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Những xu hướng mới về giao thương và 
tiêu dùng tác động đến các nỗ lực thuận 
lợi hóa thương mại trong năm 2020

Theo Báo cáo Thường niên năm 2020 
của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), các 
biện pháp hải quan, kiểm soát thương mại, 
chống hàng giả..., được các Chính phủ áp 
dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh 
COVID-19 đã có những ảnh hưởng đến 
thương mại toàn cầu cũng như những nỗ lực 
thuận lợi hóa thương mại. 

Các thói quen và mô hình tiêu dùng cũng 
thay đổi đáng kể do dịch bệnh, dẫn đến 
những cơ hội và thách thức mới trong thương 
mại toàn cầu, kiểm soát hàng giả, hàng nhái 
và tạo thuận lợi thương mại cho những người 
kinh doanh chân chính.

Theo Tổ chức lao động thế giới (ILO), 
94% số công nhân trên thế giới sống ở các 
quốc gia đã/đang áp dụng biện pháp giãn 
cách xã hội, thậm chí là tạm thời đóng nơi 
làm việc để phòng chống dịch. Các hộ gia 
đình chuyển sang mua sắm trực tuyến nhiều 
hơn nên doanh số bán hàng trực tuyến B2C 
và B2B đều gia tăng. 

Một số hàng hóa được mua sắm trực 
tuyến nhiều gồm có đồ dùng y tế, đồ bảo hộ 
cá nhân (PPE), đồ gia dụng thiết yếu, văn 
hóa phẩm và thực phẩm. 

Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic 
Forum) mới đây đã xuất bản một bài báo nêu 
bật sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, 
trong đó người tiêu dùng tạm bỏ danh mục 
hàng hóa không thiết yếu. Thay vì lựa chọn 
hàng hóa trực tiếp ở cửa hàng, họ mua hàng 

Hình 1: WCO đã ban hành Bộ tiêu chuẩn toàn cầu về thương mại điện tử (global standards of 
e-commerce) (Nguồn: WCO)
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chủ yếu dựa trên các thông tin và 
hình ảnh về hàng hóa được cung 
cấp trên các website thương mại 
điện tử. 

Số liệu thống kê của Liên minh 

Viễn thông quốc tế cho thấy mức 

độ truy cập internet khác nhau ở 

các nước, tùy theo trình độ phát 

triển. Ở các nước thương mại điện 

tử phát triển thấp, các biện pháp 

kiểm dịch và đóng cửa nhà hàng/

doanh nghiệp khiến thương mại 

khó khăn hơn vì trước đó chủ yếu 

phụ thuộc vào các tương tác giữa 

người với người.

Do trình độ phát triển của các 

nước khác nhau, thách thức và cơ 

hội đối với thuận lợi hóa thương mại 

cũng khác nhau. 

Một trong những rủi ro liên quan 

đến thị trường trực tuyến và thương 

mại không chính thức là hàng giả, hàng nhái. 

Nguy hiểm nhất là hàng hóa y tế kém chất 

lượng có khả năng gây hại cho sức khỏe con 

người. 

Dịch bệnh COVID-19 đã làm phát sinh 

nhu cầu đặc biệt đối với các sản phẩm rất 

cụ thể như nước rửa tay và khẩu trang y tế, 

những sản phẩm này cần phải tuân thủ các 

quy định về sức khỏe. Nhưng nếu các biện 

pháp hải quan, kiểm dịch…không được thực 

hiện đầy đủ, sẽ tạo ra rủi ro rất lớn cho sức 

khỏe cộng đồng. 

Diễn đàn Kinh tế thế giới nhấn mạnh sự 
cần thiết phải đảm bảo tốt hơn các luồng 
hàng hóa và bảo vệ những người liên quan 
ở biên giới để củng cố khả năng phục hồi và 
tính bền vững của chuỗi cung ứng. Các thủ 
tục ở biên giới không thể được thực hiện theo 
cách giảm thiểu tác động của khủng hoảng 
nếu không có sự tương thích của các biện 
pháp kiểm soát thương mại biên giới. Bối 
cảnh mới đòi hỏi những giao thức vừa đảm 
bảo phòng chống dịch bệnh, vừa kiểm soát 
tốt được các rủi ro về gian lận thương mại.

Tính bền vững của các nền kinh tế cũng 
dựa vào năng lực giảm thiểu tác động của 

Hình 2:  Phụ nữ và thương mại: Vai trò của thương mại  
trong thúc đẩy bình đẳng giới (Nguồn: WTO)
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khủng hoảng đối với người lao động ở khu 
vực biên giới, hạn chế nhiều nhất có thể các 
tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh; cung cấp 
cho họ môi trường thích hợp để thực hiện 
nhiệm vụ một cách an toàn trong khi vẫn 
đảm bảo nguồn thu ngân sách và an sinh 
xã hội.

Tại sao quá trình cải cách thuận lợi hóa 
thương mại cần chú ý đến yếu tố giới?

Việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi 
Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế 
giới (TFA) có mục tiêu và thực tế đã chứng 

minh vai trò đối với việc tạo các cơ hội 
khai thác thương mại để thúc đẩy tăng 
trưởng. 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD), việc thực hiện đầy 
đủ TFA có thể giảm hơn 14% chi phí 
thương mại ở các nước thu nhập thấp 
và hơn 13% ở các nước có thu nhập 
trung bình cao. Điều này có thể dẫn 
đến sự gia tăng xuất khẩu của các 
nước đang phát triển lên tới 730 tỷ đô 
la Mỹ mỗi năm.

Tạo thuận lợi thương mại cũng có 
thể đóng một vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện chỉ 
có 15% doanh nghiệp xuất khẩu do 
phụ nữ lãnh đạo. 

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã 
chỉ ra rằng một số rào cản đối với tạo 
thuận lợi thương mại đã ảnh hưởng 
đến phụ nữ nhiều hơn nam giới do vai 
trò khác nhau của họ trong xã hội và 

khả năng tiếp cận các nguồn lực khác nhau. 
Do đó, cải cách tạo thuận lợi thương mại có 
thể đặc biệt mang lại lợi ích cho phụ nữ và 
các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. 

Tạo thuận lợi thương mại giúp giảm thời 
gian và chi phí cũng như các rào cản khác 
liên quan đến thương mại xuyên biên giới, 
tạo ra những cơ hội cho phụ nữ trong hoạt 
động kinh doanh. 

Thứ nhất, các doanh nghiệp do phụ nữ 
lãnh đạo có xu hướng nhỏ hơn so với các 
doanh nghiệp do nam giới làm chủ nên bất 

Hình 3:  Hoạt động hải quan và dòng chảy thương 
mại (Nguồn: WCO)
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kỳ mức giảm chi phí nào cho trước đều có ý 
nghĩa hơn đối với họ. 

Thứ hai, vì phụ nữ thường bị hạn chế về 
thời gian hơn do họ có xu hướng gánh vác 
nhiều trách nhiệm hơn trong gia đình, nên 
cải cách thương mại giúp tiết kiệm thời gian 
có thể đặc biệt hữu ích đối với sự phát triển 
của họ. 

Thứ ba, bằng cách số hóa các quy trình 
và giảm bớt các yêu cầu đối với tương tác 
cá nhân, tạo thuận lợi thương mại có thể làm 
giảm nguy cơ quấy rối và tham nhũng mà 
phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương. 

Cuối cùng, các cải cách tạo thuận lợi 
thương mại nhằm tạo điều kiện tiếp cận 
thông tin và hợp lý hóa các quy trình có thể 
tạo ra sân chơi bình đằng cho phụ nữ ở các 
quốc gia nơi họ có thể có ít cơ hội giáo dục 
và đào tạo chính quy hơn so với nam giới.

Tầm quan trọng của đối tác Kinh  
doanh - Hải quan đối với tạo thuận lợi 
thương mại

Nhận lời mời của Phòng Thương mại 
Quốc tế (International commerce chamber-
ICC), Tổng thư ký Tổ chức Hải quan thế giới 
(WCO), tiến sĩ Kunio Mikuriya đã tham dự và 
phát biểu tại phiên khai mạc cấp cao của Ủy 
ban về Hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại 
(Ủy ban ICC) vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 
để nhấn mạnh tầm quan trọng của Quan hệ 
Đối tác Kinh doanh - Hải quan (Customs-
Business Partnership) đối với thương mại 
toàn cầu. 

