
Ngày 25/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP (“Nghị định 57”) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
122/2016/NĐ-CP (“Nghị định 122”) và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122 (“Nghị định 125”).

Nghị định 57 có hiệu lực từ ngày 10/07/2020 và sẽ có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ (“CNHT”) ô tô.

Một số nội dung sửa đổi đáng chú ý tại Nghị định 57:

• Sửa đổi Biểu thuế Xuất nhập khẩu, bao gồm:

i. Chi tiết thêm một số mặt hàng chịu thuế Xuất khẩu;
ii. Tăng thuế Xuất khẩu một số mặt hàng - Ví dụ: Các mặt hàng thuộc nhóm 74.11, 25.05;
iii. Điều chỉnh (tăng/giảm) thuế suất thuế Nhập khẩu - Ví dụ: Các mặt hàng thuộc nhóm 32.15, 54.02, 84.14, 84.20, 85.04.

• Sửa đổi, bổ sung quy định về:

i. Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu đối với linh kiện ô tô nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (“Chương trình ưu đãi thuế
Nhập khẩu”) và;

ii. Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020 – 2024 (“Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu
CNHT ô tô”)

Quý doanh nghiệp quan tâm tới nội dung Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu và Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT ô tô, vui
lòng tham khảo các trang sau của bản tin.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc trong trường hợp cần tìm hiểu chi tiết các nội dung tại Nghị định 57 và những tác động tới doanh nghiệp, xin vui
lòng liên hệ với các chuyên gia Thuế, Thương mại và Hải quan của Deloitte Việt Nam để được hỗ trợ.

Giới thiệu chung
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Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu

Quy định cụ thể điều kiện với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử
dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô
sử dụng khí thiên nhiên

Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô do Bộ Công Thương cấp

Bổ sung một số điều kiện áp dụng đối với linh kiện ô tô

1. Điều kiện về mẫu xe

• Quy định mã HS ở cấp độ nhóm cho từng nhóm xe và các tiêu chí để được coi là một mẫu xe
đối với từng nhóm xe.

• Cho phép doanh nghiệp được thay đổi hoặc bổ sung mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký.

2. Điều kiện về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu

• Sửa đổi định nghĩa sản lượng tối thiểu sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu;

• Đưa ra các trường hợp về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu để được áp
dụng Chương trình ưu đãi;

• Hướng dẫn cách xác định sản lượng chung tối thiểu đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp cả 
xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô 
hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên; 

• Cách xác định tiêu chuẩn về sản lượng chung nếu kỳ xét ưu đãi đầu tiên của doanh nghiệp sản 
xuất, lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không đủ 06 tháng.

Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng
nhiên liệu xăng, dầu
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ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG1

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG2
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Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu (tiếp theo)
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KỲ ƯU ĐÃI THUẾ3
Kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hoặc từ
ngày 01/07 đến ngày 31/12 hàng năm.

• Chỉ tiêu “Mã loại hình”: A43 - “Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế”;

• Chỉ tiêu “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp”: khai mã “#&7a.”
THỦ TỤC KÊ KHAI HẢI QUAN4

QUY TRÌNH THỰC HIỆN5
Doanh nghiệp đăng ký tham 

gia Chương trình ưu đãi thuế

Doanh nghiệp nộp hồ sơ áp
dụng mức thuế suất ưu đãi

0%

Cơ quan Hải quan kiểm tra đối 
tượng và điều kiện áp dụng 
Chương trình ưu đãi thuế

Cơ quan Hải quan ban hành
Quyết định hoàn trả/không

hoàn thuế
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Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT ô tô
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ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG1

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG3

• Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;
• Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô

Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ
tùng ô tô

1. Điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô

2. Điều kiện với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu

• Có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản
xuất, lắp ráp ô tô; và

• Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

KỲ ƯU ĐÃI THUẾ4 Kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/06 hoặc từ ngày
01/07 đến ngày 31/12 hàng năm.

PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG2
Tại thời điểm đăng ký tờ khai: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được kê khai theo mức
thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi hoặc mức
thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng mức thuế suất 0%.Sửa đổi, bổ sung Chương
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Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT ô tô (tiếp theo)
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN6

Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ

Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương 
trình ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT ô tô

Doanh nghiệp nộp hồ sơ áp dụng mức
thuế suất 0%

Cơ quan Hải quan kiểm tra cơ sở sản
xuất, gia công; máy móc thiết bị

Cơ quan Hải quan ban hành Quyết định
hoàn trả/không hoàn thuế

Cơ quan Hải quan ban hành biên bản kết
quả kiểm tra cơ sở sản xuât/gia công

THỦ TỤC KÊ KHAI TRÊN TKHQ5
• Chỉ tiêu “Mã loại hình”: A43 - Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế Nhập khẩu;

• Chỉ tiêu “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp”: “#&7b”;

• Chỉ tiêu “Mã số hàng hóa”: khai theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đối 
với nguyên liệu, vật tư, linh kiện của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô. 

Sửa đổi, bổ sung Chương
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và giới thiệu Chương trình
ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT 
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trên thị trường

Với kinh nghiệm chuyên sâu trong dịch vụ tư vấn Thuế - Hải quan, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam có thể hỗ trợ Quý
doanh nghiệp trong các vấn đề sau:

Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte

Hỗ trợ doanh 
nghiệp đăng ký

tham gia Chương 
trình ưu đãi thuế

Nhập khẩu/Chương 
trình ưu đãi thuế 

CNHT ô tô

Hỗ trợ doanh
nghiệp rà soát

tính tuân thủ các
điều kiện áp dụng

Chương trình ưu đãi 
thuế Nhập khẩu/

Chương trình ưu đãi 
thuế CNHT ô tô

Hỗ trợ doanh
nghiệp chuẩn bị và
nộp hồ sơ áp dụng
mức thuế suất ưu

đãi 0% theo Chương
trình ưu đãi thuế

Nhập khẩu/Chương 
trình ưu đãi thuế 

CNHT ô tô

Hỗ trợ doanh
nghiệp làm việc với

cơ quan hải quan
trong quá trình kiểm

tra cơ sở sản 
xuât/gia công và hồ

sơ áp dụng thuế
suất 0%

Tư vấn phân loại mã
HS cho các sản

phẩm liên quan đến
Chương trình ưu đãi 

thuế Nhập khẩu/
Chương trình ưu đãi 
thuế CNHT ô tô tới

doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ
tư vấn Thuế và Hải
quan khác theo yêu

cầu của doanh
nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Chương
trình ưu đãi thuế Nhập khẩu
và giới thiệu Chương trình
ưu đãi thuế Nhập khẩu CNHT 
ô tô tại Nghị định số
57/2020/NĐ-CP
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