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Ngày 21/10/2020, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn số 6774/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu với 
hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu sau đó thuê đối tác gia công lại.

Theo TCHQ, doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài (người nhập khẩu) có trách nhiệm thông báo cơ 
sở gia công lại, hợp đồng gia công lại với Chi cục Hải quan quản lý trước khi giao hàng hóa nhập khẩu cho đối tác nhận gia công lại. 
Trường hợp người nhập khẩu thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn (tức thông báo sau khi đã 
giao hàng hóa nhập khẩu cho đối tác nhận gia công lại để gia công), cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở 
người nhập khẩu và kiểm tra cơ sở nhận gia công lại, theo đó:

●  Không ấn định thuế trong trường hợp xác định đối tác nhận gia công lại có cơ sở gia công, có thực hiện gia công lại hàng hóa, 
sản phẩm sau gia công đã trả lại cho người nhập khẩu và đã được xuất khẩu. Người nhập khẩu bị xử lý vi phạm hành chính 
theo mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn 
quy định; hoặc

●  Thực hiện thu thuế nếu không đáp ứng các nội dung trên. 

Đội ngũ tư vấn hải quan của PwC Việt Nam sẵn sàng thảo luận thêm với quý công ty về việc rà soát hồ sơ tuân thủ hải quan trong 
trường hợp quý công ty có giao dịch tương tự.
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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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