ICC đã tích cực trong các cuộc tham vấn 
thường xuyên với Nhóm tư vấn khu vực tư 
nhân (PSCG) để giúp WCO xác định các 
điểm nghẽn trong các quy trình hải quan và 
các giải pháp hỗ trợ thương mại trên toàn 
cầu trong bối cảnh dịch bệnh. 

Tổng thư ký Mikuriya cũng cung cấp 
thông tin về tiến trình thực hiện Gói giải pháp 
về thương mại điện tử của WCO và hoan 
nghênh đóng góp của Chủ tịch Ủy ban ICC 
bằng cách đồng chủ trì Nhóm công tác về 
thương mại điện tử của WCO. 

Sự hợp tác bền chặt giữa WCO và ICC 
không chỉ ở cấp lãnh đạo, mà còn thông qua 
việc ICC tham gia và đóng góp ý kiến   quý 
báu cho các cuộc họp của WCO. Một số ví 
dụ cụ thể về sự phối hợp giữa hai Tổ chức 
có thể kể đến như tuyên bố chung do Tổng 
thư ký ICC và WCO ban hành vào ngày 20 
tháng 3 năm 2020 nhằm thúc đẩy thuận lợi 
hóa thương mại, cũng như những nỗ lực của 
Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
siêu nhỏ (MSMEs) trong đại dịch COVID-19. 

Các phản ứng chính sách và giải pháp 
của Ủy ban thuận lợi hóa thương mại 
của WTO trước các diễn biến của dịch 
COVID-19 năm 2020

Báo cáo của Ủy ban Tạo thuận lợi thương 
mại, ngày 30/9/2020 đã chia các phản ứng 
chính sách thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Khủng hoảng

- Đảm bảo an toàn và phúc lợi của nhân 
viên của ủy ban (GATF) và các đối tác 
liên quan;
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- Hủy tất cả các kế hoạch đoàn ra quốc tế;

- Giám sát phản ứng tức thì của các quốc 
gia tham gia TFA;

- Tham gia với các Chính phủ đối tác về 
các phản ứng chính sách khẩn cấp để đối 
mặt với đại dịch;

 - Cập nhật và cung cấp thông tin về các 
phản ứng chính sách của các Chính phủ trên 
thế giới;

- Giám sát các hoạt động của các tổ chức 
TA/ tổ chức quốc tế khác. 

Giai đoạn 2. Bình thường mới

- Số hóa các hoạt động trong nước và duy 
trì động lực cho thương mại nếu có thể (các 
cuộc họp trực tuyến)

- Đánh giá mức độ “tiếp thu số hóa” từ các 
quốc gia để lập kế hoạch tốt hơn cho các 
hành động trong tương lai.

- Lập bản đồ các khuyến nghị chung về  
việc ứng phó và can thiệp của Liên minh 
thuận lợi hóa thương mại trước các biện pháp 
cản trở TFA.

  - Đánh giá các dự án cần được điều chỉnh 
hoặc định hướng lại với sự tham vấn của các 
đối tác Chính phủ và khu vực tư nhân.

- Tham vấn chặt chẽ với các nhà tài trợ để 
thông báo cho họ và đánh giá bất kỳ thay đổi 
nào trong các ưu tiên của họ.

- Hợp tác với các tổ chức như TFAF, WTO, 
IATA (tổng hợp các khuyến nghị, khảo sát 
về tác động COVID-19 đến thuận lợi hóa 
thương mại).

Giai đoạn 3. Tổ chức lại sau khủng 
hoảng

Đánh giá tác động trung/ dài hạn của 
COVID-19 đối với tạo thuận lợi thương mại ở 
các nước đang phát triển.

- Hỗ trợ các quốc gia đẩy mạnh cải cách 
theo hướng số hóa và đơn giản hóa các quy 
trình thương mại xuyên biên giới.

- Tăng cường vai trò của các chuyên gia 
thuận lợi hóa thương mại địa phương và xây 
dựng năng lực tại địa phương. 

- Hỗ trợ các quốc gia dự đoán những thách 
thức trong tương lai do Covid-19 gây ra (ví dụ 
như các đợt bùng phát mới, phân phối vắc 
xin) và các hỗ trợ khác nếu có thể.

Các cơ hội mới

- Môi trường số hóa có thể đẩy nhanh việc 
lập kế hoạch các cuộc đối thoại trực tuyến 
và thậm chí tăng tần suất đối thoại giữa các 
bên liên quan. 

- Khả năng huy động đồng thời các 
chuyên gia về tạo thuận lợi thương mại ở 
nhiều quốc gia.

 - Tăng cường hợp tác công tư trong quá 
trình cải cách tạo thuận lợi thương mại.

Liên minh toàn cầu về tạo thuận lợi thương 
mại giới thiệu phương pháp mới để đo 
lường hiệu suất của chuỗi cung ứng

Tháng 9/2020, Liên minh Toàn cầu về 
Tạo thuận lợi thương mại đã giới thiệu một 
phương pháp để đo lường chi phí vận tải và 
logistics theo phương thức thương mại xuyên 
biên giới.
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Phương pháp tính toán tổng chi phí vận 

tải và logistics dọc theo chuỗi cung ứng 

(total transport and logistics cost-TTLC) là 

một công cụ nhằm xác định các điểm nghẽn 

và ước tính lợi nhuận tiềm năng của các cải 

cách tạo thuận lợi thương mại, cho phép đo 

lường không chỉ các chi phí trực tiếp (như phí 

vận tải và hải quan) mà còn cả các chi phí 

gián tiếp của giao dịch xuyên biên giới do 

sự chậm trễ và những biến động khó lường 

trong chuỗi cung ứng. Ví dụ, chi phí gián tiếp 

có thể dưới dạng phí bảo quản và lưu kho 

hàng, yêu cầu bảo quản cao hơn và lâu hơn, 

trộm cắp và hư hỏng, phạt giao hàng chậm…

Chi phí gián tiếp thường không được tính 

đến đầy đủ trong việc thiết kế các chính sách 

tạo thuận lợi thương mại, vì thường không có 

sẵn các ước tính đáng tin cậy về các chi phí 

này. Trong khi đó, việc xác định và đo lường 

các chi phí này đặc biệt quan trọng, bởi vì 

khác với chi phí trực tiếp, chúng có thể có 

tác động nhân lên bằng cách tạo thêm sự 

chậm trễ và thêm chi phí ở hạ nguồn trong 

chuỗi cung ứng. Do đó, trong hầu hết các 

trường hợp, cải cách trong các chính sách 

thuận lợi hóa thương mại sẽ giúp giảm chi 

phí gián tiếp. 

Phương pháp TTLC cũng hữu ích để đánh 

giá tác động của các biện pháp tạo thuận 

lợi thương mại lên tổng chi phí vận tải và 

logistics.

Một trong những giả định chính của 

phương pháp TTLC là chi phí gián tiếp tương 

quan với thời gian, theo đó, một chuyến 

hàng bị trì hoãn lâu hơn bởi một quy trình 

chuỗi cung ứng nhất định, thì chi phí gián 

tiếp được tính càng cao. Cách tiếp cận TTLC 

phân bổ tỷ lệ các chi phí này dọc theo chuỗi 

cung ứng. TTLC được tính toán bằng cách 

sử dụng dữ liệu khảo sát thu thập được thông 

qua phỏng vấn các bên liên quan chính trong 

chuỗi cung ứng.

Nam Phi đưa ra sáng kiến giám sát và 
giải quyết các rào cản thương mại

Trong khuôn khổ chương trình toàn diện 

nhằm giải quyết các rào cản phi thuế quan 

đối với thương mại, Bộ Thương mại, Công 

nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi (DTIC) gần 

đây đã khởi động Cơ chế Giám sát hàng 

rào xuất khẩu (EBMM) để hạn chế các rào 

cản thương mại trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19. 

Sáng kiến   này dựa trên quan hệ đối tác 

chặt chẽ giữa Chính phủ và khu vực tư nhân, 

cho phép các doanh nghiệp báo cáo các rào 

cản xuất khẩu (địa chỉ email ExportBarriers@

thedtic.gov.za.)

