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TÓM TẮT TIẾN ĐỘ PHÊ CHUẨN EVFTA

Hội đồng Châu Âu
phê chuẩn EVFTA;

Quốc hội Việt Nam 
chính thức thông qua 
EVFTA;

Việt Nam dự kiến thông báo
chính thức tới Liên minh
Châu Âu (“EU”) rằng EVFTA
đã được thông qua; và

Chính Phủ Việt Nam sẽ hợp
pháp hóa nội luật để thực thi
cam kết EVFTA, bao gồm các
quy định về thương mại hàng
hóa hoặc tiến trình cắt giảm
thuế quan (ví dụ: ban hành
Nghị định biểu thuế EVFTA)
và quy tắc xuất xứ (Thông tư
quy định về quy tắc xuất xứ
theo EVFTA ban hành bởi Bộ
Công Thương);

Nghị viện châu Âu
phê chuẩn Hiệp định
Thương mại tự do
Việt Nam - Liên minh
châu Âu ("EVFTA");

EVFTA dự kiến có 
hiệu lực.
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TỔNG QUAN VỀ CAM KẾT CẮT GIẢM THUẾ QUAN

Xuất khẩu

• EU cam kết không áp dụng bất kỳ khoản
thuế và phí nào đối với hàng xuất khẩu;

• Việt Nam cam kết bãi bỏ thuế Xuất khẩu
đối với các sản phẩm xuất sang EU trong
vòng 15 năm - ngoại trừ một số mặt hàng
được bảo hộ, sẽ (i) giảm còn 20% sau 05
hoặc 06 năm (như cát silic, quặng kẽm,
chì, v.v.) hoặc (ii) vẫn giữ ở mức thuế suất
cơ sở (như dầu thô, than đá, v.v.).

Nhập khẩu

• EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 85,6% dòng 
thuế - chiếm khoảng 70,3% kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang EU ngay sau khi EVFTA có hiệu lực 
(Ngày 01) ;

• EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 99,2% các 
dòng thuế - chiếm 99,7% kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang EU trong vòng 07 năm kể từ khi 
EVFTA có hiệu lực;

• Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với
48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch
xuất khẩu của EU sang Việt Nam thuế Hải quan ngay 
sau khi EVFTA có hiệu lực;

• Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế Nhập khẩu đối với 
khoảng 98,3% dòng thuế - tương đương 99,8% kim
ngạch nhập khẩu từ EU trong vòng 10 năm kể từ khi 
EVFTA có hiệu lực;

• Việt Nam cam kết sẽ ưu đãi cho EU thông qua 
việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các dòng 
thuế còn lại trong khoảng thời gian 10 năm.
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Thuế quan được xóa bỏ dần đều theo lộ trình 08 năm của EU, tuy nhiên:

• Đối với các sản phẩm “nhạy cảm”, mức thuế ưu đãi đặc biệt sẽ được cấp theo hạn ngạch;

• Đối với một số “ngành sản xuất” như dệt may, việc cắt giảm thuế quan sẽ không được thực hiện đồng đều – một số sản phẩm được
miễn thuế ngay khi EVFTA có hiệu lực, một số được áp dụng sau 04 năm, và theo các mốc thời gian từ 06 năm tới 08 năm đối với
các mặt hàng còn lại;

• Bảng dưới đây tổng hợp lộ trình cắt giảm mà EU đã cam kết theo EVFTA;

• Phương thức mấu chốt để xác định thời điểm hàng hóa được cắt giảm thuế quan là dựa trên mã số HS của hàng hóa đã được EU
cam kết

LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ QUAN

LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ QUAN CỦA EU

2020 Năm thứ 04 Năm thứ 06 Năm thứ 08

1. Thủy hải sản;

2. Gia cầm (thịt và nội tạng); 

3. Đường;

4. Gỗ và các sản phẩm khác từ gỗ;

5. Ca cao và các chế phẩm từ ca cao.

1. Động vật sống;

2. Thủy hải sản;

3. Sản phẩm từ sữa; 

4. Rau quả tươi
và đã chế biến;

5. Gạo (theo hạn ngạch);

6. Cà phê;

7. Mật ong tự nhiên;

8. Dệt may;

9. Giày dép; 

10. Gỗ; 

11. Máy tính và

sản phẩm điện tử, v.v..

