Quy định mới về hải quan:
Nghị định 18/2021/NĐ-CP
Thuế quốc tế tổng hợp

Nghị định 18 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
(“Nghị định 18”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày
01/09/2016 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định 18 có
hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021.
Các quy định nghiệp vụ đáng chú ý tại Nghị định 18 và các vấn đề hải quan thường gặp
được tổng hợp dưới đây với các giải pháp đề xuất:
1.

Quy định về miễn thuế nhập khẩu

1.1

Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu
— Trường hợp miễn thuế: Nghị định 18 giải thích rõ trường hợp miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
nhập khẩu để gia công thành sản phẩm gia công xuất khẩu. Theo đó, sản phẩm gia công xuất khẩu
bao gồm sản phẩm gia công (i) xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan (ii) xuất
khẩu tại chỗ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo chỉ định của bên đặt gia công.
— Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:
■ Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế phải (i) có quyền
sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ
Việt Nam và (ii) phải thực hiện thông báo cơ sở gia công/gia công lại; hợp đồng gia công/gia công
lại và các phụ lục kèm theo cho cơ quan Hải quan. Trường hợp những chứng từ này không được
thông báo đúng thời hạn thì người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính.
■ Khi người nhận gia công giao một phần/toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được
gia công từ hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam để gia công lại, sau đó nhận
lại bán thành phẩm để tiếp tục gia công/nhận lại thành phẩm để xuất khẩu, thì miễn thuế nhập
khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ban đầu để giao gia công lại.
Nếu bên nhận gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài thì hàng hóa nhập khẩu/bán
thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm thuê gia công nhập
khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.
— Xử lý phế liệu: Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa
được miễn thuế nhập khẩu và người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, thuế giá
trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) phát sinh phải được kê khai và
nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

1.2

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
— Trường hợp miễn thuế: Nghị định 18 bổ sung một trường hợp là hàng hóa nhập khẩu để sản xuất
xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy thuộc trường hợp được miễn thuế
nhập khẩu.
— Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:
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■ Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và được giao cho tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt
Nam gia công lại chỉ được miễn thuế nhập khẩu nếu:
• Một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu được giao cho bên nhận gia công lại, sau đó
người nộp thuế nhận lại bán thành phẩm và tiếp tục sản xuất thành thành phẩm xuất khẩu;
• Người nộp thuế phải thực hiện một số công đoạn sản xuất rồi giao một phần hoặc toàn bộ bán
thành phẩm được tạo từ hàng hóa nhập khẩu đó cho bên gia công lại. Sau đó, sản phẩm thuê
gia công sẽ được nhận lại dưới dạng bán thành phẩm để sản xuất tiếp hoặc thành phẩm để
xuất khẩu.
• Một phần hàng hóa nhập khẩu sẽ được giao cho bên gia công lại, sản phẩm thuê gia công
nhận lại là thành phẩm để xuất khẩu. Người nộp thuế vẫn phải tự sản xuất phần còn lại của
hàng hóa nhập khẩu.
— Trường hợp
(i) hàng hóa nhậpTax
khẩu hoặc (ii) bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa
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nhập khẩu được giao cho bên nhận gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài theo một
trong các trường hợp trên thì sẽ được miễn thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm thuê gia công nhập
khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

2.

Sửa đổi và bổ sung quy định về chính sách hoàn thuế:
— Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất:
Nghị định 18 quy định rõ các trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm:
■ Xuất khẩu trả lạichủ hàng;
■ Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài; hoặc
■ Xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.
— Không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Bổ sung điều khoản quy định về việc không thu thuế
bao gồm các trường hợp áp dụng quy định này, thủ tục nộp và xử lý hồ sơ không thu thuế để tham
khảo thêm.

3.

Bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách
thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) là khu phi thuế quan
— Nghị định 18 quy định các yêu cầu về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế
quan, bao gồm:
■ Có hàng rào cứng xung quanh DNCX để ngăn cách DNCX với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra,
vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa đó;
■ Lắp đặt hệ thống ca-mê-ra (hoạt động 24/24 giờ) tại các vị trí tại cổng/cửa để quan sát việc đưa
hàng hóa ra, vào DNCX cũng như kiểm soát các vị trí lưu giữ hàng hóa. Ngoài ra, hệ thống ca-mê-ra
được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và dữ liệu ghi nhận được lưu giữ
tại DNCX tối thiểu 12 tháng;
■ Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của DNCX để báo
cáo quyết toán nhập-xuất-tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật
về hải quan.
— DNCX là khu phi thuế quan cần lưu ý khi đã đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì phải
hoàn thành việc gửi thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX trong thời hạn
một (1) năm kể từ ngày Nghị định 18 có hiệu lực (tức ngày 25/4/2021), để cơ quan hải quan kiểm tra
lại các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Những vấn đề về hải quan thường gặp
Theo quan điểm của chúng tôi, một số vấn đề doanh nghiệp phải xem xét kỹ liên quan đến các quy đinh mới
về thuế xuất nhập khẩu theo Nghị định 18 bao gồm:
— Việc áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất khẩu/ sản
xuất xuất khẩu;
— Nghĩa vụ bổ sung của bên nhận gia công về quyền sở hữu/quyền sử dụng máy móc, thiết bị tại cơ sở gia
công và trách nhiệm nộp các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng đúng thời hạn;
— Nếu Công ty đã bị ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu và đưa đi gia công lại,
thì có thể được hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT trong trường hợp hàng hóa đó đáp ứng yêu cầu miễn
thuế theo Nghị định 18; và
— Đảm bảo các yêu cầu kiểm tra và giám sát hải quan đối với doanh nghiệp để được công nhận là doanh
nghiệp chế xuất (“DNCX”) và hưởng những chính sách thuế dành cho DNCX.
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KPMG có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý Công ty giải quyết những vấn đề phát sinh từ những quy định mới liên
quan đến thuế xuất/nhập khẩu nêu trên, bao gồm:
— Rà soát và đánh giá mô hình kinh doanh, đặc biệt khi nhà nhập khẩu dự định giao hàng hóa nhập
khẩu cho bên gia công lại, nhằm xác định chính sách miễn thuế phù hợp áp dụng cho hàng hóa
nhập khẩu/xuất khẩu;
— Tư vấn về trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp gia công mới trong mô hình kinh doanh
dự kiến để phù hợp với quy định hiện hành của Hải quan Việt Nam; hoặc
— Tư vấn về khả năng hoàn thuế và thủ tục hoàn thuế trong trường hợp Công ty đã bị Hải quan ấn
định thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu sau đó thuê tổ chức, cá nhân tại
Việt Nam gia công lại; và
— Hỗ trợ rà soát hoặc đánh giá các yêu cầu về kiểm tra giám sát hải quan để được xác nhận đáp ứng
điều kiện của DNCX và thông báo các thủ tục cần thiết nhằm duy trì tình trạng này.
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