DTIC chỉ định một công chức chuyên 

trách theo dõi và xử lý các vấn đề trong vòng 

ba ngày kể từ ngày nhận được thông báo về 

khiếu nại. 

Trong giai đoạn đầu của thời gian giãn 

cách xã hội ở Nam Phi, cơ chế EBMM đã 

được sử dụng để xử lý 76 rào cản liên quan 

đến COVID-19.
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THÚC ĐẨY KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG THÚC ĐẨY KÍ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 
VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANHVIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH

Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh phụ 
trách Chính sách Thương mại Vương Quốc 
Anh Greg Hands, ngày 30/9/2020, đúng vào 
dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan 
hệ Đối tác chiến lược, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam 
luôn coi Vương quốc Anh là đối tác hàng đầu 
tại châu Âu và trên thế giới. Hai bên trao đổi 
về kết quả hợp tác thời gian qua trong các 
diễn đàn khu vực và đa phương, đồng thời 
thống nhất những chính sách thúc đẩy hợp 
tác trong thời gian tới, đặc biệt sau đại dịch 
COVID-19.

Hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy để 
sớm kết thúc đàm phán, ký và đưa vào thực 

thi Hiệp định Thương 
mại song phương Việt 
Nam - Anh nhằm nắm 
bắt những cơ hội hợp 
tác, hỗ trợ cho hai 
nước phục hồi tăng 
trưởng kinh tế sau đại 
dịch COVID-19.

Việt Nam hoan 
nghênh việc Vương 
quốc Anh có hỗ trợ kỹ 
thuật để thúc đẩy quá 
trình hội nhập kinh tế 
trong khu vực ASEAN 
cũng như đưa ra các 

sáng kiến cụ thể để thúc đẩy hợp tác với 
ASEAN. Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 
2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy để cùng các 
nước ASEAN triển khai các chương trình hợp 
tác trên, đem lại lợi ích thiết thực cho người 
dân và doanh nghiệp hai bên.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
Vương quốc Anh đạt trung bình trên 5,6 tỷ 
USD/năm trong giai đoạn 2017-2019. Năm 
2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 
xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm sụt giảm 
so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với nỗ 
lực thúc đẩy của cả hai phía, kỳ vọng thương 
mại song phương sẽ sớm phục hồi và phát 
triển trong thời gian tới. 

Hình 4: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Quốc vụ khanh  
phụ trách Chính sách Thương mại Vương quốc Anh Greg Hands
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Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh  
giai đoạn 2017-2020

Thời gian Trị giá (USD) Trị giá so năm trước (%)

2017 5,421,985,862 10.70

2018 5,779,270,902 6.59

2019 5,756,534,346 -0.39

8T/2020 3,188,248,431 -16.08

Nguồn: VITIC tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

TẠO THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆP EU  TẠO THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆP EU  
KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM 

Nhiều thông tin, kinh nghiệm và cơ hội 
mới về đầu tư và kinh doanh cho các doanh 
nghiệp EU vào thị trường Việt Nam khi 
EVFTA có hiệu lực đã được chia sẻ tại Hội 
nghị trực tuyến “EVFTA chính thức có hiệu 
lực - Các cơ hội mới về đầu tư và kinh doanh 
cho các doanh nghiệp EU vào Việt Nam” 
diễn ra ngày 25/9/2020. 

Hội nghị được đồng tổ chức bởi Đại sứ 
quán Việt Nam tại Singapore, Thương vụ Việt 
Nam tại Singapore phối hợp cùng Hội đồng 
kinh doanh EU - ASEAN, Phòng Thương mại 
quốc tế Singapore và Hiệp hội doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Singapore cũng là một quốc gia thành 
viên ASEAN, nền kinh tế có độ mở rất cao 
và điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc 
gia trên thế giới.  Do đó, tại Hội nghị trực 
tuyến này, Giám đốc Hội đồng Kinh doanh 

EU-ASEAN, ông Chris Humphrey và ông 
Nicolas Audier, Chủ tịch Phòng Thương mại 
EU tại Việt Nam cùng các diễn giả của Bộ 
Công Thương, Bộ Ngoại giao Việt Nam, các 
cơ quan chức năng, Hiệp hội doanh nghiệp 
của Singapore đã cùng thảo luận và cung 
cấp thông tin cho các tập đoàn đa quốc gia 
có trụ sở tại Singapore về các cơ hội đầu tư 
kinh doanh mới ở Việt Nam sau khi EVFTA 
có hiệu lực.

Theo đánh giá của các chuyên gia, EVFTA 
sẽ mở ra các cơ hội cho các doanh nghiệp 
EU trong các ngành nghề như dược phẩm, 
công nghiệp ô tô, máy móc và phân phối 
hàng hóa. Các diễn giả cũng giới thiệu các 
tiềm năng mới về thương mại dịch vụ, đặc 
biệt là các cơ hội trong lĩnh vực kinh tế số, 
thương mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm, 
thông tin truyền thông, vận tải và các cơ hội 
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cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong các lĩnh vực dịch vụ như: logistics, 
giao vận hàng hóa, hội chợ triển lãm, quảng 
cáo, quản lý tài sản, tư vấn, giáo dục.

Các thông tin được đông đảo cộng đồng 
nhà đầu tư và doanh nghiệp EU, Sigapore và 
Việt Nam quan tâm gồm có:

- Khả năng phối hợp khai thác ba bên 
Hiệp định thương mại tự do giữa EU với Việt 
Nam và Singapore; cách thức tận dụng các 
quy định về xuất xứ của các Hiệp định này 
trong quá trình sản xuất.

- Kết nối chuỗi cung ứng giữa các doanh 
nghiệp EU - Việt Nam và thông qua thị trường 
Việt Nam để kết nối với thị trường ASEAN để 
xây dựng chuỗi giá trị mới bền vững.

- Các nội dung về tạo thuận lợi thương 
mại và logistics, đặc biệt trong việc mở cửa 
đường bay và tạo điều kiện cho chuyên gia, 
thương nhân của EU, Singapore và Việt Nam 
gặp gỡ, giao thương.

Với trên 2.240 dự án còn hiệu lực, EU hiện 

là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 
tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký là 24,67 tỷ 
USD, nhưng mới chỉ tương đương 7,6% tổng 
vốn FDI vào Việt Nam. Các dự án FDI từ EU 
tại Việt Nam nhìn chung là những dự án có 
chất lượng cao, đầu tư vào công nghệ cao, ví 
dụ như các dự án của tập đoàn Ericsson, tập 
đoàn ABB, Bosch…

EVFTA được kỳ vọng sẽ khai thông dòng 
vốn đầu tư, cả trực tiếp và gián tiếp (FDI và 
FPI) từ EU vào Việt Nam. EVFTA cũng tạo 
lợi thế cho Việt Nam để hấp dẫn nguồn vốn 
FDI chất lượng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ 
thuật trong thời đại công nghiệp 4.0, qua đó 
cải thiện vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Thực tế cho thấy các công ty 
EU ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các 
cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Đây là cơ hội để 
thu hút nhiều hơn nguồn công nghệ cao, các 
mô hình know-how chất lượng từ EU cho sự 
phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung 
và kinh tế số trong thời gian tới. 

KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI  KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI  
VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAMVỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trong khuôn khổ Đề án của Chính phủ 
“Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia 
trực tiếp hệ thống phân phối nước ngoài”, 
ngày 15 tháng 9 năm 2020, Bộ Công 
Thương đã phối hợp với các Tập đoàn phân 
phối lớn như Aeon, Walmart, Central Retail, 
Decathlon và các Hiệp hội ngành hàng tổ 
chức “Hội thảo tập huấn trực tuyến - kết 
nối các Hệ thống phân phối nước ngoài với 

doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh 
vực xuất khẩu hàng hóa phi thực phẩm”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 
200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
dệt may, giày da, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, 
đồ da dụng, điện tử… và hàng nghìn khán giả 
theo dõi trên các kênh phát sóng trực tiếp 
trên Facebook và Youtube.



11

I    09/2020

HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI
Theo ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ 

Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công 
Thương, đây là hoạt động thường niên của 
Đề án nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam. 

	� Nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu; 

	� Nắm được quy trình xuất khẩu hàng hóa 
thông qua hệ thống phân phối nước ngoài; 

	� Kết nối với bộ phận mua hàng của các 
Tập đoàn phân phối lớn đặc biệt là trong 
giai đoạn dịch COVID-19 đang ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế 
trong nước cũng như tình hình sản 
xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp 
Việt Nam.

Đại diện Cơ quan Thương mại 
Việt Nam tại các nước đã cung cấp 
tới doanh nghiệp những thông tin về 
thị trường và nhu cầu nhập khẩu của 
thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, 
Thái Lan.

Đại diện các Tập đoàn phân phối 
cũng đã trao đổi, hướng dẫn các 
doanh nghiệp về quy trình, tiêu chuẩn 

kỹ thuật đối với hàng hóa cung ứng vào hệ 
thống phân phối của họ theo từng ngành 
hàng cụ thể (đồ gia dụng, đồ gỗ nội thất, thủ 
công mỹ nghệ, dệt may, giày da…). 

Các chuyên gia đại diện Cơ quan thương 
mại Việt Nam tại các nước và Tập đoàn phân 
phối cũng đã giải đáp các thắc mắc của 
doanh nghiệp về thông tin thị trường, đồng 
thời có những tư vấn sâu sắc về xuất khẩu 
từng mặt hàng cụ thể sang EU.

NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC SAU 2 THÁNG THỰC HIỆN EVFTANHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC SAU 2 THÁNG THỰC HIỆN EVFTA

Theo thống kê của Bộ Công Thương, sau 
2 tháng thực thi Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), đã 
có gần 15.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) được cấp cho đa dạng nhiều 
mặt hàng xuất khẩu sang EU, với kim ngạch 
gần 700 triệu USD đi 28 nước thuộc Liên 

minh châu Âu (EU). 

Để EVFTA sớm đi vào cuộc sống, Bộ 
Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối 
thực thi EVFTA tại Việt Nam, đã chủ động 
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó 
có thể kể đến công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn các quy định tại 
hiệp định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
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chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
quá trình cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu 
sang EU… Bên cạnh đó là nhiều hội thảo, hội 
nghị để tuyên truyền, phổ biến về các quy 
định của hiệp định, giúp doanh nghiệp nắm 
rõ lộ trình giảm thuế, quy tắc xuất xứ để có 
hướng tận dụng tối đa ưu đãi. 

Bộ Công Thương cũng phối hợp với các 
hiệp hội, ngành hàng và địa phương tập huấn 
quy tắc xuất xứ theo nhóm hàng hoặc theo 
thế mạnh xuất khẩu của từng địa phương…

Năm 2020, xuất khẩu nhiều mặt hàng bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Sau 
khi liên tục tăng trưởng trong quý I/2020, 
xuất khẩu sang EU đã sụt giảm mạnh trong 
tháng 4/2020, khi Việt Nam và nhiều nước 
khác trên thế giới phải áp dụng nhiều biện 
pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch 
COVID-19. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị 
trường này đã từng bước phục hồi. Tháng 
8/2020, tháng đầu tiên thực hiện EVFTA, 
xuất khẩu cũng đạt kim ngạch cao nhất kể từ 
tháng 4 trở lại đây. 

Nhờ những nỗ lực đó, hiệu quả từ EVFTA 
bước đầu được thể hiện qua việc kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa sang EU gia tăng. Ví dụ 
số lượng đơn hàng xuất khẩu thủy sản trong 
tháng 8/2020 tăng khoảng 10% so với tháng 
7/2020; kim ngạch xuất khẩu  thủy sản sang 
thị trường EU tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 
2019, trong đó xuất khẩu tôm tháng 8/2020 
tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2019 (mức 
tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm nay). 
Nhiều mặt hàng khác như: điện thoại và linh 
kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng, dệt may, da 
giày, đồ gỗ, cà phê… được kỳ vọng gia tăng 
kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Ngay ngày đầu tiên Thông tư số 11/2020/
TT-BCT có hiệu lực, có những doanh nghiệp 
Việt Nam đã chuẩn bị tốt hồ sơ đề nghị cấp 
C/O mẫu EUR.1; cho thấy doanh nghiệp đã 
nhận thức rõ lợi ích từ hiệp định. Sau 2 tháng, 
thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, các 
mặt hàng được cấp C/O mẫu EUR.1 khá đa 
dạng cho thấy doanh nghiệp ở nhiều ngành, 
nghề, lĩnh vực đã quan tâm và tận dụng ưu 
đãi từ hiệp định.

Hành lang pháp lý thuận lợi và công tác 
tuyên truyền, phổ biến về EVFTA đã góp 
phần thay đổi nhận thức của cộng đồng 
doanh nghiệp để nắm bắt và biến các cơ hội 
từ FTA thành hiện thực. 

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần 
tiếp tục tham gia tích cực vào các chương 
trình, hoạt động phổ biến, tuyên truyền về 
EVFTA để có thể hiểu rõ và thực hiện đúng 
hiệp định. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn 
diễn biến phức tạp trên thế giới, việc đảm 
bảo các chuỗi cung ứng ổn định là điều kiện 
quan trọng cho việc khai thác thành công 
các thị trường. Do đó, các chuyên gia khuyến 
cáo các doanh nghiệp Việt Nam tích cực hơn 
nữa trong các hoạt động xúc tiến thương mại 
để tìm kiếm đối tác về nguồn nguyên liệu và 
về thị trường tiêu thụ đáp ứng các yêu cầu 
về nguồn gốc xuất xứ để sản xuất hàng xuất 
khẩu sang EU. 

Về lâu dài, cũng cần khẳng định rằng 
EVFTA tạo thuận lợi về thuế, nhưng để thực 
sự thâm nhập và có chỗ đứng vững chắc tại 
thị trường EU, các doanh nghiệp Việt Nam 
cần không ngừng đầu tư sản xuất, chế biến 
sâu để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia 
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tăng cao, có năng lực cạnh tranh về chất 
lượng tại thị trường EU cũng như đáp ứng các 
đáp ứng các tiêu chuẩn và quy trình quản lý 

do EU quy định; minh bạch hóa thông tin về 
lao động, môi trường sản xuất; đặc biệt bảo 
đảm quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu sang EU.

HOÀN THÀNH KẾT NỐI 72 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  HOÀN THÀNH KẾT NỐI 72 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  
HẢI QUAN LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIAHẢI QUAN LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

    Tính đến ngày 10/9/2020, đã có tổng cộng 
72 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong 
lĩnh vực hải quan được cung cấp lên Cổng 
dịch vụ công quốc gia. Cổng thông tin một 
cửa quốc gia (tại địa chỉ: https:dichvucong.
gov.vn) đã cung cấp 200 thủ tục hành chính 
của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 3,2 triệu 
hồ sơ của trên 40 ngàn doanh nghiệp. 

Kết nối DVCTT lên Cổng dịch vụ công 
quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp 
có thêm phương án thực hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hải quan.

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải 
quan hiện nay đang được ngành Hải quan 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các 
hệ thống gồm: Hệ thống thông quan tự động 
(VNACCS/VCIS); Hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến HQ36a, Cổng thanh toán điện tử; 
Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 cho 190 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực hải quan, chiếm 
84% tổng số thủ tục hành chính do ngành 
Hải quan thực hiện. Trong đó, có 184 thủ tục 
đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở 
mức độ 4 (đạt tỷ lệ 81%). 

Hình 5: Trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia
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Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan 

sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và mở rộng 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 

các thủ tục hành chính do cơ quan hải 
quan thực hiện được sửa đổi, bổ sung và 
công bố mới. 

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH CHO  MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH CHO  
09 LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG EU09 LOẠI GẠO THƠM XUẤT KHẨU SANG EU

“Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
103/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 quy định và 
hướng dẫn cụ thể về chứng nhận chủng loại 
gạo thơm được miễn thuế nhập khẩu trong 
hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU theo Hiệp 
định EVFTA”

Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, đồng thời 
EU dành cho Việt Nam hạn ngạch xuất khẩu 
gạo 80.000 tấn/năm, ngày 4/9/2020, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-
CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo 
thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.

