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Đến tháng 10/2020, đã có 93% số thành 
viên WTO phê chuẩn TFA

Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) 
có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2 năm 2017, 
khi 2/3 số thành hành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) công bố các văn 
kiện phê chuẩn tương ứng của họ. 

Tính đến giữa tháng 10/2020, số liệu của 
WTO cho thấy đã có 153 nước phê chuẩn 
TFA, chiếm 93% tổng số thành viên WTO. Hai 
văn kiện chấp nhận bổ sung đã đệ trình lên 
Ban Thư ký WTO từ giữa tháng 5 năm 2020. 

Hình 1: Hiệp định tạo thuận lợi thương mại 
(TFA) của các thành viên WTO

Nguồn: wto.org

Các nước thành viên nhìn chung tích cực 
thông báo tình hình triển khai TFA. 12 nước 
hành viên đã gửi các thông báo khác nhau 
với các cam kết của họ theo loại A, B và C, 
trong đó 9 cam kết loại B và 6 cam kết loại C. 

Các yêu cầu về minh bạch hóa cơ bản 
được đáp ứng. 28 nước thành viên đã trình 
bày các thông báo theo các Điều 1.4, 10.4.3, 
10.6.2 và 12.2.2, trong đó 3 nước thành viên 
đã đưa ra các thông báo về minh bạch hóa 
liên quan đến các biện pháp ứng phó với dịch 
bệnh COVID-19. Ngoài ra có 3 nước thành 
viên đã thông báo về các hoạt động hỗ trợ 
kỹ thuật và nâng cao năng lực tạo thuận lợi 
thương mại của họ theo Điều 22. 

Có 5 nước thành viên đã trình bày các 
thông báo theo Điều 22.3, liên quan đến các 

đầu mối liên hệ để phối hợp hỗ trợ nâng cao 
năng lực. 

Nhìn chung, kể từ khi đại dịch COVID-19 
bùng phát mạnh vào tháng 3 năm 2020, Cơ 
quan chuyên trách về Hiệp định Tạo thuận 
lợi Thương mại của WTO (TFAF) đã phối hợp 
chặt chẽ hơn với các tổ chức quốc tế khác 
để thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định TFA. 
Nhờ đó TFAF có thể tận dụng nguồn lực và 
công cụ liên quan, cũng như thiết lập được 
các liên kết để ứng phó với đại dịch cùng 
các đối tác tại Tổ chức Hải quan Thế giới, 
Ngân hàng Thế giới, Liên minh Toàn cầu/
Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Hiệp hội Vận tải 
Hàng không quốc tế, Ban Thư ký Khối thịnh 
vượng chung, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc 
về Châu Âu, Liên minh Đường sắt Quốc tế 
và các tổ chức khác.

Hình 2: Các cấp độ cam kết loại A, B, C trong FTA

Nguồn: wto.org
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Hiệu quả và rủi ro của các chuỗi cung 
ứng toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19

Sự gián đoạn trong các chuỗi cung ứng 
do các nguyên nhân liên quan đến đại dịch 
COVID-19 đã một lần nữa làm nổi bật tính 
liên kết giữa các quốc gia thông qua chuỗi 
giá trị toàn cầu (GVC). Nguyên nhân gây ra 
sự gián đoạn có thể rất đa dạng, từ việc nhu 
cầu tăng đột biến với một số hàng hóa thiết 
yếu, trong khi một số nước lại áp dụng các 
biện pháp hạn chế xuất khẩu hoặc các biện 
pháp ngăn chặn dịch bệnh gây khó khăn 
cho việc tìm nguồn cung cấp nguyên liệu và 
đầu vào cho sản xuất; sự chậm trễ và mâu 
thuẫn do gián đoạn vận tải và logistics hoặc 
các thủ tục biên giới bổ sung. Tuy nhiên, do 
vai trò quan trọng của việc tham gia chuỗi 
giá trị toàn cầu, một số quốc gia đã hợp tác 
và cùng cam kết giữ cho thị trường mở và 
đảm bảo chuỗi cung ứng quốc tế hoạt động 
hiệu quả hơn (WTO, 2020). Tuy nhiên, câu 
hỏi cũng đang được đặt ra sau đây các nước 
nên tăng nội địa hóa sản xuất để tránh các 
rủi ro từ sự gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung 
và sự không chắc chắn cho người tiêu dùng 
và doanh nghiệp hay không hay tiếp tục tìm 
kiếm các lợi ích từ việc tham gia sâu và mở 
rộng chuyên môn hóa quốc tế trong các 
chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi chấp nhận 
rủi ro và bất ổn?

GVC kết nối các tác nhân kinh tế ở nhiều 
quốc gia và có thể truyền các cú sốc từ bên 
ngoài; nhưng chúng cũng là những phương 
tiện để đa dạng hóa và điều chỉnh các cú 
sốc, kể cả những cú sốc trong nước. Đặc tính 
nào trong hai đặc tính liên quan đến cú sốc 

này của GVC chiếm ưu thế, và mức độ thu 
được từ việc đào sâu và mở rộng chuyên môn 
hóa quốc tế trong GVC thực sự gắn liền với 
rủi ro và bất ổn, là một vấn đề thực nghiệm; 
sự cân bằng thường sẽ phụ thuộc vào lĩnh 
vực, quốc gia, khu vực và loại cú sốc phải 
đối mặt. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu cho đến 
nay định lượng được những sự đánh đổi có 
mục đích này.

Hình 3: Chuỗi giá trị toàn cầu nằm trong  
hệ thống thông tin quan trọng của WTO. 

Nguồn: wto.org

Theo một báo cáo của WTO (tháng 
11/2020), dựa trên kết quả của mô hình 
OECD METRO, một mô hình thương mại cân 
bằng chung có thể tính toán được (CGE) của 
đa quốc gia, so sánh hiệu suất của hai phiên 
bản của nền kinh tế toàn cầu khi đối mặt với 
những cú sốc chi phí thương mại tương tự 
như những gì được quan sát thấy trong đại 
dịch COVID-19 đánh giá cả hiệu quả và khả 
năng phục hồi của các chuỗi cung ứng toàn 
cầu có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về vấn 
đề này.  (Để tham khảo báo cáo chi tiết, vui 
lòng liên hệ Ban biên tập Bản tin TLHTM)
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Quy định “xác định trước”: Tạo thuận 
lợi cho thương mại trong khi vẫn đảm 
bảo tuân thủ quy định pháp luật- Kinh 
nghiệm từ Hoa Kỳ

“Quy định xác định trước” hay có thể hiểu 
là “thông báo kết quả xác định trước” (tiếng 
Anh là: advance rulings) liên quan đến việc 
xác định phân loại thuế quan và xuất xứ 
hàng hóa đã được thiết lập ở một số quốc 
gia, nhưng rất ít quốc gia áp dụng hệ thống 
như vậy trong xác định trị giá hải quan. 

Cơ quan Hải quan phải ban hành các 
phán quyết trước mang tính pháp lý theo yêu 
cầu của bên có liên quan, với điều kiện cơ 
quan Hải quan có tất cả những thông tin mà 
họ cho là cần thiết.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới 
Hoa Kỳ (CBP) mới đây đã chia sẻ những đổi 
mới trong các quy trình và thủ tục liên quan 
đến công cụ tạo thuận lợi thương mại này, 
nhằm mang lại lợi ích cho cả chính quyền và 
các doanh nghiệp của nước này như sau:

Quy định “xác định trước” đã trở thành 
một dấu ấn trong chính sách thương mại của 
Hoa Kỳ và có hiệu quả rõ ràng trong việc tạo 
thuận lợi cho thương mại trong khi vẫn thúc 
đẩy tuân thủ các quy định hải quan. Quy 
định này đã được ghi nhận trong Hiệp định 
Tạo thuận lợi Thương mại của WTO, Công 
ước Kyoto sửa đổi và nhiều hiệp định thương 
mại tự do.

Tại Hoa Kỳ, các thông báo kết quả xác 
định trước đóng một vai trò quan trọng trong 
việc lập kế hoạch kinh doanh của nhà nhập 
khẩu. Ví dụ, một phán quyết trước về phân 
loại hoặc định giá có thể ảnh hưởng đến giá 
mà nhà nhập khẩu sẵn sàng trả cho nhà 
cung cấp nước ngoài hoặc giá mà nhà nhập 
khẩu bán lại hàng hóa. Các phán quyết trước 

cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch 
cho tương lai một cách hiệu quả và tiến hành 
một cách chắc chắn.

Nói chung hơn, hệ thống quy tắc của CBP 
tạo ra tiền lệ pháp lý để hướng dẫn cộng đồng 
thương mại và thúc đẩy tính công khai, minh 
bạch và đối thoại giữa CBP và thương nhân. 
Kể từ năm 1989 đến ngày 19 tháng 8 năm 
2020, hơn 206.000 phán quyết trước, quyết 
định tư vấn nội bộ và quyết định phản đối đã 
được công bố trên Hệ thống tìm kiếm trực 
tuyến các quy định hải quan của CBP (gọi tắt 
là CROSS). Cơ sở dữ liệu CROSS đã tạo ra 
một cơ sở tiền lệ pháp lý rất hiệu quả mà các 
nhà nhập khẩu sẽ sử dụng khi có các câu hỏi 
liên quan.Quy trình đưa ra phán quyết cũng 
khuyến khích trao đổi với CBP và đảm bảo 
quyền của nhà nhập khẩu. Cuối cùng, do mã 
số phán quyết trước được ghi trên chứng từ 
thông quan, cả nhà nhập khẩu và CBP đều 
được hưởng lợi từ việc xử lý hàng hóa nhanh 
hơn và giảm sự chậm trễ tại cửa khẩu.