1. Sản phẩm từ sữa; 

2. Thủy hải sản; 

3. Dệt may; 

4. Gạo; 

5. Hóa chất; 

6. Giày dép; 

7. Gỗ; 

8. Máy tính và sản
phẩm điện tử, v.v.. 

1. Dệt may; 

2. Thủy sản; 

3. Gạo (gạo tấm
và các loại khác); 

4. Sản phẩm từ đường
(không chứa ca cao);  

5. Gỗ và các sản phẩm
khác từ gỗ;

6. Ca cao và các
chế phẩm từ ca cao;

7. Máy tính và
sản phẩm điện tử, v.v..

EVFTA có hiệu lực
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Thuế quan được xóa bỏ dần đều trong 16 năm bắt đầu từ ngày EVFTA có hiệu lực;

• Đối với một số ngành sản xuất như dệt may, thuế quan sẽ không được xóa bỏ đồng đều – một số mặt hàng sẽ được cắt giảm thuế quan
ngay khi EVFTA có hiệu lực, một số được áp dụng sau 04 năm, và theo mốc thời gian từ 06 đến 16 năm đối với các hàng hóa còn lại;

• Bảng dưới đây tổng hợp lộ trình cắt giảm mà Việt Nam đã cam kết theo EVFTA;

• Phương thức mấu chốt để xác định thời điểm hàng hóa được xóa bỏ thuế quan là dựa trên mã HS đã được Việt Nam cam kết đối với
hàng hóa. 

LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ QUAN

LỘ TRÌNH CẮT GIẢM THUẾ QUAN CỦA VIỆT NAM
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Năm
thứ 04

Năm
thứ 06 Năm

thứ 08

1. Máy móc thiết bị (61%); 

2. Dược phẩm (71%);

3. Hóa chất (70%);

4. Sản phẩm từ sữa (44%); 

5. Dệt may (80%);

6. Sách, v.v.

1. Dệt may; 

2. Hóa chất;

3. Thủy hải sản;

4. Sản phẩm từ sữa, v.v.

1. Động vật sống (thịt bò); 

2. Dệt may; 

3. Sản phẩm từ sữa, v.v.

1. Rượu vang và rượu mạnh;

2. Xe gắn máy (trên 150 phân khối); 

3. Thịt lợn đông lạnh;

4. Linh kiện ô tô;

5. Hóa chất;

6. Động vật sống (thịt lợn), v.v.

EVFTA có hiệu lực
Năm

thứ 10 Năm
thứ 11

1. Xe mô tô phân khối lớn;

2. Động vật sống (thịt lợn), v.v.

1. Xăng dầu;

2. Bia;

3. Xe gắn máy (dưới 150 phân khối);

4. Phương tiện vận tải;

5. Động vật sống (thịt gà);

6. Máy móc thiết bị, v.v.

Năm

thứ 16

1. Thuốc lá

Ngay khi có
hiệu lực
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DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY TẮC XUẤT XỨ 

Cộng gộp Công đoạn gia công chế biến đơn giản Tự chứng nhận xuất xứ

• Nguyên vật liệu có xuất xứ từ một 
nước thành viên ASEAN đã ký kết 
hiệp định thương mại tự do với EU 
(như Singapore) sẽ được coi là 
"Nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam” –
với điều kiện các nguyên liệu có xuất
xứ ASEAN nói trên được sử dụng 
trong sản xuất, gia công sản phẩm, 
và;

• Các hoạt động gia công, sản xuất tại 
Việt Nam không chỉ là các hoạt động 
"gia công chế biến đơn giản“;

• Các loại vải có xuất xứ Hàn Quốc sẽ 
được coi là "vải có xuất xứ Việt Nam" 
khi tiếp tục trải qua công đoạn gia 
công/sản xuất tại Việt Nam; với điều
kiện

• Hoạt động gia công, sản xuất tại Việt 
Nam không đơn thuần là "gia công 
chế biến đơn giản“.

Dự thảo quy định về công đoạn gia công
chế biến đơn giản chặt chẽ và chi tiết hơn 
so với nội dung tương tự của Nghị định số
31/2018/NĐ-CP cũng như một số Thông tư 
quy định về quy tắc xuất xứ trong khuôn 
khổ các hiệp định thương mại khác như 
ACFTA, CPTPP, v.v. cụ thể là hướng tới các 
nhóm đối tượng hàng hóa là hàng dệt may, 
hàng nông sản, v.v.;

Tuy nhiên, dự thảo cũng có góc nhìn “mở” 
hơn các quy định trước đây, khi chỉ xác 
định là các công đoạn gia công chế biến là 
“đơn giản” nếu không có sự hỗ trợ của 
máy móc, thiết bị chuyên dụng hay các kỹ 
năng đặc biệt khác.

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
phải xuất trình chứng từ chứng minh xuất xứ 
hàng hóa khi được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm 
quyền;

Phương thức tự chứng nhận xuất xứ: Nhà xuất 
khẩu tự chứng nhận xuất xứ trên chứng từ 
thương mại bằng cách đánh máy, đóng dấu 
hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất xứ trên 
chứng từ;

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có thể phát 
hành sau thời điểm xuất khẩu với điều kiện 
được xuất trình tại nước nhập khẩu không muộn 
hơn 02 năm hoặc theo quy định nội luật của 
nước nhập khẩu;

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O và 
chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá) có 
hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành tại nước 
thành viên xuất khẩu và phải nộp cho cơ quan 
hải quan nước thành viên nhập khẩu trong thời 
hạn hiệu lực.

