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• Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (“Hiệp định EVFTA”) chính thức có hiệu lực từ ngày 
01/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 và có hiệu lực cùng ngày về Biểu thuế 
xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/08/2020 đến ngày 31/12/2022, cũng như hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thủ tục
thực hiện và áp dụng.

• Trong Bản tin này, Deloitte Việt Nam tóm tắt các nội dung chính của Nghị định số 111/2020/NĐ-CP và đưa ra một số vấn đề
doanh nghiệp cần lưu ý.

• Để hiểu thêm về những thông tin cơ bản của Hiệp định EVFTA và tác động của Hiệp định này đến hoạt động kinh doanh của 
Quý Doanh nghiệp, vui lòng tham khảo các Bản tin trước đây của Deloitte Việt Nam về Hiệp định EVFTA, Thông tư số 
11/2020/TT-BCT và Hội thảo trực tuyến (Webinar) về Hiệp định EVFTA tại các đường link đính kèm.

Thông tin chung
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• Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện cắt giảm thuế quan theo Hiệp 
định EVFTA trong ba (03) giai đoạn: 01/08/2020 – 31/12/2020; 01/01/2021 – 31/12/2021; và 01/01/2022 – 31/12/2022.

• Điều kiện và thủ tục áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định
EVFTA. 

• Danh sách các quốc gia thành viên và vùng lãnh thổ của Liên minh châu Âu (“EU”) thuộc phạm vi áp dụng/không áp dụng
Hiệp định EVFTA.

• Hiệu lực áp dụng đối với các lô hàng đã có tờ khai hải quan từ ngày 01/08/2020 đến ngày Nghị định có hiệu lực: xác nhận
về việc số thuế nhập khẩu nộp thừa của doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan xử lý theo quy định.

Các nội dung chính của Nghị định số 111/2020/NĐ-CP 
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-on-eu-vietnam-free-trade-agreement-evta-vn.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-on-circular-no-11-2020-tt-bct-regarding-rules-of-origin-under-the-evfta-vn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GXFpn46d7wA&t=1857s
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Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi được ban hành tại Nghị định: 

• Những mặt hàng được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu theo EVFTA khi xuất khẩu sang: 

i. Lãnh thổ thành viên của EU; và

ii. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020).

• Các mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất khẩu MFN tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP nhưng không thuộc Biểu thuế xuất
khẩu ưu đãi EVFTA được áp dụng thuế suất 0% theo Hiệp định EVFTA.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi EVFTA:

• Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các nước và vùng lãnh thổ theo quy định;

• Có tờ khai hải quan nhập khẩu nhằm minh chứng việc lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam đã được nhập vào các 
nước thành viên EU và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (có hiệu lực đến ngày 31/12/2020).

Lưu ý: Tại thời điểm xuất khẩu từ Việt Nam, người xuất khẩu áp dụng thuế xuất khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu MFN. 
Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, sau khi cung cấp đầy đủ các chứng từ nêu trên và
được áp dụng thuế EVFTA, người xuất khẩu có thể yêu cầu hoàn thuế từ khoản chênh lệch giữa thuế suất MFN và thuế 
suất EVFTA. Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện giải quyết các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu nộp thừa theo quy định.
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Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu sang EU
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Quy định về hạn ngạch thuế quan bao gồm:

• Áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07; 17.01; 24.01; 25.01; 

• Thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong hạn ngạch;

• Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm; và 

• Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/09/2020, tuy nhiên việc áp dụng ưu đãi theo EVFTA có thể được áp dụng cho các lô hàng 
nhập khẩu từ EU đã khai báo hải quan từ ngày 01/8/2020.

Lưu ý: Với các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký trong giai đoạn từ ngày 01/08/2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực, người nhập khẩu đã áp dụng thuế suất nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), nếu đáp ứng đủ các điều kiện 
để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA thì người nhập khẩu có thể yêu cầu hoàn thuế cho khoản chênh lệch 
giữa thuế suất nhập khẩu ưu đãi và thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA. Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện giải quyết các 
trường hợp hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa theo quy định.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA:

• Hàng hóa nhập khẩu thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định tại Nghị định này;

• Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của EU; Công quốc Andorra; Cộng hòa San Marino; Vương quốc Liên 
hiệp Anh và Bắc Ireland (áp dụng hết ngày 31/12/2020); từ các khu phi thuế quan tại Việt Nam vào thị trường trong nước;

• Đáp ứng các quy định về “xuất xứ” hàng hóa và có “chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa” theo quy định của Hiệp định.

Lưu ý: Theo thông báo chính thức của EC tại Công thư số Ares(2020) 1982973, “chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa” với 
hàng hóa nhập khẩu từ EU sẽ bao gồm:

• Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX; hoặc

• Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 
6.000 euro.

Theo đó, EU không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo chứng nhận xuất xứ hay tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất 
khẩu đủ điều kiện quy định tại Khoản 1(a) và Khoản 1(b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ EU
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