Liên minh Toàn cầu về Tạo thuận lợi Thương 
mại và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN 
hợp tác chuẩn bị cho phân phối vật tư y tế 
và vắc-xin Covid-19 tại ASEAN

Liên minh Toàn cầu về Tạo thuận lợi 
Thương mại (Global Alliance for Trade 
Facilitation) và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ 
- ASEAN (the US-ASEAN Business Council 
-USABC) vào tháng 11/2020 đã thông báo 
hợp tác để kiểm tra mức độ sẵn sàng và 
năng lực của các nước ASEAN trong việc 
nhập khẩu và phân phối vắc-xin Covid-19 và 
thiết bị y tế liên quan. 

Thông qua kiến   thức, kinh nghiệm về tạo 
thuận lợi thương mại, chuyên môn sâu trong 
y tế cộng đồng cũng như nhưng liên kết với 
các công ty tư nhân quan trọng trong lĩnh vực 
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khoa học đời sống, logistics,phân phối và công 
nghệ, hai tổ chức sẽ xác định những trở ngại 
đối với việc phân phối vắc-xin và thiết bị y tế để 
giúp các nước ASEAN ứng phó tốt cũng như 
ngăn chặn được dịch bệnh trong năm tới. 

Liên minh Toàn cầu về Tạo thuận lợi 
Thương mại có trụ sở tại Paris (Pháp) đại 
diện cho quan hệ đối tác công tư nhằm hỗ 
trợ cải cách tạo thuận lợi thương mại ở các 
nước đang phát triển và kém phát triển nhất 
trên toàn cầu.Trong khi đó USABC là tổ chức 
vận động hàng đầu cho các tập đoàn Hoa Kỳ 
ở Đông Nam Á. Hai bên sẽ tiến hành đánh 
giá về các quy trình liên quan đến nhập khẩu 
vắc-xin và thiết bị y tế để xác định các rào 
cản và thách thức đối với việc giao hàng kịp 
thời, nghiên cứu tại bàn để mô phỏng một 
lô hàng trong thế giới thực và kiểm tra thực 
tế một lô hàng y tế sẽ được phân phối tại 
ASEAN như thế nào trong các kịch bản 
khác nhau. Các phát hiện sẽ được sử dụng 
để thông báo cho các nước ASEAN về việc 
chuẩn bị phân phối vắc xin Covid-19 và các 
thiết bị y tế liên quan.

 Liên minh Toàn cầu về Tạo thuận lợi 
Thương mại sẽ cung cấp chuyên môn về 

quản lý dự án tổng thể và kỹ thuật tạo thuận 
lợi thương mại trong khi USABC sẽ liên lạc 
với chính phủ các nước ASEAN. Trong suốt 
quá trình hợp tác, cả hai tổ chức sẽ tham 
gia sâu rộng vào mạng lưới kinh doanh toàn 
cầu rộng lớn, vốn sẽ đóng vai trò quan trọng 
trong việc phân phối các sản phẩm bảo vệ 
sức khỏe trên khắp thế giới.

Châu Phi chuẩn bị áp dụng bộ hướng dẫn 
thực hiện Tạo thuận lợi Thương mại cấp 
độ châu lục trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19

Các quan chức hải quan của châu Phi đã 
ủng hộ việc thông qua các hướng dẫn ở cấp 
độ châu lục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
dòng chảy thương mại xuyên biên giới tự do 
và kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID-19 
trước khi Khu vực Mậu dịch Tự do Lục địa châu 
Phi (AfCFTA) vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Tại cuộc họp trực tuyến các lãnh đạo Hải 
quan do Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) tổ 
chức ngày 27 tháng 11 năm 2020, các nhà 
lãnh đạo đã thống nhất các giải pháp phải 
được duy trì và thậm chí đổi mới, tăng cường 
hậu COVID-19. Các ý kiến trong cuộc họp cho 
rằng thương mại xuyên biên giới kém hiệu quả 
làm giảm năng lực ứng phó với dịch bệnh và 
ngược lại, nếu thương mại được tạo thuận lợi 
sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi. Do đó, các bên 
cần cam kết mạnh mẽ hơn nữa đối với những 
nỗ lực nhằm vượt qua những thách thức lâu dài 
trong tạo thuận lợi thương mại. 

Bộ hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ 
sự hài hòa giữa các hướng dẫn ứng phó với 
COVID-19 và các hướng dẫn chung. Các 
hướng dẫn này được trình bày cho tất cả 
các tiểu ban liên quan của AU bao gồm hải 
quan, giao thông và cơ sở hạ tầng để xem 
xét hướng tới việc áp dụng thống nhất cho 
châu lục.
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CHÍNH PHỦ SẼ TẠO THUẬN LỢI NHẤT CHÍNH PHỦ SẼ TẠO THUẬN LỢI NHẤT 
CHO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠOCHO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020, 
một hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Vietnam 
ngày 27 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp lắng nghe 
ý kiến của thanh niên để tháo gỡ vướng mắc, 
từ thể chế, cơ chế, sở hữu trí tuệ và những vấn 
đề liên quan, làm sao tạo môi trường tốt nhất 
cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp một cách tốt nhất.

Nhận định hệ sinh thái khởi nghiệp tại 
Việt Nam chưa hoàn thiện và còn nhiều khó 
khăn, Thủ tướng cho rằng mặc dù số lượng 
và chất lượng khởi nghiệp sáng tạo ở Việt 
Nam tăng lên nhưng so với các nước trong 
ASEAN, Việt Nam còn nhiều trở ngại, đặc 
biệt là nguồn vốn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính 
quyền địa phương xem việc hỗ trợ doanh 
nghiệp và khởi nghiệp là ưu tiên hàng đầu 
trong chương trình nghị sự của mình. Đặc 
biệt, cần quan tâm xem xét kỹ từng kiến nghị 
và đề xuất các phương án xử lý phù hợp. 

Để tạo thuận lợi nhất cho các doanh 
nghiệp, các bộ, ngành, địa phương phải 
thường xuyên đối thoại, chủ động thiết lập 
các kênh chia sẻ thông tin, cung cấp các 
định hướng, quy hoạch cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp tiếp cận.

“Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới, 
sáng tạo thuận lợi nhất. Nhưng khởi nghiệp 
có thành công được hay không phụ thuộc 
vào chính bản thân các bạn”- Thủ tướng 
nhấn mạnh.

Về phía mình, các 
đại biểu là thanh niên, 
doanh nghiệp khởi 
nghiệp tham gia diễn 
đàn đã đặt nhiều câu hỏi 
có chiều sâu và những 
lập luận chắc chắn 
về các chính sách tạo 
thuận lợi cho hoạt động 
khởi nghiệp, đồng thời 
thể hiện khát vọng vươn 
lên của thế hệ trẻ. Qua 
đó có thể thấy sự trưởng 
thành lớn từ nhận thức 
cũng như hình thức tổ 
chức, các câu hỏi, cách 

HOẠT ĐỘNG TẠO THUẬN 
LỢI THƯƠNG MẠI 

Hình 4: Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2020. 

Nguồn: chinhphu.vn
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đặt vấn đề, những giải pháp sáng kiến đề 
xuất với Thủ tướng và Chính phủ. 

Có thể thấy thời gian qua, môi trường khởi 
nghiệp của nước ta cũng đã đón nhận hàng 
trăm ý tưởng sáng tạo, hàng trăm doanh 
nghiệp mới được thành lập, trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau, từ công nghệ thông tin, giáo 
dục-đào tạo, y tế đến nông nghiệp, tài chính, 
giao thông vận tải, thương mại điện tử và 
nhiều lĩnh vực quan trọng khác. 

Các hoạt động đối thoại thường xuyên với 
mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như 
Diễn đàn đã góp phần thúc đẩy khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy các 
ý tưởng mới để cộng đồng kinh doanh cùng 
tham gia phát triển, khơi nguồn cảm hứng 
cho những sinh viên, thanh niên khởi sự kinh 
doanh, kể cả những doanh nhân, những tập 
đoàn đã có kinh nghiệm nhiều năm trên thị 
trường trong nước và quốc tế. 

TẠO THUẬN LỢI HƠN NỮA CHO THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG TẠO THUẬN LỢI HƠN NỮA CHO THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 
VÀ ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC THỜI KỲ  VÀ ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC THỜI KỲ  

HẬU COVID-19HẬU COVID-19

 “Bộ Công Thương luôn nhất quán ủng hộ và 
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, trong đó có các nhà đầu tư, Tập đoàn, 
doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hoạt 
động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”- Đó là 
khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh tại “Tọa đàm giữa 
Bộ trưởng Bộ Công Thương với 
doanh nghiệp Hàn Quốc” do Bộ 
Công Thương phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Hàn 
Quốc tổ chức ngày 26 tháng 11 
năm 2020. 