Nghị định quy định về chứng nhận chủng 
loại gạo thơm xuất khẩu sang EU có 3 
chương, 15 Điều. Trong đó, Chương I quy 
định chung gồm có 3 Điều (từ Điều 1 đến 
Điều 3). Chương II quy định về chứng nhận 
chủng loại gạo thơm có 09 Điều (từ Điều 4 
đến Điều 12), Chương III về Điều khoản thi 
hành gồm 3 Điều (từ Điều 13 đến Điều 15).

Trong đó, Chương II quy định chi tiết về 
chứng nhận chủng loại gạo thơm; hồ sơ, trình 
tự, thủ tục, thẩm quyền chứng nhận, chứng 
nhận lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại 
gạo thơm.

Cụ thể, gạo thơm là loại gạo thuộc Danh 
mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B 

Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Trong 
đó, 09 chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang 
Liên minh châu Âu được hưởng miễn thuế 
nhập khẩu theo hạn ngạch đó là: Jasmine 
85; ST 5; ST 20; Nàng Hoa 9; VĐ 20; RVT; 
OM 4900; OM 5451; Tài nguyên Chợ Đào. 
Bên cạnh đó, 02 điều kiện chủng loại gạo 
thơm được chứng nhận bao gồm:

Trước hết, gạo thơm được sản xuất từ 
giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù 
hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có 
thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng 
(tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/
thành phố).

Tiếp theo, lô ruộng lúa thơm được kiểm tra 
đảm bảo độ thuần giống (% số cây) không 
nhỏ hơn 95%.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định lô 
ruộng lúa thơm được kiểm tra 01 lần trong 
thời gian 20 ngày trước khi thu hoạch và 
được lập Biên bản kiểm tra theo mẫu. Cơ 
quan có thẩm quyền chứng nhận, chứng 
nhận lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại 
gạo thơm là Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
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GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  
ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚCĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

“Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 

109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 gia hạn 

thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô 

sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.”

Đây là nội dung mới được Chính phủ ban 

hành tại Nghị định 109/2020/NĐ-CP về việc 

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 

ngày 15/9/2020.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 

số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh 

của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 10 năm 

2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 

nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy 

định pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 

biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 

3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

Thứ hai, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 

năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

Thứ ba, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 

năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

Thứ tư, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 

6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 

2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA  QUY ĐỊNH MỚI VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA  
KHÔNG ĐƯỢC GỬI KHO NGOẠI QUANKHÔNG ĐƯỢC GỬI KHO NGOẠI QUAN

“Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-

TTg quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu 

không được gửi kho ngoại quan”. Cụ thể, 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được 

gửi kho ngoại quan gồm:

Thứ nhất, thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá 
hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá: 

Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn 
hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam, 
mã hàng 24.02.20;

Thứ hai, mã hàng 22.08.30.00: Rượu 

whisky có dung tích trên 50ml không có xuất 

xứ Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với các lô hàng đã 

được đưa vào kho ngoại quan trước khi áp 
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dụng Quyết định này thì thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về thời hạn gửi kho 

ngoại quan. Khi hết thời hạn lưu giữ tại kho 

ngoại quan mà các lô hàng không thực xuất  

 

được thì buộc tái xuất tại cửa nhập khẩu  
ban đầu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

15/11/2020.

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT  BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT  
CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2022CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2022

“Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 111/NĐ-CP về Biểu thuế xuất 
khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 
Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai 
đoạn 2020-2022 nhằm thực thi các cam kết 
về mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam 
trong Hiệp định EVFTA”

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này 
gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất 
thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn 
khi xuất khẩu sang lãnh thổ theo quy định 
tại Hiệp định EVFTA, bao gồm: Lãnh thổ 
thành viên Liên minh châu Âu; Vương quốc 
Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len đối với từng  
mã hàng.

Nghị định nêu rõ điều kiện áp dụng thuế 
suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định 
EVFTA. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu từ Việt 
Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 
ưu đãi theo quy định phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau:

a) Được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo 
quy định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm: 

Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu, 

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.

b) Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện 

đích đến là các lãnh thổ theo quy định tại (a) 

nêu trên.

c) Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô 

hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập 

khẩu vào các lãnh thổ quy định tại (a) nêu 

trên (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc 

tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử 

dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

EVFTA quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, 

mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn 

được nhập khẩu từ lãnh thổ thành viên 

Liên minh châu Âu; Vương quốc Liên hiệp 

Anh và Bắc Ai-len; Công quốc An-đô-ra; 

Cộng hòa San Ma-ri-nô và Cộng hòa xã 
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hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập 

khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường 

trong nước) đối với từng mã hàng.

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau:

1- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ: 

Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu 

quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định này; Vương quốc Liên hiệp 

Anh và Bắc Ai-len; Công quốc An-đô-ra;  

Cộng hòa San Ma-ri-nô; và Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập 

khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường 

trong nước).

3- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng 

hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 

hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU  DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU  
LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤTLÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

“Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2020/
QĐ-TTg ngày 24/9/2020 về Danh mục phế 
liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất”.

Theo đó, Danh mục phế liệu được phép 
nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 
xuất gồm phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy, thủy 
tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao, trong đó:

- Phế liệu sắt, thép: Phế liệu và mảnh vụn 
của gang; phế liệu và mảnh vụn của thép 
hợp kim: bằng thép không gỉ; phế liệu và 
mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc;

- Phế liệu nhựa: Phế liệu và mẩu vụn của 
plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE) dạng 
xốp, không cứng; phế liệu và mẩu vụn của 

plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE): Loại 

khác; phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) 

từ Polyme Styren: Loại khác;

- Phế liệu giấy: Giấy loại hoặc bìa loại thu 

hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kaft hoặc bìa 

kaft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng; 

giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn 

thừa): Giấy hoặc bìa khác đã được làm chủ 

yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa 

học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ...

Quy định về lộ trình đối với một số loại 

phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 

31/12/2021:

- Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu 

và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn 
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thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00).

- Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt 

hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ 

cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) 

(mã HS 2618.00.00).

Về điều khoản chuyển tiếp, các loại phế 

liệu được nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy 

xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 

sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo 

quy định của pháp luật được tiếp tục nhập 

khẩu đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận.

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg có hiệu lực 

từ ngày 15/11/2020.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN  MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN  
MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH 

Số hiệu văn bản Nội dung văn bản
Ngày

ban hành

Ngày

có hiệu lực

Nghị định 

103/2020/NĐ-CP 

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo 

thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
04/09/2020 04/09/2020

Nghị định 

109/2020/NĐ-CP 

Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp 

trong nước

15/09/2020 15/09/2020

Nghị định 

111/2020/NĐ-CP 

Về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

18/09/2020 18/09/2020

Quyết định 

27/2020/QĐ-TTg 

Quy định về danh mục hàng hóa nhập 

khẩu không được gửi kho ngoại quan  
21/09/2020 15/11/2020
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KHỦNG HOẢNG COVID-19 VÀ VAI TRÒ CỦA THUẬN LỢI HÓA KHỦNG HOẢNG COVID-19 VÀ VAI TRÒ CỦA THUẬN LỢI HÓA 
THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN “BÌNH THƯỜNG MỚI”THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN “BÌNH THƯỜNG MỚI”

Ban Thư ký WTO đã công bố một báo cáo 
cập nhật tình hình các nước thành viên WTO 
sử dụng các biện pháp thương mại đối với 
việc tiếp cận các hàng hóa thiết yếu và dịch 
vụ y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thương mại đóng một vai trò trong việc cải 
thiện khả năng tiếp cận với hàng hóa và dịch 
vụ y tế quan trọng kể từ khi bắt đầu đại dịch 
COVID-19. Tình trạng thiếu trang thiết bị y 
tế và bảo hộ cá nhân (PPE) đã khá phổ biến 
trên khắp thế giới trong giai đoạn đầu của 
đại dịch và sau đó dần được giải quyết nhờ 
do sản xuất và thương mại được mở rộng để 
đáp ứng nhu cầu gia tăng. Dữ liệu ban đầu 
của 41 quốc gia cho thấy thương mại hàng 
hóa y tế đã tăng 38,7% trong nửa đầu năm 
2020, mặc dù một số nước đang phát triển 
vẫn gặp khó khăn trong việc có được nguồn 
cung hàng hóa với mức giá phải chăng. 

