
 

 

 

 

Việt Nam | 25/02/2021 

 

 

Bản tin về Công văn số 879/TCHQ-TXNK  
Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp sản xuất xuất 
khẩu có hoạt động thuê gia công – Cơ hội xin hoàn thuế cho các doanh 
nghiệp đã bị ấn định và truy thu thuế  

 

   

Kính gửi Quý Khách hàng,  
  
Ngày 23/02/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành 
Công văn số 879/TCHQ-TXNK (“Công văn 879”) 
hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về 
việc xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
nhập khẩu (hàng hóa) của doanh nghiệp sản xuất 
xuất khẩu có hoạt động thuê gia công.  
 
Các điểm đáng lưu ý của Công văn 879 bao gồm:  
 
1. Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất 

khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 
01/09/2016, trường hợp doanh nghiệp đưa 
một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập 
khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công một 
hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã 
nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất 
hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu ra 
nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu. 
 

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần:  
 
2.1. Kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử 
dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của các 
doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, đặc biệt là 
các doanh nghiệp có hoạt động thuê gia công 
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để tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính 
sách.  
 
2.2. Rà soát kết quả kiểm tra sau thông quan 
tại trụ sở các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu 
có hoạt động đưa hàng hóa đi gia công, nếu 
kết quả ghi nhận doanh nghiệp đã nhận lại 
bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất 
khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu 
ra nước ngoài, không tiêu thụ nội địa thì thực 
hiện xử lý thuế như sau:  
 
a. Trường hợp doanh nghiệp chưa bị ấn 

định thuế thì không ban hành quyết định 
ấn định thuế; 
 

b. Trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định 
thuế nhưng chưa nộp tiền thuế bị ấn định 
vào ngân sách Nhà nước thì tiến hành 
sửa đổi, bổ sung hoặc hủy quyết định ấn 
định thuế; 
 

c. Trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định 
thuế và đã nộp tiền thuế bị ấn định vào 
ngân sách Nhà nước thì tiến hành sửa 
đổi, bổ sung, hoặc hủy quyết định ấn 
định thuế. Số tiền đã nộp được xử lý theo 
quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt nộp thừa theo Luật Quản 
lý thuế. Đối với số thuế Giá trị gia tăng 
(“GTGT”) bị ấn định, đã nộp và chưa được 
cơ quan Thuế giải quyết hoàn thuế GTGT 
thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả 
theo quy định, và doanh nghiệp thực hiện 
kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào 
bị ấn định đã được hoàn trả đó.  

 
Công văn 879 thực sự mang lại cơ hội lớn cho các 
doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu để xin hoàn thuế 
đã nộp cho hàng hóa nhập khẩu từ ngày 
01/09/2016, nếu thỏa mãn các điều kiện nêu trên.  
 
Các doanh nghiệp có thể vận dụng hướng dẫn tại 
Công văn 879 để định hình lại quy trình sản xuất 
hàng xuất khẩu có thuê gia công, để áp dụng cơ 
chế miễn thuế, qua đó tiết kiệm nhiều chi phí sản 
xuất.  
 
Đội ngũ chuyên gia tư vấn Thương mại quốc tế và 
Hải quan của Deloitte Việt Nam đã có kinh nghiệm 
lâu năm trong việc trợ giúp nhiều doanh nghiệp 
lớn xin hoàn thuế tại khâu nhập khẩu, cũng như tư 
vấn các cơ hội tiết kiệm chi phí sản xuất trong 
chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ các 
doanh nghiệp đánh giá tác động của Công văn 879 
tới hoạt động sản xuất xuất khẩu, và trợ giúp 
doanh nghiệp nếu có cơ hội xin hoàn thuế Nhập 
khẩu đã nộp.  
 
Để theo dõi Bản tin nhanh về Nghị quyết số 
178/NQ-CP (là cơ sở ban hành Công văn 879), Quý 
Khách hàng vui lòng truy cập vào link. 
 
Để theo dõi các Bản tin các kỳ trước, Quý Khách 
hàng vui lòng truy cập vào website của Deloitte. 
 
Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu 
hỏi, vướng mắc, hoặc muốn trao đổi trực tiếp với 

+84 28 7101 4400 
ksuresh@deloitte.com 
 
Võ Hiệp Vân An 
Phó Tổng Giám đốc         
+84 28 7101 4444 
avo@deloitte.com 
 
Vũ Thu Ngà 
Phó Tổng Giám đốc         
+84 24 7105 0023 
ngavu@deloitte.com 
 
Bob Fletcher 
Giám đốc phụ trách dịch vụ 
Thương mại và Hải quan        
+84 28 7101 4398 
fletcherbob@deloitte.com 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-178-dec2020-vn.pdf
https://www2.deloitte.com/vn/en/pages/tax/articles/tax-newsletters.html
mailto:ksuresh@deloitte.com
mailto:avo@deloitte.com
mailto:ngavu@deloitte.com
mailto:fletcherbob@deloitte.com


đội ngũ chuyên gia tư vấn của Deloitte Việt Nam, 
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 
Trân trọng, 
Deloitte Việt Nam 
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