Về phía Hàn Quốc có sự tham 
dự của Ngài Park Noh Wan, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn 
Quốc tại Việt Nam, Lãnh đạo 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Hàn Quốc cùng lãnh đạo 
hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp 

lớn của Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam như Samsung Electronics, Hyundai 
Motor, SK, Hanwa, Posco, LG, Lotte, CJ. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao 
đóng góp to lớn của các đối tác doanh nghiệp 

Hình 5: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh  
phát biểu tại Tọa đàm
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Hàn Quốc trong sự phát triển của công 
nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam trong 
những năm qua.Điều này một mặt thể hiện 
kết quả nỗ lực không ngừng của các doanh 
nghiệp hai nước, đồng thời cũng thể hiện sự 
tin tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
Hàn Quốc đối với Việt Nam. 

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn 
thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa 
Kỳ) với kim ngạch thương mại song phương 
năm 2019 đạt gần 67 tỷ USD.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 
4 của Việt Nam (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và 
Nhật Bản) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 
2 của Việt Nam sau Trung Quốc. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc 
đã liên tục tăng trong giai đoạn 2014-2019, 
đến 10 tháng năm 2020 mặc dù gặp nhiều 
khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 nhưng 
xuất khẩu vẫn đạt trên 16 tỷ USD, giảm nhẹ 
khoảng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc các 

nhóm hàng hàng máy móc thiết bị phục vụ 
đầu tư, phương tiện vận tải, nguyên phụ liệu 
dệt may, da giày, dược phẩm, hàng điện tử 
tiêu dùng...; và xuất khẩu sang Hàn Quốc 
các mặt hàng có thế mạnh của nước ta như 
nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt 
may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện tử.

Hàn Quốc cũng đang là một trong những 
nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam 
hiện nay với hơn 9.000 doanh nghiệp và tổng 
số vốn đầu tư tính lũy kế đến tháng 10 năm 
2020 đạt xấp xỉ 70,4 tỷ USD, chiếm 18,5% 
tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam với 8.934 
dự án.

Cùng với những nỗ lực lớn về hội nhập 
kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam có độ 
mở lớn, phát triển ổn định, có nhiều lợi thế 
từ các FTA. Đặc biệt Việt Nam hiện là một 
trong những nước được đánh giá là thành 
công trong khống chế dịch bệnh Covid-19. 
Những nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, cải 
thiện môi trường kinh doanh…cũng đang tạo 
ra điểm cộng cho thị trường Việt Nam trong 
việc thu hút các đối tác thương mại và đầu 

tư quốc tế nói chung và 
Hàn Quốc nói riêng.

Trong thời gian tới, 
để thúc đẩy hơn nữa 
hợp tác thương mại, 
đầu tư giữa hai nước, 
Đại sứ quán Hàn Quốc 
cùng các doanh nghiệp 
Hàn Quốc mong muốn 
tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ của Bộ Công 
Thương và cam kết sẽ 
tăng cường hợp tác, 
trao đổi với Bộ Công 
Thương. 
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Hình 6: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc

Nguồn: Ban biên tập tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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CẢI CÁCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH, TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG CẢI CÁCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH, TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG 
KINH DOANH THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆPKINH DOANH THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp 
tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong giai 
đoạn 2016-2020 và đặc biệt là trong một 
năm nhiều khó khăn, thử thách như năm 
nay, Chính phủ đã ưu tiên chú trọng cải 
cách thủ tục hành chính cũng như có những 
biện pháp quyết liệt trong cải cách kiểm 
tra chuyên ngành để tạo thuận lợi cho các 
doanh nghiệp. 

Đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, Bộ Tài 
chính đề xuất 07 nội dung cải cách đã trình 
Chính phủ vào tháng 9/2020. Trong đó, Bộ 
Tài chính đề xuất giao cơ quan hải quan là 
đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; 
áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho 
cả lĩnh vực chất lượng, an toàn thực 
phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập 
khẩu phải kiểm tra; đơn giản hóa thủ 
tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập 
khẩu. Việc kiểm tra theo mặt hàng sẽ 
giúp cắt giảm số lượng các lô hàng 
phải kiểm tra; áp dụng đầy đủ, thực 
chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm đối với hàng hóa nhập 
khẩu để đảm bảo vai trò quản lý nhà 
nước và nâng cao tính tuân thủ của 
doanh nghiệp.

Mô hình trên nếu được thông qua 
sẽ góp phần tạo thuận lợi thương mại, 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp và nền kinh tế, thông qua việc tiết giảm 
thời gian, chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo kết quả đánh giá tác động độc lập 
của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do 
USAID tài trợ, lợi ích của tạo thuận lợi thương 
mại theo mô hình mới này như sau:

 • Tổng số ngày kiểm tra chất lượng, kiểm 
tra an toàn thực phẩm doanh nghiệp tiết 
kiệm được khi áp dụng mô hình mới so 
với mô hình hiện tại trong một năm là 
2.484.038 ngày; 

 • Chi phí tiết kiệm được cho doanh nghiệp 
trong một năm nhờ số ngày cắt giảm là 
hơn 881 tỷ đồng;

 • Giá trị tiết kiệm cho nền kinh tế khi áp 
dụng mô hình mới lên đến 9.285 tỷ đồng 
mỗi năm.

 

Tiết kiệm 2.484.038 ngày 
kiểm tra chuyên ngành

Tiết kiệm cho doanh nghiệp 
881 tỷ đồng

Tiết kiệm cho nền kinh tế 
9.285 tỷ đồng 

Hình 7: Những lợi ích của cải cách hành chính  
trong kiểm tra chuyên ngành

Nguồn: Ban biên tập mô phỏng từ tính toán của USAID
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KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG, SẢN XUẤT KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG, SẢN XUẤT 
 VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CHILE VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CHILE

Việt Nam và Chile đã kí Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) giữa Việt Nam từ năm 2014. 
Từ đó đến nay, kim ngạch xuất khẩu sang thị 
trường này liên tục tăng, từ mức 520,89 triệu 
USD vào năm 2014 lên 940,64 triệu USD 
vào năm 2019. Đặc biệt, 10 tháng năm 2020, 
trong khi thương mại quốc tế nói chung sụt 
giảm mạnh vì COVID-19, xuất khẩu của Việt 
Nam sang Chile vẫn đặt 838,55 triệu USD, 
tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Kết quả này khá ấn tượng khi theo ông 
Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Việt Nam tại Chi Lê, trong 10 tháng 
đầu năm nay nhập khẩu hàng hóa vào Chile 
đã giảm 19% so với cùng kỳ năm trước do 
tác động tiêu cực của dịch bệnh nhưng nước 
này vẫn tăng nhập khẩu hàng hóa từ Việt 
Nam. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, sản 

phẩm của hai nước đang ngày càng mở rộng 
sang thị trường của nhau. Tại  Hội nghị giao 
thương trực tuyến xúc tiến và hợp tác doanh 
nghiệp Việt Nam - Chile 2020 do Bộ Công 
Thương tổ chức cuối tháng 11/2020, ông 
Sơn cũng vui mừng thông báo quả bưởi của 
Việt Nam đã được cấp phép nhập khẩu vào 
thị trường Chile. 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với 
Việt Nam (từ đầu năm 2019), còn với Chile 
và đang chờ Quốc hội Chile phê chuẩn.Khi 
CPTPP có hiệu lực với cả Chile, doanh nghiệp 
hai nước sẽ có thêm rất nhiều lợi thế và cơ hội 
đẩy mạnh khai thác thị trường của nhau.

Về phía Chile, Ông Manuel Ubilla Espinoza, 
Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam - Chi 
Lê cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ 

Công Thương để kết nối doanh 
nghiệp hai nước giao thương và tìm 
hiểu thị trường của nhau.