Ngoài ra, báo cáo cập nhật và phân tích 
các biện pháp liên quan đến thương mại mà 
các thành viên đã áp dụng, từ việc cắt giảm 
hoặc hoãn thuế tạm thời, điều chỉnh thuế và 

phí đối với các vật tư y tế quan trọng cho đến 
đơn giản hóa thủ tục hải quan và thông quan 
tại biên giới. 

Báo cáo cũng xem xét các biện pháp liên 
quan đến sở hữu trí tuệ mà các thành viên 
đã sử dụng để tạo điều kiện đổi mới và tiếp 
cận các công nghệ liên quan đến phòng 
chống và ứng phó với COVID-19, bao gồm 
cả những nỗ lực thúc đẩy quyền truy cập vào 
cơ sở dữ liệu về bằng sáng chế liên quan và 
trao đổi dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng đối 
với các loại vắc-xin và các loại thuốc điều trị 
COVID-19. 

COVID-19 tiếp tục gây áp lực lớn chưa 
từng có lên các hệ thống y tế toàn cầu. Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) hiện vẫn lo ngại 
về những đợt bùng phát tiếp theo, nhất là 
khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên, tình 
trạng thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân y tế (PPE) 
trong giai đoạn đầu của đại dịch đã giảm bớt 
khi sản xuất và thương mại mở rộng để đáp 
ứng nhu cầu gia tăng. 

Tạo thuận lợi thương mại để duy trì các chuỗi cung ứng  
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Tổng Giám 
đốc WTO khi đó là Roberto Azevêdo đã kêu 
gọi một giải pháp toàn cầu để giải quyết thách 
thức do đại dịch COVID-19 gây ra với tuyên 
bố: “Không quốc gia nào có thể tự cung tự 
cấp, bất kể quốc gia đó hùng mạnh hay tiên 
tiến đến đâu. Thương mại là cần thiết cho 

sản xuất và cung cấp hiệu quả hàng hóa và 
dịch vụ cơ bản, vật tư và thiết bị y tế, thực 
phẩm và năng lượng”. 

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, các nhà lãnh 
đạo G20 đã đưa ra một tuyên bố tại hội nghị 
thượng đỉnh bất thường về COVID-19. Tại 
đó, họ nhất trí cùng nhau khắc phục những 
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gián đoạn thương mại quốc tế và giữ cho thị 
trường mở.

 Ngày 30 tháng 3 năm 2020, các Bộ trưởng 
thương mại G20 tuyên bố: “Chúng tôi đang 
tích cực làm việc để đảm bảo dòng chảy liên 
tục của  hàng hóa, đặc biệt là các thiết bị và 
vật tư y tế quan trọng, các sản phẩm nông 
nghiệp và hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác 
qua biên giới, để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 
của công dân, chúng tôi sẽ thực hiện ngay 
các biện pháp cần thiết để tạo thuận lợi cho 
thương mại các mặt hàng thiết yếu đó”.

Đến ngày 14 tháng 5 năm 2020, các 
Bộ trưởng thương mại G20 tái khẳng định 
quyết tâm hợp tác để giảm thiểu tác động 
của COVID-19 đối với thương mại và tán 
thành “Các hành động của G20 nhằm hỗ 
trợ thương mại và đầu tư quốc tế trong ứng 
phó với COVID-19”. Các biện pháp phối hợp 
ngắn hạn tập trung vào các quy định thương 

mại, tạo thuận lợi thương mại, minh bạch hóa 
thị trường, đảm bảo mạng lưới logistics và 
hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa (MSMEs). Các hành động dài hạn tập 
trung vào việc hỗ trợ hệ thống thương mại đa 
phương, xây dựng khả năng phục hồi kinh tế 
và tăng cường đầu tư. 

Một loạt các tuyên bố và đề xuất khác đã 
được các thành viên WTO đưa ra, bao gồm 
các tuyên bố của Nhóm các nước châu Phi, 
Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN), Nhóm Cairns, Nhóm các 
nước kém phát triển và Nhóm Ottawa. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2020, tuyên bố về 
“Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông các 
mặt hàng thiết yếu” đã được các Bộ trưởng 
thương mại của các nước thành viên APEC 
ban hành.

Minh bạch thông tin về các biện pháp thương mại 

Nền tảng chính của cam kết giữ cho thị 
trường mở và các chuỗi cung ứng không bị 
gian đoán chính là tính minh bạch. Ngoài 
các nguyên tắc về minh bạch trong các Hiệp 
định của các nước thành viên WTO, “Cơ chế 
Rà soát Chính sách thương mại” còn nâng 
cao tính minh bạch đa phương thông qua 
việc xem xét các báo cáo giám sát thương 
mại do Tổng giám đốc WTO đệ trình.

 Ngày 29 tháng 6 năm 2020, WTO đã 
công bố một báo cáo giám sát đối với các 
biện pháp thương mại của các nước thành 
viên G20. Theo đó, các biện pháp liên quan 
tạo thuận lợi cho thương mại đang bắt đầu 
vượt xa các biện pháp hạn chế thương mại. 
Tính đến giữa tháng 5 năm 2020, 70% tất cả 

các biện pháp liên quan đến COVID19 là tạo 
thuận lợi thương mại. Ngày 24 tháng 7 năm 
2020, WTO công bố một báo cáo giám sát 
bao gồm tất cả các thành viên.

Nhìn chung, các thành viên và quan sát 
viên của WTO đã thực hiện 363 biện pháp 
thương mại mới và liên quan đến thương mại 
trong thời gian từ giữa tháng 10 năm 2019 
đến giữa tháng 5 năm 2020, trong đó 198 
biện pháp mang tính chất tạo thuận lợi thương 
mại và 165 biện pháp hạn chế thương mại. 

70% trong số các biện pháp này (256 biện 
pháp) có liên quan đến đại dịch COVID-19. 
Trong số 256 biện pháp này, 147 biện pháp 
tạo thuận lợi cho thương mại và 109 biện 
pháp hạn chế thương mại. Trong giai đoạn 
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đầu của đại dịch, một số biện pháp do các 
thành viên WTO và các quan sát viên đưa 
ra đã hạn chế dòng chảy tự do thương mại, 
chủ yếu đối với xuất khẩu để đảm bảo nguồn 
cung hàng hóa trong nước.

 Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 5 năm 
2020, 57% các biện pháp liên quan đến 
COVID-19 là tạo thuận lợi thương mại. 
Khoảng 28% các hạn chế thương mại cụ thể 
trong COVID-19 do các thành viên WTO và 
các quan sát viên thực hiện đã bị bãi bỏ vào 
giữa tháng 5/2020. 

Việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan 
chiếm khoảng 2/3 các biện pháp tạo thuận lợi 
thương mại nhập khẩu được báo cáo cho Cơ 
quan Rà soát Chính sách thương mại. Phần 
còn lại bao gồm các chính sách như đơn giản 
hóa thủ tục hải quan (20%); và giảm/ miễn 
thuế và phí nhập khẩu khác (11%). 

Một số thành viên và quan sát viên (chủ 
yếu là các nhà nhập khẩu ròng) đã giảm 
thuế đối với nhiều loại hàng hóa như PPE, 
chất khử trùng, chất khử trùng, thiết bị y tế và 
dược phẩm. Trong nhiều trường hợp, việc cắt 
giảm thuế quan cũng đi kèm với việc miễn 
thuế giá trị gia tăng (VAT), các loại thuế nội 
địa khác và các khoản phí và lệ phí khác. 

Các động thái để tạm thời loại bỏ thuế 
nhập khẩu được hỗ trợ bởi việc xuất bản 
hướng dẫn về phân loại hải quan đối với 
vật tư y tế quan trọng phục vụ phòng chống 
COVID-19 của Tổ chức Hải quan Thế giới 
(WCO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào 
tháng 3 năm 2020 và sau đó được cập nhật 
vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Điều này đã 
giúp các chính phủ để xác định hàng hóa mà 
họ có thể loại bỏ hoặc giãn thuế, phí và lệ 
phí, và có thể yêu cầu các thủ tục hải quan 
nhanh chóng. 

