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HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CAM 

KẾT THUẾ QUAN

Nguyễn Sơn Trà,

Trưởng phòng WTO và đàm phán

thương mại, 

Vụ Chính sách thương mại đa biên, 

Bộ Công Thương

BỐ CỤC BÀI TRÌNH BÀY

• Giới thiệu chung về Hiệp định UKVFTA

• Cam kết về thuế quan trong Hiệp định UKVFTA và
một số điều cần lưu ý
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QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT
HIỆP ĐỊNH UKVFTA

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA UKVFTA

• Kế thừa Hiệp định EVFTA với một số điều chỉnh cần
thiết

• UKVFTA gồm: 9 điều khoản, 1 phụ lục sửa đổi EVFTA, 
1 nghị định thư về xuất xứ hàng hóa và 1 thư trao đổi
song phương về vốn góp ngân hàng

• Được áp dụng tạm thời ngay từ đầu năm 2021 với việc
tiếp tục thực thi các cam kết đã và đang được thực thi
trong EVFTA (trừ những nội dung được điều chỉnh/thay
đổi)   
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CÁC CAM KẾT CHÍNH CỦA UKVFTA
VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

• Thuế quan: tiếp tục thực hiện biểu
cam kết thuế của VN và UK trong
EVFTA 

• TRQ:

 Dành lượng hạn ngạch mới cho 14 
mặt hàng thuộc diện TRQ trong EVFTA

 UK cam kết nâng lượng hạn ngạch
gạo sau 3 năm

• Quy tắc xuất xứ:

 Cộng gộp XX mở
rộng với hàng hóa
EU 

 Rà soát thực thi
vào năm thứ 3   

CAM KẾT TRQ CỦA UK ĐỐI VỚI MỘT SỐ
HÀNG NÔNG SẢN (LƯỢNG MỖI NĂM)   

Đường và sp có hàm lượng
đường cao: 2.724 tấn

Cá ngừ đóng hộp:
1.566 tấn

Trứng: 
68 tá

Tỏi: 54 
tấn

Ngô
ngọt: 

681 tấn

Tinh bột
sắn: 

12.215 
tấn

Gạo:
13.358 

tấn

Surimi: 
68 tấn

Nấm: 48 
tấn
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CÁC CƠ CHẾ ÁP DỤNG THUẾ NHẬP
KHẨU CỦA UK SAU BREXIT

UK Global Tariff 
(UKGT) 

Hệ thống ưu
đãi thuế quan
phổ cập (GSP) 

Thuế theo các
thỏa thuận ưu

đãi thương mại
(FTA và PTA)

UK GLOBAL TARIFF

• Thay thế cho Biểu thuế nhập khẩu chung của EU (EU’s 
Common External Tariff – CET) và có hiệu lực từ 01/01/2021 

• Áp dung cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước không có thỏa
thuận ưu đãi với UK 

• Thuế suất được đơn giản hóa, thay đổi theo nhu cầu của nền
kinh tế (làm tròn thuế suất, xóa bỏ thuế đối với các mặt hàng
UK không sản xuất/hoặc không sản xuất nhiều; xóa bỏ thuế đối
với các dòng có mức thuế suất ít hơn 2%)  có mức thuế suất
thấp hơn so với CET (47% vs. 27%)  

• Thay đổi đơn vị tính thuế từ Euro sang đồng bảng Anh 
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UK GSP

• Thay thế cho biểu GSP của EU và có hiệu lực từ 01/01/2021 

• Gồm 3 khuôn khổ: 

 Khuôn khổ dành các các nước LDC: miễn thuế và hạn ngạch cho tất
cả hàng hóa trừ vũ khí

 Khuôn khổ chung (General Framework): ưu đãi thuế NK cho 1 số
hàng hóa nhất định (~78% số dòng thuế) cho các nước thu nhập
thấp/trung bình thấp; có Việt Nam 

 Khuôn khổ tăng cường (Enhanced Framework): miễn thuế cho 1 số
hàng hóa nhất định cho các nước thu nhập thấp/trung bình thấp, dễ bị
tổn thương và đáp ứng 1 số đk khác

• Có cơ chế ngừng áp dung GSP với 1 nước sau tối đa 2 năm khi
FTA giữa UK với nước đó có hiệu lực

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CƠ CHẾ ÁP DỤNG
THUẾ NHẬP KHẨU CỦA UK ĐỐI VỚI VIỆT NAM

UK Global 
Tariff (UKGT) 

Hệ thống ưu
đãi thuế quan

phổ cập
(GSP)  

UKVFTA

6 năm
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HƯỚNG DẪN TRA CỨU THUẾ NHẬP KHẨU
CỦA UK TRONG UKVFTA

Bước 1
• Xác định mã HS của hàng hóa cần tra cứu

Bước 2

• Xác định Danh mục cắt giảm/xóa bỏ thuế quan tương ứng
với mã HS đó (thuế NK của UK là Biểu EU trong EVFTA)

Bước 3

• Xác định mức thuế ưu đãi cụ thể theo EVFTA (lưu ý cách
làm tròn thuế suất, xác định năm, thời gian chuyển tiếp)

Bước 4

• So sánh mức thuế ưu đãi theo EVFTA với mức thuế ưu đãi
GSP và thuế UKGT của UK đối với mã hàng hóa đó

VÍ DỤ: 
Tra cứu thuế nhập khẩu của UK đối với
mặt hàng quần áo trẻ em làm từ bông
(HS 6209.2000) nhập khẩu từ Việt Nam
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TRA CỨU THUẾ CỦA HS 6209.2000 TRONG
EVFTA 

• Biểu cam kết thuế nhập khẩu của EU tại Tiểu phụ lục 2-A-1 EVFTA
để xác định thuế suất cơ sở và lộ trình cắt giảm;

• Mục A (các điều khoản chung) tại Phụ lục 2-A EVFTA để xác định
cách tính thuế cụ thể theo từng năm

Thuế 

suất cơ

sở

Lộ

trình

Mức cắt

giảm mỗi

năm

Năm 1 

(2020) 

Năm 2 

(2021) 

Năm 3 

(2022) 

Năm 4 

(2023) 

Năm 5 

(2024) 

Năm 6 

(2025) 

10.5 B5 1.75 8.7 7 5.2 3.5 1.7 0

TRA CỨU THUẾ UKGT VÀ GSP CỦA UK 
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

TỪ VIỆT NAM

HTTPS://WWW.TRADE-
TARIFF.SERVICE.GOV.UK/SECTIONS

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
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Trân trọng cảm ơn!  