Tại Hội nghị giao thương vừa tổ 
chức, hơn 50 doanh nghiệp Việt 
Nam và Chile đã trao đổi các cơ 
hội giao thương, các giải pháp để 
vượt qua khó khăn, thách thức, 
giải quyết các điểm nghẽn, trở 
ngại để kết nối chuỗi cung ứng, 
sản xuất và thương mại trên nhiều 
lĩnh vực như nông sản, thực phẩm 
chế biến, hàng tiêu dùng.
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BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO  BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO  
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

TRONG CÁC LĨNH VỰC: HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ TRONG CÁC LĨNH VỰC: HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ 
NHẬP KHẨU; PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, NHẬP KHẨU; PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, 

THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU 
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨUTHƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng các 
bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ 
Công an, ngày 19 tháng 11 năm 2020, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành và liên tịch ban hành trong 
các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế 
độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các 
khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp 
thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó:
	� Có 10 văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực hải quan được bãi bỏ gồm:
1. Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 

25/09/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
dán tem hàng nhập khẩu;

2. Thông tư số 216/2010/TT-BTC ngày 
29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn 
nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm 
thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia 
tăng khâu nhập khẩu;

3. Thông tư liên bộ số 15/TTLB/TCHQ-TC 
ngày 28/01/1997 của Tổng cục Hải quan - 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc in ấn, cấp phát, 
quản lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan;

4. Thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-
BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 01/11/1997 của 
Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và 
Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng 

nhập khẩu;

5. Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-
TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 của liên bộ 
Tổng cục Hải quan - Bộ Ngoại giao hướng 
dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/
QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài;

6. Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-
TCHQ-BNG ngày 21/06/2001 của Tổng cục 
Hải quan và Bộ Ngoại giao bổ sung, sửa đổi 
một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 
03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 
của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao 
hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 
210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chính sách đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài;

7. Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-
BTC-BCT-BGTVT ngày 25/06/2013 của 
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết 
định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 
của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm 
thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

8. Quyết định số 29/2006/QĐ BTC ngày 
08/05/2006 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, 
in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/
xuất cảnh;

9. Quyết định 42/2006/QĐ-BTC ngày 

QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH
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18/08/2006 của Bộ Tài chính về việc bổ 
sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-
BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính ban 
hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, 
in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/
xuất cảnh;

10. Quyết định số 55/2006/QĐ-BTC ngày 
11/10/2006 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ 
mẫu tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh quy định 
tại Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC 
ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính.

	� Có 05 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu được bãi bỏ gồm:

1. Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 
13/01/2010 của Bộ Tài chính quy định mức 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt 
hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, 
bảo dưỡng đầu máy, toa xe;

2. Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 
14/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị 
định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 

của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động 
bảo vệ môi trường;

3. Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 
15/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg 
ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe 
ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã 
qua sử dụng;

4. Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 
15/03/2013 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức 
thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua 
sử dụng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết 
định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 
của Thủ tướng Chính phủ;

5. Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 
09/08/2016 của Bộ Tài chính quy định miễn, 
giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân 
thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động 
tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 
19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường.

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TẠO THUẬN LỢI  MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TẠO THUẬN LỢI  
THƯƠNG MẠI TRONG NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA QUỐC HỘIKINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã ban hành 

Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, theo đó 
xác định năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc 
hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân 
các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 
- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của 
Đảng, Quốc hội. Tình hình quốc tế, trong 
nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và 
khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại 

dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên 
nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta. 

Quốc hội đặt ra mục tiêu tổng quát về 
kinh tế-xã hội năm 2021, trong đó có mục 
tiêu liên quan đến thuận lợi hóa thương mại 
như “Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, 
kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi 
thông các nguồn lực cho phát triển”. 

Để đạt được các mục tiêu cho năm 2021, 
nhiều nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra, 
trong đó đối với ngành Công Thương nói 
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chung và công tác tạo thuận lợi thương mại 
nói riêng cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải 
pháp để vừa thúc đẩy xuất khẩu, vừa phát 
triển mạnh thị trường trong nước; trong đó 
chú trọng kích cầu tiêu dùng, phát triển hệ 
thống phân phối trong nước và đẩy mạnh 
xúc tiến thương mại. 

+ Mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, 
nhập khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào 
một thị trường. Chủ động, tận dụng tốt hơn, 
hiệu quả hơn các cơ hội từ các hiệp định 
thương mại tự do (FTA), nhất là Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). 

+ Phát triển đa dạng các loại hình kết 
cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa 
giữa hạ tầng thương mại truyền thống 
và hạ tầng thương mại hiện đại, phù hợp 
với tính chất phát triển của từng địa bàn; 
khuyến khích phát triển các mô hình chợ 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, các 
trung tâm mua sắm, siêu thị, các cửa hàng 
tiện lợi ở khu vực đô thị”. 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ 
 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

“Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 
5/11/2020 quy định về Quản lý thuế đối với 
Doanh nghiệp có giao dịch liên kết”

Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 
dịch liên kết.

Theo quy định, các bên có mối quan hệ 
giao dịch liên kết khi: Một bên tham gia trực 
tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm 
soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; Các 
bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều 
hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của 
một bên khác. Ngoài 10 trường hợp quy định 
cụ thể doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo 
quy định hiện hành, Nghị định đã bổ sung 
thêm trường hợp mới.

Theo đó, doanh nghiệp có phát sinh các 

giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn 
góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của 
doanh nghiệp trong thời kỳ tính thuế; vay, cho 
vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại 
thời điểm phát sinh giao dịch trong thời kỳ tính 
thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh 
nghiệp được xác định là có giao dịch liên kết.

Người nộp thuế được miễn kê khai, lập 
hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong 
trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các 
bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng 
mức thuế thu nhập doanh nghiệp với người 
nộp thuế và không bên nào hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính 
thuế nhưng phải kê khai miễn trừ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
20/12/2020.

KHUNG HÀNH ĐỘNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  KHUNG HÀNH ĐỘNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  
ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành quyết định số 1832/

QĐ-TTg về Khung hành động đổi mới cơ 
chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông 
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Cửu Long. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các 
Bộ gồm Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Giao thông vận tải và các 
địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu 
Long khẩn trương xây dựng Kế hoạch, bố trí 
đủ kinh phí và nhân lực để triển khai thực hiện 
các hành động, chính sách tại Khung hành 
động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng 
đồng bằng sông Cửu Long; và tích cực triển 
khai, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ đã đề 
ra tại Khung hành động đổi mới cơ chế chính 
sách đối với vùng đồng bằng Cửu Long.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp 
tục thực hiện các chính sách về phát triển 
bền vững với đồng bằng sông Cửu Long, 

thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ban 
hành; trao đổi với các đối tác phát triển khi 
có yêu cầu và định kỳ 6 tháng, hàng năm 
báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, 
phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và 
địa phương liên quan tiếp tục đàm phán với 
các đối tác phát triển để thu hút các khoản 
hỗ trợ cho việc xây dựng cơ chế chính sách 
trong Khung hành động đổi mới cơ chế, 
chính sách đối với vùng đồng bằng sông 
Cửu Long.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký ban hành.

RÀ SOÁT NHÀ XUẤT KHẨU MỚI  RÀ SOÁT NHÀ XUẤT KHẨU MỚI  
ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP HỢP KIMĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP HỢP KIM

“Quyết định số 2880/QĐ-BCT của Bộ 
Công Thương về việc rà soát nhà xuất khẩu 
mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán 
phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp 
kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, 
được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc 
(mã vụ việc: NR01.AD04)”

Ngày 10/11/2020, Bộ Công Thương ban 
hành Quyết định số 2880/QĐ-BCT về việc 
rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp 
dụng thuế chống bán phá giá đối với một 
số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp 
kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ 
từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
và nước Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: 
NR01.AD04).

Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới 
trong vụ việc 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 nhập khẩu vào Việt Nam và được phân 
loại theo mã HS 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, 7225.99.90, 
7226.99.19, 7226.99.99 có xuất xứ từ nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại 
Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04).

Cụ thể, hàng hóa thuộc đối tượng rà soát 
là các sản phẩm thép hợp kim hoặc không 
hợp kim, được cán phẳng, được mạ hoặc 
không được mạ sau đó được sơn. Việc rà 
soát được thực hiện đối với bên yêu cầu là 
công ty KG Dongbu Steel (Hàn Quốc) đã có 
yêu cầu Cơ quan điều tra rà soát nhà nhập 
khẩu mới và áp dụng mức thuế chống bán 
phá giá riêng đối với công ty. 

Đồng thời, thời kỳ ra soát từ ngày 
01/4/2020 đến hết ngày 30/9/2020.Thời 
hạn rà soát không quá 3 tháng kể từ ngày 
có quyết định rà soát, có thể gia hạn tối đa 
03 tháng/lần.Việc tiến hành các thủ tục liên 
quan đến quá trình rà soát không được gây 
cản trở việc áp dụng biện pháp chống phá 
giá đang có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH: TÌNH HÌNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  BÁO CÁO PHÂN TÍCH: TÌNH HÌNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI  
CỦA CÁC NƯỚC TRONG G20 TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10/2020CỦA CÁC NƯỚC TRONG G20 TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10/2020

1. Diễn biến và dự báo thương mại 
toàn cầu 

1.1. Diễn biến:
 Thương mại thế giới sụt giảm nghiêm 

trọng trong năm 2020 khi thiệt hại về người 
và kinh tế bởi dịch bệnh COVID-19 liên tục 
tăng. Các hoạt động kinh tế nói chung và 
thương mại nói riêng đã bị gián đoạn bởi việc 
đóng cửa và hạn chế đi lại tại nhiều quốc gia 
trong nửa đầu năm 2020, trước khi được nới 
lỏng vào cuối tháng 6/2020. Dữ liệu sơ bộ của 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho thấy 
một số dấu hiệu phục hồi của thương mại và 
sản xuất trong quý III/2020, nhưng thương 
mại nhìn chung vẫn tiến triển chậm trong quý 
IV/2020, thậm chí tình hình đang phức tạp 
hơn tại một số nước khi số ca nhiễm mỗi ngày 
đang tăng nhanh nhất từ trước đến nay. 

