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Bối cảnh

Một số nội dung sửa đổi quan trọng

Ngày 01/09/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (“Nghị định 134”) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Thuế 
Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu đã chính thức có hiệu lực. Trải qua gần 05 năm thực hiện, bên cạnh việc cung cấp cơ sở pháp lý cụ thể
cho cơ quan Hải quan cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, Nghị định đã bộc lộ những điểm chưa
rõ ràng hoặc gây vướng mắc trong quá trình thực thi.  

Để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên, ngày 11/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (“Nghị
định 18”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134. Nghị định 18 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/04/2021.

Một số thay đổi đáng lưu ý của Nghị định 134 được quy định tại Nghị định 18 bao gồm:

1. Bổ sung các quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Điều 3);

2. Làm rõ cơ sở miễn thuế đối với trường hợp gia công lại (Điều 10);

3. Bổ sung cơ sở miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng giao gia công; cơ sở miễn thuế
đối với một số trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Điều 12);

4. Bổ sung cơ sở miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 14);

5. Bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi 
thuế quan (Điều 28a);

6. Bổ sung quy định chi tiết về Thông báo việc sử dụng và kiểm tra hàng miễn thuế Nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế (Điều 31a);

7. Làm rõ các điều kiện, quy định đối với việc hoàn thuế của hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất (Điều 34).
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1. Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
tại chỗ (Điều 3) 

Khoản 1: Làm rõ việc áp dụng thuế suất thuế Xuất khẩu, thuế suất thuế

Nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ theo

Khoản 3, Điều này.

Khoản 3: Quy định cụ thể về: 

• Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan, áp dụng thuế suất

thuế Xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP;

• Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu từ khu phi 

thuế quan) áp dụng mức thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi (MFN) 

theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số

57/2020/NĐ-CP;

• Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong

nước: áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế

Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường tùy theo từng

trường hợp cụ thể.

2. Cơ sở miễn thuế đối với trường hợp gia công lại (Điều
10)

Điểm g, Khoản 1: Sản phẩm gia công xuất khẩu nếu được gia công từ toàn 

bộ hàng hóa nhập khẩu, khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu tại chỗ 

cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo chỉ định của bên đặt gia công được 

miễn thuế Xuất khẩu.

Khoản 2: Quy định rõ cơ sở miễn thuế đối với trường hợp gia công lại, bao 

gồm:

• Có hợp đồng gia công, có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia 

công hàng hóa xuất khẩu và máy móc;

• Thông báo hợp đồng gia công, hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng 

gia công, phụ lục hợp đồng gia công lại cho cơ quan Hải quan;

• Trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia 

công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì 

chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định.

Khoản 4: Loại bỏ quy định về tỉ lệ phần trăm (3%) đối với phế liệu, phế 

phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công.

• Khoản 5: Bổ sung quy định về Hồ sơ miễn thuế phải nộp, bao gồm 01 

bản chụp văn bản chỉ định giao hàng hoá tại Việt Nam của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài.

Nội dung sửa đổi cụ thể
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3. Cơ sở miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để 
sản xuất xuất khẩu nhưng giao gia công; và một số trường hợp 
xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ cụ thể (Điều 12)

Điểm đ, Khoản 1: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy

tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy, sẽ được miễn thuế Nhập khẩu. 

Khoản 2: Quy định cụ thể về: 

• Cơ sở miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng giao 

gia công (Điểm a, b);

• Trách nhiệm của người xuất khẩu trong trường hợp xuất khẩu tại chỗ: người xuất 

khẩu tại chỗ phải thông báo cho cơ quan Hải quan về thông tin của tờ khai hải 

quan nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tờ khai xuất khẩu tại chỗ 

được thông quan. Quá thời hạn nêu trên, người xuất khẩu phải kê khai lại tờ khai 

hải quan, kê khai nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm 

xuất khẩu tại chỗ và được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định nếu thông báo

cho cơ quan Hải quan thông tin về tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục

tương ứng (Điểm e); 

• Sản phẩm xuất khẩu tại chỗ không được miễn thuế Xuất khẩu (Điểm g);

• Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ theo loại hình gia công được miễn thuế Nhập khẩu 

nếu đáp ứng quy định. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ theo loại hình khác phải nộp 

thuế và được hoàn thuế khi xuất khẩu ra nước ngoài/khu phi thuế quan (Điểm

h).

