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Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất
khẩu, nhập khẩu ưu đãi thực hiện
Hiệp định EVFTA

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP quy định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2020 – 2022 để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam
(EVFTA). Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành.
Căn cứ Nghị định 111/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho các tờ khai xuất khẩu,
nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/8/2020 đến ngày 17/9/2020 nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp
ứng các điều kiện quy định trong nghị định.
Các biểu thuế ưu đãi này của Việt Nam cũng được áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Liên hiệp Vương
quốc Anh (bao gồm Bắc Ai-len) và Việt Nam nếu chúng thỏa các điều kiện quy định trong nghị định.
PwC Việt Nam hân hạnh được hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc hoàn thuế và tận dụng các ưu đãi của Hiệp định
EVFTA.
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276.000 nhân
viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi
bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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