Những khó khăn được dự báo có thể sẽ 
kéo dài sang nửa đầu năm 2021. Rủi ro cho 
thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng trong 
khi phản ứng chính sách của mỗi quốc gia 
ngày càng bất ngờ hơn và mang tính đặc 
thù để phù hợp với diễn biến thực tế về dịch 
bệnh tại mỗi nước. 

Theo số liệu của Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO), khối lượng thương mại hàng hóa 
thế giới trong quý I/2020 đã giảm 3,4% so với 
quý I/2019 và trong quý II tiếp tục giảm mạnh 
tới 17,2% so với cùng kỳ. Tính trung bình, 
thương mại đã giảm 10,2% trong nửa đầu năm 
2020 so với năm 2019. Mặc dù có dấu hiệu 
khả quan hơn vào tháng 6/2020, nhưng thương 
mại đã giảm 14,3% trong quý II/2020 so với 
quý trước đó, khiến đây là mức giảm theo quý 
lớn nhất được ghi nhận từ trước tới nay.

Nếu so sánh với cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu một thập kỷ trước, có thể thấy 
thương mại giảm 10,2% trong quý đầu tiên 
của năm 2009, nhưng mức giảm từ đỉnh đến 
đáy tương tự nhau trong cả hai cuộc khủng 
hoảng (giảm 17,6% trong cuộc khủng hoảng 

tài chính và giảm 17,5% trong cuộc khủng 
hoảng do dịch bệnhCOVID-19). 

1.2. Dự báo:
Vào tháng 11/2020, Ban Thư ký WTO đã 

điều chỉnh dự báo khối lượng thương mại 
hàng hóa thế giới, theo đó sẽ giảm 9,2% 
vào năm 2020 trước khi tăng 7,2% vào năm 
2021. Mức dự báo này lạc quan hơn so với 
mức giảm 12,9% đượcđưa ra trong kịch bản 
thương mại công bố vào tháng 4 năm 2020 
của WTO. Nhưng các chuyên gia cho rằng 
kết quả thực tế có thể tiêu cực hơn nếu dịch 
bệnhCOVID-19 tăng  mạnh trong những 
tháng tới và các biện pháp kiểm soát nghiêm 
ngặt được áp dụng lại. Đến cuối tháng 
11/2020, nhiều quốc gia đang phải đối mặt 
với các đợt dịch mới, khiến các chính phủ 
phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại có 
thể ảnh hưởng đến thương mại.

Trong khi sự suy giảm trong thương mại 
hàng hóa thế giới trong nửa đầu năm 2020 
thấp hơn dự báo, sự sụt giảm của GDP thế 
giới lại lớn hơn, buộc nhiều tổ chức quốc tế 
phải điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu.Theo đó, nhìn chung GDP thế 
giới năm 2020 sẽ giảm khoảng 4,8% (trước 
đó vào tháng 4/2020, nhiều dự báo chỉ xoay 
quanh mức giảm khoảng 2-3%). GDP dự 
báo   sẽ tăng 4,9% vào năm 2021(giảm so với 
ước tính trước đó là 7,4%). Giống như dự báo 
thương mại, dự báo GDP có thể không chắc 
chắn vì phụ thuộc vào mức độ lớn và diễn 
biến của dịch bệnh COVID-19.

Xuất nhập khẩu hàng hóa dự báo   sẽ giảm 
ở tất cả các khu vực vào năm 2020. Mức giảm 
xuất khẩu nhỏ nhất có thể thấy ở châu Á (giảm 
4,5%), Nam và Trung Mỹ (giảm7,7%) và các 
khu vực khác (giảm9,5%), trong khi lại giảm 
mạnh hơn ở một số khu vực khác như Châu 
Âu (giảm11,7%) và Bắc Mỹ (giảm14,7%). 

Về phía nhập khẩu, mức giảm một con số 
được dự đoán ở châu Á (giảm4,4%) và Bắc 
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Mỹ (giảm8,7%), trong khi mức giảm hai con 
số được dự đoán ở châu Âu (giảm10,3%), 
Nam và Trung Mỹ (giảm 13,5%) và các khu 
vực khác (giảm16,0%).

Thương mại sẽ tăng trở lại ở tất cả các khu 
vực vào năm 2021, với sự tăng trưởng mạnh 
hơn ở những khu vực bị sụt giảm nhiều hơn 
vào năm 2020. Xuất khẩu sẽ tăng 10,7% ở 
Bắc Mỹ, 8,2% ở châu Âu, 6,1% ở các khu vực 
khác, 5,7% ở châu Á và 5,4% ở Nam và Trung 
Mỹ. Nhập khẩu sẽ tăng 8,7% ở châu Âu, 6,7% 
ở Bắc Mỹ, 6,5% ở Nam và Trung Mỹ, 6,2% ở 
châu Á và 5,6% ở các khu vực khác.

Tuy nhiên, thực tế sẽ phụ thuộc vào diễn 
biến của dịch COVID-19 và hiệu quả của các 
phản ứng chính sách tại từng quốc gia. Sự 
phục hồi có thể được duy trì trong trung hạn 
hay không phụ thuộc vào triển vọng của đầu 
tư nhưng với các đợt dịch mớiđang gia tăng ở 
một số quốc gia, rủi ro sẽ tăng mạnh và khiến 
các dự báo trước đó không còn chính xác. 

2. Các biện pháp tạo thuận lợi thương 
mại và cản trở thương mại 

2.1. Các biện pháp thường xuyên 
(không liên quan đến các chính sách ứng 
phó với COVID-19)

Số lượng và phạm vi thương mại của các 
biện pháp hạn chế thương mại và tạo thuận 
lợi thương mại thường xuyên đối với hàng 
hóa từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 10 năm 
2020 giảm đáng kể.

Tổng số 237 biện pháp thương mại đã được 
các nền kinh tế G20 thực hiện trong kỳ báo 

cáo, bao gồm các biện pháp tạo thuận lợi cho 
thương mại, các biện pháp phòng vệ thương 
mại và các biện pháp liên quan đến thương 
mại khác, tức là các biện pháp hạn chế thương 
mại và không bao gồm các biện pháp được 
thực hiện để đối phó với đại dịch COVID-19.

Quy mô tác động về mặt thương mại của 
các biện pháp mới nhằm tạo thuận lợi cho nhập 
khẩu được các nền kinh tế G20 thực hiện ước 
tính đạt 36,8 tỷ USD (giảm so với mức 735,9 
tỷ USD của kỳ báo cáo trước), tập trung ở các 
ngành hàng chính bao gồm máy móc, thiết bị 
điện và linh kiện phụ tùng, máy móc và thiết bị 
cơ khí và các sản phẩm dược phẩm. 

Ngược lại, phạm vi thương mại của các 
biện pháp hạn chế nhập khẩu mới do các 
nền kinh tế G20 thực hiện ước tính đạt 42,9 
tỷ USD (giảm so với mức 417,5 tỷ USD của 
giai đoạn trước). Các lĩnh vực chính bị ảnh 
hưởng bao gồm nhiên liệu, máy móc và thiết 
bị cơ khí, phương tiện vận tải và phụ tùng.

Có một số lý do chính cho mức độ tác 
động của các biện pháp thương mại thông 
thường như sau:

+ Thứ nhất, thương mại toàn cầu sụt giảm 
nghiêm trọng kể từ quý II/2020 do đó có ít 
giao dịch hơn để tạo điều kiện hoặc hạn chế. 

+ Thứ hai, tình trạng khẩn cấp về y tế toàn 
cầu đang diễn ra gần như chắc chắn đã dẫn 
đến việc các chính phủ ít tập trung hơn vào 
việc thiết kế và thực hiện các chính sách 
thương mại thông thường và tập trung nhiều 
hơn vào việc giải quyết các vấn đề thương 

mại tức thời trong bối cảnh đại dịch. 
+ Thứ ba, bất chấp các hạn chế thương 

mại ban đầu đối với các mặt hàng y tếvà 
hàng thiết yếu khác nhau, các nước nhìn 
chung đã thể hiện và tuân theo cam kết 
đảm bảo rằng cần duy trì thương mại 
đểgiúp hàng hóa lưu thông tự do trong thời 
kỳ đại dịch.

+ Cuối cùng, phần lớn phạm vi thương 
mại của cả các biện pháp tạo thuận lợi 
và hạn chế trong 3-4 năm qua đều liên 
quan trực tiếp đến các biện pháp song 
phương được thực hiện giữa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc. 
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Thực tế cho thấy những nỗ lực tạo thuận lợi 
thương mại đã được kêu gọi ở nhiều diễn đàn 
quốc tế, nhưng song song với nó vẫn luôn là 
xu hướng bảo hộ và căng thẳng thương mại 
giữa các nền kinh tế lớn.

Ban Thư ký WTO ước tính 10,4% hàng nhập 
khẩu của G20, tương đương 1,5 nghìn tỷ USD 
trong tổng số 14,6 nghìn tỷ USD hàng nhập 
khẩu của khối này bị ảnh hưởng bởi các biện 
pháp hạn chế nhập khẩu do các nền kinh tế 
này áp dụng trong thập kỷ qua. Tính đến giữa 
tháng 10 năm 2020, con số này vào khoảng 1,6 
nghìn tỷ USD.

