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Hiệp định thương mại tự do mới
giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Ngày 11/12/2020, Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức kết thúc đàm phán cho hiệp định thương mại tự do song
phương, tức Hiệp định thương mại tự do Vương quốc Anh - Việt Nam (gọi tắt là UKVFTA).
UKVFTA dự kiến sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 nhằm đảm bảo các lợi ích về tự do thương mại giữa hai bên không bị gián
đoạn sau khi EVFTA hết hiệu lực với Vương quốc Anh sau ngày 31/12/2020.
Khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan, 99% số dòng thuế xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ được
xóa bỏ. Các nhà xuất khẩu Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, da giày và thủy sản sẽ tiếp cận nhiều lợi ích từ hiệp định này.

Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh bao gồm dược phẩm, máy móc và hóa chất cũng được
hưởng nhiều lợi ích trong việc cắt giảm thuế quan.
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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 155 quốc gia với hơn 284.000 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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