
• Trong năm (05) năm gần đây, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (“BTC”) là
những văn bản chủ đạo hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Việt
Nam.

• Ở giai đoạn hiện tại, Bộ Tài chính đang trao đổi để điều chỉnh Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC và
thay thế Thông tư số 39/2018/TT-BTC (“Dự thảo Thông tư” hoặc “Dự thảo”).

• Trong bản tin này, chúng tôi tóm tắt những sửa đổi và bổ sung đáng chú ý trong bản Dự thảo Thông tư mới nhất và đưa ra
một số nhận định về ảnh hưởng của những nội dung thay đổi tới Quý doanh nghiệp.

(*) Lưu ý: Bản tin bao gồm những nội dung chính mà chúng tôi tóm lược sau khi nghiên cứu Dự thảo Thông tư, do đó có thể
không bao gồm tất cả các quy định sửa đổi, bổ sung và có thể được thay đổi khi Thông tư chính thức được ban hành.

Thông tin chung

Nội dung chính của Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Các quy định sửa đổi, bổ sung đối với
Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”)

Những thay đổi đáng chú ý khác

• Các nghĩa vụ báo cáo

• Thanh lý hàng hóa (bao gồm máy móc thiết bị, xe cộ,
nguyên vật liệu, v.v.) tại Việt Nam

• Hàng hóa của DNCX bị tiêu hủy do nguyên nhân
khách quan

• Trị giá hải quan

• Định mức sản xuất (“BOM”)

• Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

• Thông báo cơ sở gia công khi thực hiện hợp đồng
gia công
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Các quy định sửa đổi, bổ sung đối với DNCX

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH
TRONG QUY ĐỊNH TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP

DNCX phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ thông tin
phù hợp và báo cáo đúng thời hạn tới cơ quan
hải quan

Các quy định và hướng dẫn được bổ sung sẽ
đảm bảo sự minh bạch/chắc chắn hơn trong
việc kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận
lợi cho hoạt động kinh doanh của DNCX

Các doanh nghiệp khi chuyển đổi từ DNCX sang
Doanh nghiệp nội địa và ngược lại sẽ cần cân nhắc
tác động của các nội dung sửa đổi trong quy định
trong quá trình thực hiện.

Nghĩa vụ báo cáo: DNCX phải nộp báo cáo đối với
tất cả hàng hóa không chịu thuế, trong thời hạn
90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Bổ sung thủ tục khi xử lý hàng hóa khi chuyển
đổi từ DNCX sang Doanh nghiệp nội địa.

Thanh lý hàng hóa tại Việt Nam: Không yêu cầu
chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi bán, chỉ
thực hiện mua bán nội địa và người nhận/người
mua phải khai hải quan và nộp các loại thuế liên
quan (DNCX là người xuất khẩu không phải nộp).

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tiêu
hủy sẽ chỉ được áp dụng nếu được chứng minh
bằng chứng từ bảo hiểm hoặc được cơ quan có
thẩm quyền chấp thuận

Kho bên ngoài của DNCX: phải đáp ứng các điều
kiện như DNCX và thực hiện báo cáo hàng tháng.
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Các thay đổi đáng chú ý khác

TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP

Trị giá hải quan: Khi phát hiện rủi ro trong giao dịch
giữa các bên liên kết thì cơ quan hải quan kiểm tra và
chuyển tiếp trường hợp này đến cơ quan thuế có liên
quan.

Giảm vướng mắc về quy định liên quan đến thủ tục
và thời hạn báo cáo.

• Tăng nghĩa vụ của người xuất khẩu trong các giao
dịch xuất nhập khẩu tại chỗ.

• Tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có mức độ
tuân thủ cao.

• Quy định rõ ràng hơn về Định mức sản xuất (“BOM”)

• Các DNUT cần đảm bảo việc lưu trữ thông tin và tính
chính xác của BCQT để tránh bị xử phạt.

Các quy định trên áp dụng cho cả DNCX và Doanh nghiệp
nội địa.

Cơ quan hải quan, phối hợp với cơ quan thuế sẽ tăng
cường kiểm tra, giám sát các giao dịch liên kết. Quy
định này dẫn tới rủi ro phát sinh nhiều hơn các vướng
mắc và chi phí tuân thủ, đồng thời cũng có thể tác
động đến các báo cáo, phân tích về giá chuyển
nhượng.Định mức sản xuất (BOM):

• Thuật ngữ mới về Định mức sản xuất (“BOM”), cụ
thể là “Định mức sử dụng thực tế” và “Định mức sử
dụng dự kiến”.

• Doanh nghiệp ưu tiên (“DNUT”) không bắt buộc phải
nộp BOM thực tế trong báo cáo quyết toán (“BCQT”).

Nghĩa vụ thông báo hợp đồng gia công được quy định
chi tiết và cụ thể.

Hạn cuối: Ngày 10 của tháng tiếp theo, thay vì ngày 3
như quy định trước đây.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:

• Bên xuất khẩu tại chỗ thông báo cho hải quan địa
phương về tờ khai nhập khẩu tại chỗ trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày khai báo xuất khẩu;

• Giảm bớt các thủ tục đối với các công ty có tính tuân
thủ cao và các đối tác của họ.

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH
TRONG QUY ĐỊNH

BẢN TIN NHANH VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC VÀ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BTC| TRANG 3

© 2021 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt
Nam

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên
môn, không phát hành hoặc bán trên thị trường

BẢN TIN NHANH
VỀ THUẾ VÀ
HẢI QUAN

Dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung Thông tư số
38/2015/TT-BTC và thay
thế Thông tư số
39/2018/TT-BTC về thủ
tục hải quan

Tháng 09/2021



Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte

Các chuyên viên tư vấn về Hải quan và Thương mại Toàn cầu của Deloitte Việt Nam có thể cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn và
hỗ trợ nhà xuất khẩu, nhập khẩu trong các lĩnh vực sau:

Hỗ trợ gửi góp ý/kiến nghị
để điều chỉnh Dự thảo, hoặc

các quy định liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ
và áp dụng nội dung Dự thảo
hoặc các quy định hiện hành
để đảm bảo tính tuân thủ

Tư vấn các vấn đề mà
doanh nghiệp gặp phải khi

áp dụng quy định mới

Đánh giá và tư vấn trong việc
chuyển đổi từ DNCX sang
Doanh nghiệp nội địa và

ngược lại

Soát xét tình trạng tuân thủ
của Công ty dước góc độ Hải

quan

Tư vấn về xác định trị giá
hải quan đối với hàng hóa

và các giao dịch quốc tế với
bên liên kết; và giảm thiểu

thời gian và chi phí tuân
thủ với cơ quan Hải quan

và cơ quan Thuế
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