2.2. Các biện pháp thương mại liên quan 
đến ứng phó với COVID-19

Theo thống kê của WTO, nhìn chung, kể 
từ khi dịch bệnhCOVID-19 bùng phát, đã có 
133 biện pháp thương mại mà các nền kinh 
tế G20 áp dụng để ứng phó với dịch bệnh. 
Hầu hết các biện pháp này được áp dụng 
trên cơ sở tạm thời.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, phần lớn 
các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của 
dịch bệnh đã khiến dòng chảy tự do thương 
mại bị cản trở, nhưng sau đó để đáp ứng nhu 
cầu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu 
và giúp nền kinh tế bình thường trở lại, phần 
lớn các nước phải điều chỉnh chính sách. Do 
đó, trong bức tranh chung thì tính đến giữa 
tháng 10/2020có 84 biện pháp mang tính 
chất  tạo thuận lợi thương mại (chiếm 63%) 
và chỉ 49 biện pháp có thể được coi là hạn 
chế thương mại (37%). Trong khoảng thời 
gian này cũng có 4 biện pháp tạo thuận lợi 
thương mại và 7 biện pháp hạn chế thương 
mại bị loại bỏ. 

Về các biện pháp mới, trong khoảng thời 

gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020, 
có tổng cộng 41 biện pháp được các nước 
G20 tiến hành mới, trong đó khoảng 34% là 
phần mở rộng của các biện pháp đã được 
thực hiện từ giai đoạn đầu của dịch bệnh 
COVID-19 (giữa quý I đến giữa quý II/2020). 
Có 18 biện pháp có tính chất tạo thuận lợi 
thương mại (chiếm 44%) và 23 biện pháp 
(chiếm 56%) được coi là hạn chế thương 
mại, trong đó chủ yếu là các biện pháp cấm 
xuất khẩu để giữ nguồn hàng cho nhu cầu 
tiêu thụ trong nước (chiếm hơn 90%). 

Đánh giá chung:
Số lượng và sự đa dạng của các biện pháp 

thương mại mà G20 thực hiện nhằm đối phó 
với tình trạng bất ổn kinh tế -xã hội do dịch 
bệnh COVID-19 nhìn chung đã tăng so với 
số lượng các biện pháp mà họ sử dụng trong 
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-
2009. Các biện pháp này nhằm vào các lĩnh 
vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi cuộc khủng hoảng, bao gồm y tế, hàng 
không, du lịch hoặc dịch vụ ăn uống. Ngoài 
ra cũng có các biện pháp tiền tệ, tài khóa liên 
quan và đặc biệt là các gói chính sách kích 
thích tăng trưởng có quy mô lớn kỷ lục. Bên 
cạnh các biện pháp được thực hiện ở phạm vi 
quốc gia, từ đầu năm đến nay cũng đã chứng 
kiến nhiều biện pháp thuộc các chương trình 
hỗ trợ khác nhau của các tổ chức quốc tế, 
liên chính phủ; các hợp tác ở cấp độ khu vực 
và thậm chí là châu lục. 

Hầu hết các biện pháp này chỉ mang tính 
chất tạm thời và được thiết kế đặc thù với 
giai đoạn khủng hoảng, dịch bệnh, nhưng 
được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề sự phục hồi của 
thương mại trong năm 2021. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ:MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ:

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp (Công ty A) là công ty 
thương mại có ký hợp đồng xuất khẩu cho 
Công ty tại Nhật Bản (Công ty B). Công ty B 
yêu cầu giao hàng cho Công ty C là công ty 
con 100% vốn nước ngoài của Công ty B tại 
Việt Nam. Như vậy Công ty B có hiện diện 
thương mại tại Việt Nam là Công ty C.

Xin hỏi trường hợp này có được áp dụng 
hình thức xuất khẩu tại chỗ không? vì theo 
Điều 86, Thông tư 38 /2015/TT-BTC về xuất 
khẩu tại chỗ có quy định: “Hàng hóa mua bán 
giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá 
nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt 
Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ 
định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp 
khác tại Việt Nam.” 

	� Trả lời:

Cục Giám sát quản lý về hải quan: 

Căn cứ quy định tại Điều 86 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 
chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ 
Tài chính) thì:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 
chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị 
thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; 
phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công 
theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 
số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 
nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh 
nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 
Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài 
không có hiện diện tại Việt Nam và được 
thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận 
hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu 
tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận 
tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo 
quy định của từng loại hình.

3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 
16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa 
doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế 
xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan 
thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn 
giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo 
quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn 
thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài 
chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh 
nghiệp trong khu phi thuế quan thì người 
khai hải quan không phải nộp hóa đơn 
thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa 
đơn bán hàng.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 
ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, người 
nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

5. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.1) Khai thông tin tờ khai hải quan xuất 
khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó 
ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo 
thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan 
làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí 
“Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ 
khai xuất khẩu phải khai như sau: #&XKTC 

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ 
CHUYÊN GIA
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hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải 
quan giấy;

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng 
hóa theo quy định;

a.3) Thông báo việc đã hoàn thành thủ 
tục hải quan xuất khẩu để người nhập khẩu 
thực hiện thủ tục nhập khẩu và giao hàng 
hóa cho người nhập khẩu;

a.4) Tiếp nhận thông tin tờ khai nhập khẩu 
tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan từ 
người nhập khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ 
tục tiếp theo.

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.1) Khai thông tin tờ khai hải quan nhập 
khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó 
ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ 
tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ doanh 
nghiệp” như sau: #&NKTC#&số tờ khai hải 
quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng hoặc tại ô 
“Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng 
hóa theo quy định;

b.3) Ngay sau khi hoàn thành thủ tục 
nhập khẩu tại chỗ thì thông báo việc đã hoàn 
thành thủ tục cho người xuất khẩu tại chỗ để 
thực hiện các thủ tục tiếp theo;

b.4) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, 
tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được 
thông quan.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi 
làm thủ tục xuất khẩu:

c.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Chương 
II Thông tư này;

c.2) Theo dõi những tờ khai hải quan xuất 
khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan 
nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại 
chỗ và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi 
dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để quản lý, 
theo dõi, đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ 
thực hiện thủ tục hải quan.

d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi 
làm thủ tục nhập khẩu:

d.1) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả 
phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải 
kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu hàng hóa đã 
được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan 
xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ 
tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế 
hàng hóa;

d.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân 
nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập 
danh sách các tờ khai hải quan nhập khẩu 
tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 01/
TB- XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm 
Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ;

d.3) Phối hợp với Chi cục Hải quan nơi 
làm thủ tục xuất khẩu để đôn đốc người nhập 
khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục hải quan.” 

(Quý độc giả có thể tham khảo chi tiết hơn 
tại customs.gov.vn)

XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU THỪA HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU: XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU THỪA HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU: 

	� Doanh nghiệp hỏi:

Công ty là đơn vị nhận gia công, sản xuất 
xuất khẩu hàng may mặc. Công ty nhập 

nguyên phụ liệu về để sản xuất. Khi hợp 
đồng kết thúc còn thừa nguyên phụ liệu do 
định mức sử dụng cộng % hao hụt nhỏ hơn 
định mức tối thiểu phải mua theo yêu cầu 
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của nhà cung cấp (Ví dụ như vải phải mua tối 
thiểu 1000 yds, trong khi định mức sử dụng 
+ % hao hụt là 800 yds. Khách hàng yêu cầu 
trả xuất trả lại phần NPL này. Vậy: Thủ tục 
xuất trả cần làm những gì ? Các loại thuế 
phải nộp và thuế suất là bao nhiêu % ? 

	� Giải đáp:

Cục Hải quan Đồng Nai :

- Căn cứ Điều 64 Thông tư số 38/2015/
TT-BTC ngày 25/3/2018 được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 42 điều 1 Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ 
Tài chính quy định:

“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên 
liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế 
phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam 
và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia 
công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, 
phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, 
mượn để gia công và sản phẩm gia công 
được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia 
công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

3. Thủ tục hải quan

b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, 
phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài trong thời 
gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi 
hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực 
hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo 
quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/
NĐ-CP và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 
59/2018/NĐ-CP.

Thủ tục xuất trả máy móc, thiết bị tạm 
nhập ra nước ngoài trong thời gian thực hiện 
hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia 
công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ 
tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại 
Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;”

Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu thừa 
tái xuất để trả khách hàng thực hiện theo các 
quy định nêu trên; chính sách miễn thuế về 
hàng hóa gia công với nước ngoài thực hiện 
theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-
CP của Chính phủ.

(Quý độc giả có thể tham khảo chi tiết hơn 
tại dncustoms.gov.vn)

NHẬP KHẨU HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU  NHẬP KHẨU HÀNG ĐÃ XUẤT KHẨU  
BỊ TRẢ LẠI ĐỂ SỬA CHỮA, TÁI CHẾ:BỊ TRẢ LẠI ĐỂ SỬA CHỮA, TÁI CHẾ:

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty là doanh nghiệp chế xuất có vốn 
đầu tư 100% nước ngoài chuyên sản xuất 

linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông thuộc 

chương: 85.17, 85.34 và xuất ra nước ngoài 

(loại hình E42).
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Tuy nhiên trong quá trình sử dụng phía đối 

tác phát hiện một số sản phẩm bị lỗi cần phải 
sửa chữa, tái chế trong thời hạn bảo hành.