Khoản 3: Bổ sung quy định về việc người xuất khẩu tại chỗ phải nộp thêm 01 bản

chụp văn bản chỉ định giao hàng hoá tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Nội dung sửa đổi cụ thể (tiếp theo)
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4. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định 
của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 14)

Khoản 6: Bổ sung cơ sở để xác định đối tượng được miễn thuế, ví dụ: 

theo ngành nghề đầu tư; địa bàn đầu tư; quy mô vốn đầu tư v.v….

5. Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính 
sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế
quan (Điều 28a)

Bổ sung Điều 28a với các nội dung cụ thể sau: 

• Các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế 

xuất (“DNCX”) là khu phi thuế quan:

- Có hàng rào cứng ngăn cách khu vực bên ngoài, cổng và đảm bảo

đưa hàng ra vào chỉ qua cổng; 

- Có hệ thống ca-mê-ra quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào 

và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày 

(24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh ca-mê-

ra được kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý doanh 

nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 

tháng; 

- Có phần mềm quản lý tình trạng hàng hóa thuộc đối tượng nhập

khẩu không chịu thuế để báo cáo tình hình nhập – xuất – tồn với cơ

quan Hải quan.

• Đối với thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm 

tra, giám sát hải quan đối với DNCX, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư đăng ký DNCX áp dụng cho các trường hợp sau:

- Nhà đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án

mới;

- Nhà đầu tư đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

cho dự án mở rộng;

- Trường hợp đăng ký chuyển đổi từ doanh nghiệp không phải là DNCX 

sang DNCX.

• Doanh nghiệp có dự án mới/dự án mở rộng được áp dụng chính sách

thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được công nhận là DNCX 

trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

điều chỉnh, hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền 

trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (sau đây gọi chung là “thời điểm cấp GCNĐKĐT”);

• Đối với các trường hợp chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu

phi thuế quan kể từ thời điểm cấp GCNĐKĐT cho đến trước thời điểm 

được cơ quan Hải quan có văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều 

kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP và Nghị định này; sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

kiểm tra, giám sát hải quan, doanh nghiệp được xử lý số tiền thuế đã nộp 

theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa của pháp luật về quản lý thuế.

Nội dung sửa đổi cụ thể (tiếp theo)
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6. Thông báo việc sử dụng và kiểm tra hàng miễn thuế 
Nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế (Điều 31a)

Bổ sung Điều 31a quy định về chi tiết về thông báo và kiểm tra hàng hóa

miễn thuế Nhập khẩu. Cụ thể: 

• Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính, tổ chức, cá nhân thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn 

thuế trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Danh 

mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc 

hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay 

đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được 

tiêu hủy;

• Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế Nhập khẩu trong

vòng 05 năm (Điều 15), nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để 

sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế (Điều 23), việc thông báo tình hình 

sử dụng hàng hóa miễn thuế phải được thực hiện hàng năm trong 

thời hạn 05 năm kể từ ngày dự án chính thức hoạt động. Trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 05 năm, nguyên liệu, vật tư, 

linh kiện nhập khẩu đã miễn thuế chưa sử dụng hết phải đăng ký tờ 

khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế;

• Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo: Thực

hiện thông báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện việc chế

tạo máy móc, thiết bị hoặc linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng

của máy móc, thiết bị. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo, cơ

quan Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở doanh nghiệp;

• Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền phải nhập 

khẩu làm nhiều chuyến, không trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời 

điểm đăng ký tờ khai hải quan: Thực hiện thông báo về việc hoàn thiện lắp

đặt tổ hợp, dây chuyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện việc

lắp đặt tổ hợp, dây chuyền. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, 

cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Định kỳ hàng

năm theo quy định tại Khoản 1, Điều này, chủ dự án thực hiện thông báo

tình hình sử dụng đối với sản phẩm sau hoàn thiện lắp đặt.

7. Điều kiện, quy định đối với việc hoàn thuế của hàng hóa 
nhập khẩu nhưng phải tái xuất (Điều 34)

Điểm a, Khoản 1: Bổ sung làm rõ các trường hợp được hoàn thuế Nhập khẩu

đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất, bao gồm xuất khẩu trả 

lại chủ hàng, xuất khẩu hàng ra nước ngoài hoăc xuất khẩu vào khu phi thuế 

quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Nội dung sửa đổi cụ thể (tiếp theo)
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