Các hoạt động giám sát thương mại của 
WTO nhấn mạnh rằng 12 nền kinh tế G20 
đã giảm hoặc hoãn áp dụng thuế quan đối 
với nhiều loại hàng hóa y tế quan trọng liên 
quan đến COVID-19 như PPE, chất khử 
trùng, thiết bị y tế và dược phẩm.

WTO cũng khuyến nghị các biện pháp 
thuận lợi hóa thương mại cần thực hiện trong 
thời gian tới như:

- Đảm bảo rằng các ủy ban tạo thuận lợi 
thương mại quốc gia được thành lập theo 
TFA đều quen thuộc với các biện pháp ứng 
phó với các tình huống liên quan đến dịch 
bệnh COVID-19;

- Nếu các nhà nhập khẩu một số sản 
phẩm cần được ủy quyền, cần mở rộng danh 
sách các nhà nhập khẩu được ủy quyền để 
tạo thuận lợi cho giao thương các mặt hàng 
cần thiết;

- Tăng cường các thủ tục hải quan trực 
tuyến, cho phép nộp hồ sơ hải quan bất kỳ 
lúc nào để đẩy nhanh thời gian thông quan, 
tránh trường hợp tắc nghẽn hoặc lây nhiễm 
chéo tại các địa điểm thông quan; 

- Cung cấp dịch vụ xác minh và đánh giá 
sau xuất xưởng để kiểm soát việc tuân thủ 
phân loại thuế quan, định giá, xuất xứ...; 

- Ưu tiên kiểm tra và xét nghiệm đối hàng 
hóa y tế quan trọng phòng chống COVID-19 
nhưng nên giữ số lượng thủ tục ở mức tối 
thiểu đối với các hàng hóa khác; 

Đối với các quốc gia có chung đường biên 
giới, việc hợp tác tăng thêm giờ làm việc có 
thể tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc 
vận chuyển hàng hóa quan trọng qua biên 
giới. Các nghĩa vụ khác nhau được quy định 
tại Điều V của Hiệp định chung về Thuế 
quan và Thương mại và Điều 11 của TFA về 
vấn đề này.
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THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ CÁC LOẠI THUẾ SUẤT  THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ CÁC LOẠI THUẾ SUẤT  
ĐỐI VỚI MẶT HÀNG RONG SỤN SƠ CHẾĐỐI VỚI MẶT HÀNG RONG SỤN SƠ CHẾ

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp dự định nhập khẩu 01 lô 
hàng nông sản: Rong sụn khô (eucheuma 
cottonii), chưa qua chế biến, dùng làm 
nguyên liệu sản xuất bột rau câu. Quy cách 
đóng gói và ký hiệu: Không có nhãn mác, 
đóng trong bao tải, trọng lượng: 90kg/bao. 
Xuất xứ: Philippines.

- Về thủ tục nhập khẩu có cần phải làm 
đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra 
VSATTP hay không? - Thuế suất nhập khẩu 
và thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản 
này là bao nhiêu? 

	� Giải đáp: (theo dncustoms.gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Các mặt hàng rong biển, tảo và các sản 
phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm 
thực phẩm thuộc danh mục hàng hóa phải 
kiểm dịch thực vật theo mục 11; phải kiểm 
tra an toàn thực phẩm theo mục 12 Phụ lục 
1- Bảng mã số HS đối với danh mục hàng 
hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư 
số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

Lưu ý, rong biển eucheuma đã qua chế 
biến (Processed eucheuma seaweed), HS 
1212.21.19 làm chất độn, chất chống đông 
vón, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, 
chất làm bóng, chất ổn định, chất làm dầy 
thuộc Danh mục thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và 
dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đụng thực 
phẩm được xác định mã số hàng hóa theo 
danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam theo Thông tư số 05/2018/TT-BYT 
ngày 05/14 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Thuế suất hàng hóa nhập khẩu được tra 
cứu tại Danh mục hàng hoá chịu thuế nhập 
khẩu theo Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 
ban hành kèm Nghị định số 125/2017/NĐ-
CP ngày 16/11/2017 được sửa đổi bổ sung tại 
Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thuế suất GTGT căn cứ theo Biểu thuế 
GTGT hiện hành của Bộ Tài chính theo 
Thông tư 83/2014/TT-BTC. 

ỦY THÁC XUẤT KHẨUỦY THÁC XUẤT KHẨU

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp nhập hàng từ công ty A 

là công ty sản xuất xuất khẩu ở Việt Nam 

và bán hàng cho công ty B ở nước ngoài. 
Xin hỏi công ty A có thể ủy thác cho doanh 
nghiệp đứng tên trên tờ khai xuất khẩu với 
loại hình E62 được không? 



23

I    09/2020

Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA
	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn tại dncustoms.

gov.vn)

Cục Hải quan Đồng Nai:

Theo đó, công ty xác định quan hệ mua 
bán đã nêu là theo hợp đồng mua bán ngoại 
thương có uỷ thác xuất khẩu theo thông lệ 
mua bán quốc tế để khai báo cho phù hợp 
các chỉ tiêu khai báo tờ khai hải quan điện tử 
tại các chỉ tiêu thông tin khai báo theo Phụ 
lục II ban hành theo Thông tư 38/2015/TT-
BTC của được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục 
I ban hành theo Thông tư 39/2018/TT-BTC 
Bộ Tài chính.

Việc uỷ thác và nội dung hợp đồng uỷ 
thác công ty tham khảo thêm Luật Thương 

mại năm 2005 và Nghị định 69/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ.

Lưu ý, công ty A là doanh nghiệp thực hiện 
sản xuất xuất khẩu phải đảm bảo các điều 
kiện miễn thuế theo Nghị định 134/2016/
NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện báo cáo 
quyết toán hàng năm theo điều 60 Thông tư 
38/2015/TT-BTC của được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư 39/2018/TT-BTC Bộ Tài chính. 
Do đó, hàng hoá theo tờ khai uỷ thác thuộc 
sỡ hữu và theo hợp đồng mua bán của chính 
công ty nên sẽ không khai báo loại hình E62 
do công ty A uỷ thác được và công ty A sẽ 
không đưa vào báo cáo quyết toán lượng 
hàng hoá xuất khẩu này được theo quy định. 

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
 XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ THẾ NÀO? XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ THẾ NÀO?

	� Doanh nghiệp hỏi:

Doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động 
xuất nhập khẩu thì cần những thủ tục như 
thế nào ? Cần những giấy tờ pháp lý gì, 
những khoản thuế phải nộp khi đăng ký kinh 
doanh là gì?

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn: dncustoms.
gov.vn)  

Cục Hải quan Đồng Nai: 

 - Thủ tục đăng ký kinh doanh, công ty liện 
hệ cơ quan cấp phép thuộc Sở Kế hoạch và 
đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

- Về hoạt động xuất nhập khẩu, công ty 
tham khảo Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ:

“Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất 
khẩu, nhập khẩu

1. Thương nhân Việt Nam không là tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 
kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực 
hiện các hoạt động khác có liên quan không 
phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh 
doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm 
xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại 
Nghị định này; hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm 
nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật; 
hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu.

Chi nhánh của thương nhân Việt Nam 
được thực hiện hoạt động ngoại thương theo 
ủy quyền của thương nhân.
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2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài, chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Nghị định này phải thực hiện các 
cam kết của Việt Nam trong các Điều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và 
lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng 
thời thực hiện các quy định tại Nghị định này 
và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của 
thương nhân nước ngoài không có hiện diện 
tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành 
viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và 
các nước có thỏa thuận song phương với 
Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính 
phủ”.

 - Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện 
theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-
BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Mức thu lệ phí khi làm thủ tục hải quan 
theo quy định tại Thông tư số 274/2016/
TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan 

HÀNG TẠM NHẬP THUÊ CỦA ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI  HÀNG TẠM NHẬP THUÊ CỦA ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI  
CÓ PHẢI CHỊU THUẾ GTGT KHI NHẬP KHẨU?CÓ PHẢI CHỊU THUẾ GTGT KHI NHẬP KHẨU?