Theo doanh nghiệp thì các sản phẩm 
thuộc chương 85.17, 85.34 đã qua sử dụng 
thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo thông 
tư 11/2018/TT-BTTTT.

Vậy xin được hỏi:

1 - Trường hợp của doanh nghiệp có được 
phép nhập khẩu sản phẩm, thiết bị thuộc 
chương 85.17, 85.34 hàng đã qua sử dụng 
nói trên theo loại hình A31 để sửa chữa, sau 
đó tái xuất B13 không?

2- Doanh nghiệp có cần giấy phép nhập 
khẩu của Bộ TTTT không?

3- Khi hết thời hạn tạm nhập (275 ngày) 
doanh nghiệp chưa sửa chữa xong và muốn 
gia hạn thêm thời gian sửa chữa cho lô hàng 
tái nhập A31 có được không?

	� Giải đáp: 

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời:

- Căn cứ Điều 1 Quyết định Số: 18/2019/
QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ thì:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ 
sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động 
giám định đối với máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã 
hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và 
Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập 
khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất 
tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục 
hàng hóa cấm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan 
ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của 

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2. Quyết định này không áp dụng đối với 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Quá cảnh; trung chuyển hàng hóa;

b) Kinh doanh chuyển khẩu;

c) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất;

d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác 
quy định tại Điều 15 và tạm xuất, tái nhập 
quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/
NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp 
tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng 
gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, 
thi công thực hiện các dự án đầu tư);

đ) Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, 
bảo dưỡng với thương nhân nước ngoài;

e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong 
khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi 
thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất 
bán tài sản thanh lý vào nội địa;

g) Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài 
sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng 
thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử 
dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn 
tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm 
nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện 
hợp đồng gia công cho thương nhân nước 
ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp 
thực hiện hợp đồng gia công cho thương 
nhân nước ngoài;

h) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ mà trong nước chưa sản 
xuất được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc 
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phòng theo yêu cầu của các bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực;

i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 
2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban 
hành theo quy định của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa;

k) Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên 
ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có 
văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.”

- Căn cứ Điều 15 Nghị định số 69/2018/
NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ thì:

“Điều 15. Các hình thức tạm nhập, tái 
xuất khác

1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất 
khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân 
được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo 
hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục 
đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc 
để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng 
thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa 
đó ra khỏi Việt Nam theo các quy định sau:

a) Đối với hàng hóa chưa được phép lưu 
hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc 
diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất 
khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế 
quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ 
trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
tự động, thương nhân phải được Bộ Công 
Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. 
Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quy định tại 
Điều 19, Điều 20 Nghị định này.

Riêng đối với hàng hóa chưa được phép 
lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công 
Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất 
trên cơ sở văn bản chấp thuận của bộ, cơ 

quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng 
hóa đó.

b) Hàng hóa quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều này khi sử dụng tại Việt Nam phải tuân 
thủ quy định của bộ, cơ quan ngang bộ có 
thẩm quyền quản lý.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương 
nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại 
cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép 
tạm nhập, tái xuất.

2. Thương nhân được tạm nhập hàng hóa 
mà thương nhân đã xuất khẩu để tái chế, 
bảo hành theo yêu cầu của thương nhân 
nước ngoài và tái xuất khẩu trả lại thương 
nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập, tái xuất 
thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải 
có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

3. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa để trưng 
bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại

a) Thương nhân được tạm nhập hàng hóa 
để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, 
triển lãm thương mại, trừ trường hợp hàng 
hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng 
hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập 
khẩu.

b) Thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện tại 
cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép 
tạm nhập, tái xuất.

c) Thương nhân đảm bảo tuân thủ các 
quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, 
hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại 
Mục 3, Mục 4 Chương IV Luật thương mại.

4. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, 
cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất 
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khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân 
thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất trong 
các trường hợp sau đây tại cơ quan hải quan, 
không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất:

a) Tạm nhập hàng hóa để phục vụ đo 
kiểm, khảo nghiệm.

b) Tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng 
tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ 
thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước 
ngoài; linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa 
chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa 
chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại 
Việt Nam.

c) Tạm nhập tái xuất phương tiện chứa 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương 
thức quay vòng.

5. Đối với việc tạm nhập, tái xuất máy 
móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh 
của các tổ chức nước ngoài để khám, chữa 
bệnh tại Việt Nam vì mục đích nhân đạo; tạm 
nhập, tái xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết 
bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật, 
đoàn thi đấu, biểu diễn thể thao, thủ tục tạm 
nhập, tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan, 
không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Trường hợp máy móc, trang thiết bị, dụng 
cụ khám chữa bệnh; dụng cụ biểu diễn, trang 
thiết bị tập luyện, thi đấu thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; 
hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo giấy phép, điều kiện, khi thực hiện 
thủ tục tạm nhập, tái xuất, ngoài hồ sơ hải 
quan theo quy định, cần nộp bổ sung các 
giấy tờ sau:

a) Văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền về việc cho phép tiếp nhận đoàn 
khám chữa bệnh hoặc tổ chức sự kiện.

b) Văn bản cam kết sử dụng đúng mục 
đích và theo quy định pháp luật của cơ quan, 
tổ chức được cho phép tiếp nhận đoàn khám 
chữa bệnh hoặc tổ chức sự kiện.

6. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, 
cho phép tạm nhập, tái xuất vũ khí, khí tài, 
trang thiết bị quân sự, an ninh phục vụ mục 
đích quốc phòng, an ninh.”

- Căn cứ Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định  59/2018/NĐ-CP  
ngày 20/04/2018  của Chính phủ):

“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối 
với hàng hóa đã xuất khẩu

1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã 
xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là 
tái nhập hàng trả lại) bao gồm:

a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái 
chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;

c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt 
Nam (không áp dụng đối với hàng gia công 
cho thương nhân nước ngoài);

d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối 
tác nước ngoài khác.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;

b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng 
hóa vận chuyển bằng đường biển, đường 
hàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;

c) Văn bản của bên nước ngoài thông báo 
hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại 
lý hãng tàu thông báo không có người nhận 
hàng: nộp 01 bản chụp.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy 
định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép 
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nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm 
tra chuyên ngành).

4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối 
với hàng hóa tái nhập quy định tại

Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm 
thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ 
bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định.

5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế 
thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng 
ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 
275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hải 
quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái 
chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà 
chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của 
pháp luật về thuế.

6. Thủ tục tái xuất hàng đã tái chế thực 
hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được:

a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia 
công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội 
địa hoặc tiêu hủy;

b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là 

hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như 
hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.

8. Trường hợp hàng hóa tái nhập là sản 
phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên 
liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh 
thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu 
thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập 
phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi 
làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu 
là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các 
trường hợp nêu tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 
và trường hợp không tái xuất được quy định 
tại Điểm d Khoản 1 Điều này hoặc trường 
hợp nêu tại Khoản 7 Điều này hoặc trường 
hợp quá thời hạn nêu tại Khoản 5 Điều này 
để xử lý thuế theo quy định.”

Do đó, Công ty cần đối chiếu các quy định 
trên và tình hình thực tế của Công ty để thực 
hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh 
thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký 
tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

(Quý độc giả có thể tham khảo chi tiết hơn 
tại customs.gov.vn)

MIỄN GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU  MIỄN GIẢM THUẾ XUẤT KHẨU  
HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHỖ VÀO KHU PHI THUẾ QUAN: HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHỖ VÀO KHU PHI THUẾ QUAN: 

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty hiện tại đang nhập khẩu mặt 
hàng: Tấm nhôm, 5T*400*400.( Phụ kiện tay 
robot gắp nhựa tự động ). Mã HS: 76041090.

Mặt hàng này công ty nhập khẩu và đã 
đóng thuế nhập khẩu đầy đủ. Sau đó công ty 
bán cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp, 
khu chế xuất và có làm thủ tục xuất nhập 

khẩu tại chỗ cho mặt hàng trên. Do mặt hàng 
này khi xuất khẩu thì có thuế xuất khẩu.

