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Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định

134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu

18/3/2021 www.pwc.com/vn

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng 

dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu cũng được miễn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nhập khẩu có 

thuê gia công lại. Tuy nhiên, việc miễn thuế nhập khẩu chỉ được cho phép nếu người nhập khẩu chỉ thuê gia công lại một phần lượng 

nguyên liệu nhập khẩu hoặc một/một số công đoạn sản xuất, đồng thời phải tuân thủ các thủ tục hải quan liên quan.

Quy định mới liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được bổ sung vào Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Theo đó, DNCX cần đáp 

ứng đủ các điều kiện sau: có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào

DNCX chỉ qua cổng/cửa; có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các 

thời điểm trong ngày; dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại 

DNCX tối thiểu 12 tháng; có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của DNCX để báo cáo quyết 

toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung một số quy định liên quan đến quy trình miễn thuế, hoàn thuế.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/4/2021. Quý công ty có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP đăng tải trên 

trang web của Chính phủ.
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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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