	� Doanh nghiệp hỏi:

Sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê của 
đối tác nước ngoài thì doanh nghiệp có phải 
chịu thuế GTGT khi nhập khẩu không?

	� Giải đáp: (trích dẫn nguồn tại haiquanonline.
com.vn)

Tổng cục Hải quan:

- Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 
Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 
ngày 3/6/2008 thì hàng tạm nhập khẩu, tái 
xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT. Cũng tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế 
GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 
GTGT quy định: tàu bay, giàn khoan, tàu 

thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất 
được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định 
của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài 
để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho 
thuê, cho thuê thuộc loại đối tượng không 
chịu thuế GTGT.

Điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư 
219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 
định: “Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu 
bay), giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong 
nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo 
tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê 
của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, 
kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại. Để xác 
định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại 
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khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình 
cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; 
kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng 
hóa XNK. Danh mục tàu bay, dàn khoan, 
tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất 
được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước 
chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo 
tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê 
của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, 
kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ban hành”.

Tại công văn số 101/2020/TNTX/HH 
ngày 31/8/2020, doanh nghiệp nêu, công 
ty dự kiến tạm nhập khẩu (phục vụ thi công 
dự án có thời hạn) mặt hàng sà lan có tải 
trọng 13.168WT dưới hình thức thuê của đối 
tác nước ngoài, không có hồ sơ liên quan 
đến hàng hóa. Tổng cục Hải quan đề nghị 

doanh nghiệp căn cứ quy định tại Luật Thuế 
GTGT, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Phụ lục 
I ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-
BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, đối chiếu với hàng hóa thực tế NK để 
áp dụng thuế GTGT.

Cụ thể, trường hợp sà lan do doanh nghiệp 
dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục 
phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước 
đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông 
tư 01/2018/TT-BKHĐT thì không thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT khi nhập khẩu.

Trường hợp sà lan do doanh nghiệp dự 
kiến nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện 
vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất 
được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/
TT-BKHĐT thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
khi nhập khẩu.

HỎI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨUHỎI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp xuất khẩu một lô hàng là 
hạt tiêu đen từ cảng biển TP.Hồ Chí Minh 
đến cảng A, của nước B (nước ngoài). Sau 
khi hàng đến cảng đích thì khách hàng gặp 
khó khăn về tài chính, không đủ điều kiện để 
thanh toán và đồng ý cho doanh nghiệp toàn 
quyền quyết định xử lý nhập về lại Việt Nam 
hoặc bán lại cho khách khác.

Vậy, doanh nghiệp xin được hỏi là trường 
hợp doanh nghiệp không nhập hàng trở về 

lại Việt Nam mà tìm và bán lại cho khách 
mới tại Cảng A của nước B luôn thì có được 
không? Hay bắt buộc phải nhập trở về Việt 
Nam rồi mới được xuất lại cho khách khác? 
Về mặt thủ tục hải quan theo quy định thì 
doanh nghiệp phải làm thế nào trong trường 
hợp này?

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn: customs.
gov.vn) 

Cục Giám sát quản lý về hải quan: 

- Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan 
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thì thông quan là việc hoàn thành các thủ tục 
hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất 
khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ 
hải quan khác.

Như vậy, trường hợp tờ khai xuất khẩu sang 
nước B (nước ngoài) đã được thông quan thì 
hàng hóa đó đã được xuất khẩu và tùy theo 
điều kiện giao hàng, người xuất khẩu hoặc 
người nhập khẩu có quyền định đoạt, quyền 
sử dụng hàng hóa sau khi xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu tái 
nhập lại hàng hóa đã xuất khẩu để tiếp tục 
xuất khẩu cho một đối tác nước ngoài khác 
thì căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-
CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định 
về thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa 
đã xuất khẩu để thực hiện:

“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 
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....”

THUẾ VAT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ  THUẾ VAT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ  
CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤTCHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Công ty cung cấp dịch vụ vận tải cho 
doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế 
xuất này bên cạnh hoạt động sản xuất xuất 
khẩu thì có được cấp phép thêm quyền kinh 

doanh xuất nhập khẩu một số mặt hàng. 
Vậy, khi công ty cung cấp dịch vụ vận tải 
cho doanh nghiệp chế xuất này thì xuất hóa 
đơn dịch vụ với thuế suất VAT 0% hay 10%? 
Công ty có phải tách ra thành 2 loại hóa đơn : 
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phần dịch vụ vận tải cho các lô hàng phục vụ 
sản xuất xuất khẩu là 0%, phần dịch vụ vận 
tải cho các lô hàng nhập khẩu theo quyền 
kinh doanh xuất nhập khẩu là 10% không?

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn tại: dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC 
ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Điều 9 quy định:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng 
hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, 
lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong 
khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, 
dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT 
khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp 
dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 
3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, 
dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá 
nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt 
Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân 
trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ 
cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo 
quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

-  Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể 
cả uỷ thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 
hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Hàng hoá bán mà điểm giao, nhận hàng 
hoá ở ngoài Việt Nam;

- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, 
bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị 
cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài 
Việt Nam;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu 
theo quy định của pháp luật:

+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo 
quy định của pháp luật thương mại về hoạt 
động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt 
động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với 
nước ngoài.

+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy 
định của pháp luật.

+  Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, 
triển lãm ở nước ngoài.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ 
cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở 
nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; 
cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở 
trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong 
khu p.hi thuế quan”.

- Điều 22 quy định:

“Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT

1. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và 
hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh.

2. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối 
với hàng hóa nhập khẩu”.

Do cơ quan hải quan là đơn vị quản lý 
thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, 
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không quản lý thu thuế đối với dịch vụ; cơ 
quan thuế là đơn vị quản lý về hóa đơn, thu 
thuế đối với dịch vụ hàng hóa. Do đó, đề 

nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế 
nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU  THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU  
RA NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THANH TOÁNRA NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC THANH TOÁN

	� Doanh nghiệp hỏi: 

Doanh nghiệp sản xuất quần áo xuất khẩu 
theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Doanh 
nghiệp có ký hợp đồng với một đối tác ở 
Hàn Quốc, đã xuất khẩu được 4 lô hàng. Tuy 
nhiên khi nhận được hàng, khách hàng kiểm 
tra thì phát hiện vải bị lỗi, kéo mạnh bị rách, 
không thể nhập về để sửa chữa được. Nay 
họ yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường số 
lượng này. Doanh nghiệp phải mua nguyên 
phụ liệu về để sản xuất ra số lượng này (mở 
tờ khai nhập theo loại hình E31), rồi xuất 
sang cho đối tác mà không được thanh toán. 
Xin tư vấn loại hình tờ khai xuất phù hợp: 
Có thể xuất E62 không thanh toán hoặc H21 
được không ? Nếu cả 2 không được xin tư 
vấn loại hình phù hợp.

	� Giải đáp: (Trích dẫn nguồn: dncustoms.
gov.vn) 

Cục Hải quan Đồng Nai: 

- Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban 
hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-
GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải 
quan, trường hợp Công ty  xuất trả cho đối 
tác thì công ty có thể mở tờ khai:

Loại hình H21 - Xuất khẩu hàng khác: 
hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, 
cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước 
ngoài...; hàng hóa là hàng mẫu không thanh 
toán;

Công ty căn cứ vào mục đích xuất khẩu, 
các điều khoản trong thoả thuận với khách 
hàng về bồi thương và thanh toán cùng 
hướng dẫn trên về loại hình tờ khai để lựa 
chọn mã loại hình phù hợp.

Lưu ý: Do công ty đã nhập khẩu nguyên 
liệu, vật tư loại hình sản xuất xuất khẩu để 
xuất bù sản phẩm lỗi thì có thể tham khảo 
mở tờ khai xuất theo loại hình sản xuất xuất 
khẩu (E62) và thực hiện báo cáo quyết toán 
việc việc sử dụng nguyên liệu, vật tư vào cuối 
kỳ theo quy định do việc mở tờ khai loại hình 
sản xuất xuất khẩu này không phụ thuộc vào 
việc thanh toán hay không.

Công ty tham khảo nội dung quy định trên 
để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng 
mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải 
quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn 
cụ thể.
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