Vậy xin được hỏi mặt hàng này khi làm 
thủ tục xuất khẩu tại chỗ như vậy có phải 
đóng thuế xuất khẩu nữa không. Nếu không 
phải đóng thì công ty có thể dùng mã miễn 
giảm thuế “XNK32: Hàng nhập khẩu từ nước 
ngoài vào khu phi thuế quan” được không.?
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	� Giải đáp: 

Cục Thuế Xuất nhập khẩu trả lời:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/
QH13 ngày 06/4/2016 quy định: Người nộp 
thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa 
nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập 
khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 
ngày 06/4/2016 quy định: Hàng hóa quy 
định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này 
được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia 
công, chế biến;

- Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/
NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ quy 
định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập 
khẩu phải tái xuất;

- Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa 
nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng sử 
dụng mã loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã 
nhập khẩu) được hoàn thuế nhập khẩu và 
không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ thủ 
tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại 
Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 
01/9/2016 của Chính Phủ.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó 
tái xuất nguyên trạng nhưng không sử dụng 

mã loại hình B13 cũng được hoàn thuế nhập 
khẩu nếu trên tờ khai tái xuất cơ quan hải 
quan đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu 
là hàng hóa đã nhập khẩu trước đó, đáp ứng 
điều kiện chưa qua sử dụng, gia công, chế 
biến theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 
2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 
Doanh nghiệp kê khai rõ hàng hóa tái xuất 
thuộc tờ khai nhập khẩu nào trước đây trên 
tờ khai xuất khẩu.

2. Doanh nghiệp kê khai chính xác trung 
thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái 
xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây, các 
thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác 
mua hàng hóa.

Số tiền thuế nhập khẩu trên tờ khai nhập 
khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nếu đáp 
ứng điều kiện chưa qua sản xuất, gia công, 
chế biến.

Số tiền thuế xuất khẩu trên tờ khai tái xuất 
cơ quan hải quan sẽ ban hành quyết định 
không thu thuế nếu cơ quan hải quan có cơ 
sở xác định hàng tái xuất là hàng hóa nhập 
khẩu trước đó.

(Quý độc giả có liên hệ Ban biên tập để 
được các chuyên gia giải thích chi tiết hơn)

HỎI VỀ VƯỚNG MẮC C/O  HỎI VỀ VƯỚNG MẮC C/O  
VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT ĐẶC BIỆTVÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ SUẤT ĐẶC BIỆT

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty làm dịch vụ cho khách hàng là 01 
doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, Công ty 
xin được tư vấn:

Doanh nghiệp trước đây làm thủ tục tờ 
khai nhập sản xuất xuất khẩu loại hình E31, 
không nộp C/O tại thời điểm đó. Đến thời 
điểm thực hiện báo cáo quyết toán mà có 
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sự chênh lệch số liệu giữa phần nguyên liệu 
thực tế tồn kho so với số liệu tồn đã thanh 
khoản, thì phần chênh lệch này sẽ bị ấn định 
theo thuế suất nào theo quy định? Doanh 
nghiệp có được bổ sung C/O còn hiệu lực 
để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho 
việc bị ấn định thuế cho phần nguyên liệu 
chênh lệch? Hiện tại có văn bản nào quy 
định rõ trường hợp này?

	� Giải đáp: 

Cục Thuế Xuất nhập khẩu: 

1. Việc khai chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư 
38/2018/TT-BTC ngày 20/1/2018 của Bộ Tài 
Chính.

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 7 
Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 
của Bộ Tài Chính.

2. Trường hợp người khai hải quan đăng 
ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng từ 
đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu 
thuế, để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc 

biệt, người khai hải quan nộp C/O tại thời 
điểm đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích 
sử dụng.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp C/O tại 
thời điểm nhập khẩu theo loại hình thuộc đối 
tượng miễn thuế và C/O còn hiệu lực tại thời 
điểm đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử 
dụng, cơ quan hải quan chấp nhận sử dụng 
C/O đã nộp để xem xét áp dụng mức thuế 
suất ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa đăng ký tờ 
khai chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra 
tại doanh nghiệp phát hiện nguyên vật liệu 
chênh lệch so với tờ khai, doanh nghiệp bị 
ấn định thuế thì cơ quan hải quan sẽ áp 
dụng mức thuế MFN. Doanh nghiệp không 
được bổ sung C/O để được hưởng mức thuế 
suất FTA vì không thuộc trường hợp được 
khai thay đổi mục đích sử dụng theo quy 
định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/
NĐ-CP.

(Quý độc giả có liên hệ Ban biên tập để 
được các chuyên gia giải thích chi tiết hơn)

HOÀN THUẾ NHẬP KHẨUHOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp là công ty thương mại; Vốn 
chủ sở hữu 100% là người Việt Nam, doanh 
nghiệp thường nhập khẩu hàng hóa (chất kết 
dính,....) từ Ý theo loại hình A11 về kho Công 
ty để bán trong nước (Việt Nam); Khu chế 
xuất và xuất khẩu sang các nước như Thái 
Lan, Trung Quốc, Nhật Bản,.... Loại hàng 
Công ty nhập về chịu thuế suất NK 11,6% 
nếu có C/O Form EUR1 (được áp dụng năm 
2020 theo EVFTA).

Liên quan đến thuế nhập khẩu Công ty 
xin hỏi vấn đề sau:

1. Khi bán hàng xuất khẩu sang các nước 
Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc...; Khu chế 
xuất thì Công ty có được hoàn thuế nhập 
khẩu hay không ?

2. Trường hợp nếu được hoàn thì Công ty 
cần chuẩn bị những giấy tờ gì ? Nộp cho cơ 
quan nào ?

3. Kỳ hạn yêu cầu hoàn đối với tờ khai 
nhập khẩu có quy định cụ thể hay không ? 
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Hoặc có quy định về số tiền cụ thể để được 
hoàn hay không ?

	� Giải đáp:

Cục Thuế Xuất nhập khẩu: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính 
Phủ thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế 
nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài 
hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử 
dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế 
nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

2. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp 

công ty xuất khẩu sang các nước Thái Lan, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Khu chế xuất được 
hoàn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/
NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ.

Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn 
thuế tại cơ quan hải quan nơi phát sinh số 
tiền thuế đề nghị hoàn.

Về kỳ hạn hoàn thuế: Luật thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 không 
quy định về kỳ hạn hoàn thuế.

NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU BÔNG, SỢI TỪ KHU CHẾ XUẤTNHẬP KHẨU PHẾ LIỆU BÔNG, SỢI TỪ KHU CHẾ XUẤT
Doanh nghiệp hỏi: Công ty muốn mua 

phế liệu bông, sợi của doanh nghiệp nằm 
trong khu chế xuất.Công ty mua xong thanh 
lý, sau đó làm thủ tục xuất bán luôn cho bên 
nước ngoài chứ không nhập qua kho bên 
mua. Vậy theo hình thức này bên Công ty 
có đủ điều kiện để nhập khẩu không? Có 
cần làm giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập 
khẩu không?.
	� Giải đáp:
Cục Giám sát quản lý về hải quan: 
- Căn cứ Điều 7 Luật Doanh nghiệp ngày 

26 tháng 11 năm 2014:
“Điều 7. Quyền của doanh nghiệp
1. Tự do kinh doanh trong những ngành, 

nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình 

thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn 
ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; 
chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề 
kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy 
động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách 
hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động 
theo yêu cầu kinh doanh.

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công 
nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và 
khả năng cạnh tranh.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực 
không theo quy định của pháp luật.

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Tham gia tố tụng theo quy định của 
pháp luật.

12. Quyền khác theo quy định của luật có 
liên quan.”

- Căn cứ quy định tại Điều 75 Thông tư 
số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
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tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ 
Tài chính) thì:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế 
phẩm, phế thải của doanh nghiệp chế xuất

1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 
để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, văn 
phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp 
chế xuất, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố 
định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm 
xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định 
tại Chương II Thông tư này. Người khai hải 
quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải 
quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế 
suất và số tiền thuế.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng 
hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp 
đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất thì 
thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải 
quan quản lý doanh nghiệp chế xuất; nhà 
thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải 
quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục 
II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần 
ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy 
định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư 
này và ngay khi được thông quan hàng hóa 
phải đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế 
xuất. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp 
đồng thầu, doanh nghiệp chế xuất và nhà 
thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã 
nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản 
lý doanh nghiệp chế xuất theo mẫu số 20/
NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành 
kèm Thông tư này.

2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa doanh 
nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa: 
doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội 
địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy 
định tại Điều 86 Thông tư này.

3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa hai 
doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp lựa chọn 
làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục 
xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại 
Điều 86 Thông tư này.

4. Xử lý phế liệu, phế phẩm của doanh 
nghiệp chế xuất

a) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép 
bán vào thị trường nội địa: Thủ tục hải quan 
thực hiện theo quy định tại Chương II Thông 
tư này, theo đó doanh nghiệp chế xuất làm 
thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa 
mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu 
theo loại hình tương ứng;

b) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép 
xuất khẩu ra nước ngoài: doanh nghiệp chế 
xuất thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy 
định tại Chương II Thông tư này.

5. Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế 
liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất 
thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 
Điều 64 Thông tư này.

6. Đối với hàng hóa của doanh nghiệp 
chế xuất đã xuất khẩu phải tạm nhập để sửa 
chữa, bảo hành sau đó tái xuất thực hiện như 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 
nhưng bị trả lại theo quy định tại Điều 47 
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

7. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện xử lý 
phế thải theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường. Doanh nghiệp chế xuất có 
trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất 
trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”

(Quý độc giả có thể tham khảo chi tiết hơn 
tại customs.gov.vn)


