đơn lên DGTR theo thỏa thuận
thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ
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hàng nhập khẩu (Cao su Polybutadiene) có xuất xứ từ Hàn Quốc lên mức
thuế quan được áp dụng nguyên tắc
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