Một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư ban hành bởi Bộ Công Thương hướng dẫn về quy tắc xuất xứ theo EVFTA như sau:
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CÁC CAM KẾT KHÁC THEO EVFTA

Hàng rào
phi thuế quan

Thương mại
dịch vụ và đầu tư

Lao động, 
môi trường và phát
triển bền vững

Sở hữu
trí tuệ

Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (“TBT”) và biện pháp kiểm dịch động thực vật (“SPS”): Theo nội dung 
EVFTA, Việt Nam cam kết tăng cường sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong ban hành các quy định về TBT và 
SPS. EVFTA cũng đồng thời yêu cầu 02 bên cam kết giảm bớt hàng rào phi thuế quan khác về giấy phép, thủ tục 
hải quan, v.v. để tạo thuận lợi thương mại.

EU cam kết dành ưu đãi cho Việt Nam cao hơn cam kết của EU trong Tổ chức Thương mại Thế giới (“WTO”) và 
tương đương với mức cao nhất của EU trong các hiệp định thương mại gần đây. Cam kết về ưu đãi của Việt 
Nam dành cho EU cao hơn cam kết của Việt Nam trong WTO và ít nhất ngang hàng với mức mở cửa cao nhất 
mà Việt Nam dành cho các đối tác khác trong các hiệp định thương mại hiện tại (bao gồm cả Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (“CPTPP”)); chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ kinh 
doanh, môi trường, ngân hàng, bảo hiểm, v.v.

Cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, chỉ dẫn địa lý, v.v. ở mức độ bảo hộ cao.

Hiệp định bao gồm các cam kết gia nhập và thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản và các công ước của Tổ 
chức Lao động Thế giới (“ILO”); cam kết không vì thu hút thương mại và đầu tư mà giảm bớt các yêu cầu/biện 
pháp phương hại đến hiệu quả các quy định về môi trường và lao động trong nước; cam kết về biến đổi khí 
hậu và bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, v.v.
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Lợi thế nhập khẩu: 
Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng nguồn hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu từ EU với chất lượng tốt và mức 
giá hợp lý hơn. Hơn nữa, các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với nguồn máy móc công nghệ cao từ EU để nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm.

Bổ sung thêm cơ chế ưu đãi của hàng hóa: 
Hiện nay, khoảng 42% số dòng thuế của Việt Nam đang hưởng quy chế ưu đãi theo hệ thống ưu đãi
phổ cập của Châu Ấu (“GSP”), tỉ lệ này thấp hơn nhiều và cấu trúc không giống EVFTA. Ngoài ra, GSP là 
chế độ ưu đãi một chiều và dự kiến sẽ dừng áp dụng sau khi EVFTA có hiệu lực.

3

Yêu cầu phát triển các chuỗi cung ứng trong nước và trong khu vực:
EVFTA đưa ra những cam kết ràng buộc chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư sử 
dụng sản xuất sản phẩm. Các doanh nghiệp cần xây dựng và tạo ra cho mình chuỗi cung ứng trong nước và khu 
vực, đặc biệt là các nước có hiệp định thương mại với cả EU và Việt Nam để tận dụng ưu đãi thuế quan từ EVFTA.

Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh:
Các cam kết về các vấn đề thể chế, chính sách pháp luật, môi trường kinh doanh, lao động, cơ sở hạ tầng, v.v. hi vọng sẽ
đem lại những thay đổi, cải thiện theo hướng minh bạch hơn, thuận lợi và phù hợp hơn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất
kinh doanh.

KHUYẾN NGHỊ CỦA DELOITTE

TÁC ĐỘNG CỦA EVFTA TỚI DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Lợi thế xuất khẩu:
Hiện tại EU là một trong những thị trường chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam, tuy nhiên, thị phần hàng hóa của 
Việt Nam tại thị trường còn ít, một phần nguyên nhân đến từ cạnh tranh về giá. Nếu xóa bỏ trên 99% thuế quan theo 
EVFTA với lộ trình trên, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tham gia và gia tăng thị phần trên thị trường tiềm năng này, 
đặc biệt là dệt may, giày dép và hàng nông thủy sản, ô tô, cũng như thiết bị và linh kiện điện tử.
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05 HÀNH ĐỘNG THIẾT YẾU TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP

3

2

1

4

5

BẢN TIN NHANH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HẢI QUAN| Trang 10

Xác định mã HS phù hợp cho hàng hóa xuất nhập khẩu:
Lợi ích từ quá trình cắt giảm thuế quan phụ thuộc vào mã HS của hàng hóa. Để xác định thời điểm và các lợi ích thuế quan theo
EVFTA khi xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam, doanh nghiệp cần xác định mã HS sẽ được cơ quan Hải quan EU chấp nhận. Ngược lại,
khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam cần xác định mã HS được Hải quan Việt Nam chấp nhận và thông báo mã HS cho nhà cung cấp
để đảm bảo rằng mã HS này được ghi trên giấy chứng nhận xuất xứ.

