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Bối cảnh

1. Hướng dẫn đối với hoạt động gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu;

2. Hướng dẫn áp dụng Điều 28a của Nghị định 18 về điều kiện kiểm tra, giám sát

hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”);

3. Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.

Nội dung chính

• Ngày 11/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/ND-CP (“Nghị định 18”) sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. Nghị định
18 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 25/04/2021.

• Trong quá trình áp dụng các quy định tại Nghị định 18, có nhiều Doanh nghiệp đã và đang gặp nhiều vướng mắc. Do vậy, ngày
01/06/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2687/TCHQ-TXNK (“Công văn 2687”) hướng dẫn thực hiện
chi tiết một số nội dung quan trọng của Nghị định 18. Công văn số 2687/TCHQ-TXNK

của TCHQ hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

BẢN TIN VỀ 
THƯƠNG MẠI
VÀ HẢI QUAN

Ngày 11/06/2021
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# Nội dung Gia công xuất khẩu Sản xuất xuất khẩu

1.1
Giao dịch thuê gia công lại

trong nội địa

• Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ 

nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất 

khẩu thì khi xuất khẩu phải nộp thuế xuất khẩu

đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư theo mức 

thuế suất của nguyên liệu, vật tư.

• Trường hợp hai bên thuê và nhận gia công đều 

là doanh nghiệp nội địa (không phải DNCX, 

doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì 

không phải thực hiện thủ tục hải quan nhưng 

phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc 

giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, 

máy móc, thiết bị theo quy định của Bộ 

Tài chính. Bên giao gia công có trách nhiệm 

thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công, 

cơ sở gia công lại cho cơ quan hải quan trước khi 

giao nguyên liệu, vật tư.

Người nộp thuế (Bên giao gia công) có trách nhiệm 

thông báo cơ sở sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản 

xuất, gia công lại cho cơ quan hải quan.

1.2

Giao dịch thuê gia công lại

trong khu phi thuế quan

hoặc nước ngoài

• Trường hợp người nộp thuế (Bên giao gia công) giao hàng hóa nhập khẩu, hoặc bán thành phẩm được 

gia công từ hàng hóa nhập khẩu cho DNCX hoặc nước ngoài gia công lại thì được miễn thuế Xuất khẩu đối

với các hàng hóa này.

• Sản phẩm gia công bởi DNCX hoặc đối tác nước ngoài, khi nhập khẩu về Việt Nam phải nộp thuế Nhập khẩu.

1. Hướng dẫn đối với hoạt động gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu

Công văn số 2687/TCHQ-TXNK
của TCHQ hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
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1.3
Giao dịch xuất khẩu

tại chỗ

• Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan tờ khai xuất khẩu, người xuất khẩu tại chỗ phải thông báo 

cho cơ quan hải quan về tờ khai hải quan nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục theo đường bưu chính, nộp 

trực tiếp ở Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hoặc scan đính kèm trên hệ thống V5 (sau khi hệ thống cập 

nhật chức năng này). Quá thời hạn này, người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới (mã loại 

hình A42) để kê khai, nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại 

chỗ theo mức thuế suất, trị giá của nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 

mới.

• Đối với các trường hợp doanh nghiệp thông báo thông tin về tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục 

hải quan sau khi đã đăng ký tờ khai mới (mã loại hình A42) và nộp thuế theo tờ khai mới, hoặc bị cơ quan 

hải quan ấn định thuế; cơ quan hải quan sẽ tiến hành điều chỉnh giảm số tiền thuế, số tiền thuế bị ấn đình 

và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ 

được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có 

thuế xuất khẩu thì phải nộp thuế Xuất khẩu đối với 

phần nguyên liệu, vật tư này khi xuất khẩu tại chỗ 

theo thuế suất của nguyên liệu, vật tư.

Sản phẩm xuất khẩu tại chỗ không được miễn thuế 

Xuất khẩu, trừ trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc 

đối tượng không chịu thuế của DNCX, doanh nghiệp 

trong khu phi thuế quan.
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1. Hướng dẫn đối với hoạt động gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu (tiếp theo)
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1.4
Đối với sản phẩm

nhập khẩu tại chỗ

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

• Đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải gia công), người nộp 

thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11) hoặc nhập kinh doanh sản xuất (A12) và kê khai, nộp thuế 

Nhập khẩu.

• Trường hợp sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế Nhập khẩu, nhưng được sử dụng để sản xuất hàng

hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan thì được hoàn thuế 

Nhập khẩu đã nộp.

• Đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất

khẩu; phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá 

trình gia công được miễn thuế Nhập khẩu.

• Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia 

công khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế 

Nhập khẩu, người nộp thuế không phải làm thủ 

tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế Giá trị 

gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi 

trường (nếu có) cho cơ quan thuế.

• Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá 

trình gia công đã chuyển tiêu thụ nội địa trước

ngày 25/04/2021, người nộp thuế kê khai, nộp 

thuế cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại 

Công văn số 5845/BTC-TCHQ ngày 22/05/2019, 

Công văn số 4344/TCHQ-TXNK ngày 01/07/2019 

của Tổng cục Hải quan.

1.5
Thuế đối với phế liệu, 

phế phẩm

• Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất

khẩu, sản phẩm sản xuất xuất khẩu; phế liệu, phế 

phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất

khẩu được miễn thuế Nhập khẩu.

• Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản

xuất xuất khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa được 

miễn thuế Nhập khẩu, người nộp thuế không phải 

làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế 

Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo 

vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan thuế.

• Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá 

trình sản xuất xuất khẩu đã chuyển tiêu thụ nội 

địa trước ngày 25/04/2021 thì người nộp thuế vẫn 

phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan hải quan.
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Điều 28a về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi 
thuế quan

2.1. Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Chi cục Hải quan quản lý DNCX tiếp nhận văn bản lấy ý kiến của cơ quan
cấp phép đầu tư, thực hiện kiểm tra và xác nhận khả năng đáp ứng điều
kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX.

Chi cục Hải quan quản lý DNCX hướng dẫn thực hiện thông báo hoàn thiện
điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan (việc hoàn thiện các điều kiện kiểm
tra, giám sát có thể được thực hiện nhiều lần) trong vòng một (01) năm kể
từ ngày có hiệu lực của Nghị định 18 đối với các trường hợp: 

• DNCX (bao gồm cả doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư mở
rộng) đã thông báo cho cơ quan hải quan về việc đã đáp ứng điều kiện
kiểm tra nhưng sau khi cơ quan hải quan kiểm tra xác định doanh
nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ.

• DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư điều chỉnh, hoặc có 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 trước ngày 25/04/2021 và đang trong quá trình
hoạt động, bao gồm cả trường hợp DNCX đã được cơ quan hải quan xác
nhận về điều kiện kiểm tra, giám sát trước ngày 25/04/2021.

• DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư điều chỉnh, hoặc có 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 trước ngày 25/04/2021 và đang trong quá trình
xây dựng, bao gồm cả trường hợp DNCX đã được cơ quan hải quan xác
nhận về điều kiện kiểm tra, giám sát trước ngày 25/04/2021. 

Mẫu thông báo của DNCX và của Cơ quan Hải quan thực hiện theo Mẫu số
25 và 26 đính kèm Phụ lục VII của Nghị định 18. 

2.2. Về camera giám sát tại các vị trí lưu giữ hàng hóa

DNCX Phải có Camera giám sát tại các khu vực sử dụng để lưu giữ hàng hóa
như kho, bãi lưu giữ nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, 
máy móc, thiết bị và các hàng hóa không chịu thuế khác.

Khu vực khác phục vụ sản xuất như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn thì
không yêu cầu có camera.

2.3. Về phần mềm quản lý hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế

Theo Tổng cục Hải quan, các DNCX đã sử dụng phần mềm quản lý hàng 
hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế (có thể theo dõi và kết 
xuất số liệu để báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) để thực hiện việc báo cáo theo quy định tại 
Khoản 39, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm b, 
Khoản 2, Điều 60, Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
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3.1. Doanh nghiệp xuất khẩu phải có văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt
Nam mới được xác định là hoạt động xuất khẩu tại chỗ

Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người xuất khẩu phải nộp thêm văn bản 
chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
Trường hợp không có văn bản này thì không được xác định là hoạt động
xuất khẩu tại chỗ.

3.2. Cơ quan hải quan tiến hành theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại 
chỗ hàng gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan: 

• Tiến hành thống kê danh sách tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại
02 chức năng trên hệ thống Ecustoms-V5 gồm: Chức năng “I.Khai thác
dữ liệu tập trung” và chức năng “H.Tờ khai nhập khẩu tại chỗ/1.Quản lý
tờ khai quá hạn 15 ngày”.

• Trên cơ sở dữ liệu tờ khai kết xuất từ hai chức năng này, các Chi cục Hải 
quan có thể xác định được tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá hạn mà chưa
có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng.

• Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đúng nội dung sau vào ô 
số quản lý nội bộ của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan

(Lưu ý: Nội dung này đã được điều chỉnh lại bởi Công văn số
2736/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2021):

- Tờ khai xuất khẩu tại chỗ: “#&XKTC”

- Tờ khai nhập khẩu tại chỗ: “#&NKTC#Số tờ khai xuất khẩu tại chỗ
(11 kí tự)”
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Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Ngày 11/06/2021
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3. Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động

xuất nhập khẩu tại chỗ
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