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Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP 

(NĐ18) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP 

(NĐ134) ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  

Thực hiện NĐ18 sẽ mang lại lợi ích cho cả cơ quan hải quan thực thi 

chính sách và cho người dân, doanh nghiệp (DN), NĐ18 có nhiều điểm mới 

khắc phục được những điểm chưa hoàn thiện tại NĐ134, đáp ứng yêu cầu, chỉ 

đạo của Chính phủ về giải quyết các vướng mắc về thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 

phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Để triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới, Cục Hải quan tỉnh Bình 

Dương xin phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp một số nội dung như sau: 

1. Về bố cục của NĐ18 

Bao gồm 2 Điều: 

1)  Điều 1. sửa đổi, bổ sung 21 nhóm vấn đề 

  Bổ sung 4 Điều mới gồm Điều 28a, Điều 29a, Điều 31a, Điều 37a. 

  Sửa đổi 17  Điều đã có tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP 

 2) Điều 2. Quy định về chuyển tiếp 

  Quy định về chuyển tiếp ưu đãi thuế nhập khẩu cho các đối tượng 

miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 9 Điều 1 (thiên tai, thảm họa dịch bệnh, 

nông sản và các trường hợp đặc biệt khác) 

  Quy định chuyển tiếp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ áp dụng 

từ ngày 1/9/2016 

  Quy định chuyển tiếp về các trường hợp miễn thuế đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt thì tiếp tục thực hiện cho đến khi nhập khẩu hết số lượng 

2. Về một số nội dung mới 

- NĐ 18 có bổ sung quy định về áp dụng thuế suất với hàng hóa XNK 

tại chỗ cho từng trường hợp để thực hiện.  
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- So với NĐ 134 thì NĐ 18 đã giải quyết được bất cập, vướng mắc phát 

sinh trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản 

xuất xuất khẩu và hoạt động XNK tại chỗ. 

Bên cạnh đó, bổ sung hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được 

phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy vào nhóm các hàng hóa thuộc 

đối tượng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế 

nhập khẩu. 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thông báo định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 

ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính về tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế 

trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho 

đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt 

Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ 

nội địa, đã được tiêu hủy. 

- Bổ sung một số trường hợp không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối 

tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế. 

- NĐ 18 có những điều khoản góp phần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập 

khẩu theo hướng đơn giản về hồ sơ, trình tự thủ tục minh bạch công khai, tạo 

thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và DN, thúc đẩy phát triển sản xuất, 

thúc đẩy xuất khẩu, phù hợp với điều ước quốc tế.  

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đính kèm Bảng so sánh một số thay đổi 

của NĐ 18 so với NĐ 134 để các DN tham khảo triển khai thực hiện. 

3. Về điều khoản thi hành 

NĐ 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.  

Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại NĐ 18 có 

phát sinh vướng mắc đề nghị các DN vui lòng liên hệ với Chi cục Hải quan trực 

thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nơi đăng ký làm thủ tục để được hướng 

dẫn thực hiện và báo cáo về Cục đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

Nội dung Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ 

được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Cục Hải quan tỉnh 

Bình Dương thông báo cộng đồng các DN được biết và triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

    Nơi nhận: 
    - Như trên; 

    - Ban Lãnh đạo Cục; 

    - Các Chi cục (để t/h); 

    - Ban biên tập Website Cục 

(để đăng Web); 

    - Lưu: VT,TXNK (03b). 
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