Trên cơ sở mã HS đó, xác định (các) quy tắc xuất xứ tương ứng:
Doanh nghiệp cần hiểu rõ quy tắc xuất xứ nào có thể đâp ứng để chứng minh "hàng hóa có xuất xứ" theo EVFTA và hưởng lợi ích
từ việc cắt giảm thuế quan. Một số sản phẩm xuất khẩu có thể phải thỏa mãn nhiều quy tắc xuất xứ, ví dụ như trong ngành dệt
may – hàng hóa được coi là có xuất xứ khi đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động sản xuất/gia công cụ thể và đạt được tỷ lệ giá
trị khu vực nhất định.

Đánh giá chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất:
Doanh nghiệp xuất khẩu, và đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ nhiều quốc
gia, cần xác định hoạt động sản xuất và giá trị gia tăng của mình có đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa hay không. Trong
trường hợp này, cần lưu ý rằng nguyên liệu có xuất xứ từ EU và các quốc gia khác đã ký kết hiệp định thương mại với cả EU và Việt
Nam (như các nước ASEAN và Hàn Quốc), có thể được cộng gộp vào “xuất xứ hàng hóa” của Việt Nam - với một số điều kiện nhất
định. Điều quan trọng là các nhà xuất khẩu cần thường xuyên theo dõi nguồn cung ứng và chi phí của họ, để đảm bảo tiếp tục duy
trì đủ điều kiện theo quy tắc xuất xứ.

Bằng chứng về xuất xứ sẽ được sử dụng để khiếu nại ưu đãi thuế quan:
Các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể đăng ký mẫu chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1, hoặc tự chứng nhận xuất xứ trên các chứng từ 
thương mại. Trong đó, việc tự chứng nhận xuất xứ cần đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền. Trong cả hai trường hợp, doanh
nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị bộ hồ sơ chứng minh đã thỏa mãn các quy tắc xuất xứ tương ứng. Các doanh nghiệp nhập khẩu tại 
Việt Nam cần yêu cầu người bán tại EU cung cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo mẫu EUR.1, hoặc tự chứng nhận xuất xứ trên 
các chứng từ thương mại.

Khai theo thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA:
Doanh nghiệp nhập khẩu cần đảm bảo rằng tờ khai hải quan kê khai mức thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA, và cung cấp chứng từ
chứng minh xuất xứ hàng hóa. Điều quan trọng là thông tin trên tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ hoặc chứng từ thương mại
khác cần nhất quán với nhau. Doanh nghiệp xuất khẩu cần đảm bảo chứng nhận xuất xứ theo mẫu EUR.1 hoặc tự chứng nhận xuất
xứ trên các chứng từ thương mại được cung cấp cho nhà nhập khẩu tại EU. Như đã nêu ở trên, thông tin tại các hồ sơ chứng từ
khác nhau cần có sự nhất quán.
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Các chuyên gia về Hải quan và Thương mại Toàn cầu của Deloitte Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các công ty
về quy định và và các yêu cầu về quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan cũng như việc áp dụng các hiệp định thương mại tự do
bao gồm EVFTA. Đặc biệt, đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ người xuất khẩu, nhập
khẩu trong các lĩnh vực sau:
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DELOITTE

1.
Tư vấn về ảnh hưởng của 
EVFTA và các văn bản 
hướng dẫn đến hoạt động 
thương mại và hải quan 
của doanh nghiệp với thị 
trường EU

2.
Tư vấn về quy tắc xuất xứ trong EVFTA và
các hiệp định thương mại, đặc biệt là áp dụng
các quy tắc “mới” hoặc mang tính đặc thù của
từng hiệp định thương mại

3.

4.
Soát xét các sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các yêu
cầu về quy tắc xuất xứ và chứng nhận xuất xứ
theo EVFTA và tư vấn về các chiến lược áp dụng
để đạt tiêu chuẩn cần thiết

5.
Tư vấn về mô hình kinh doanh của doanh
nghiệp, hoạch định chuỗi cung ứng và cơ hội
hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường
xuất khẩu mục tiêu

Tư vấn về thủ tục để được
cấp chứng nhận REX (theo hệ
thống ưu đãi thuế quan phổ
cập GSP) hoặc tự chứng nhận
xuất xứ trong EVFTA, hỗ trợ
doanh nghiệp trong quá trình
đăng ký
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6.
Tư vấn về các vướng mắc
khác có liên quan đến thực
hiện EVFTA
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