
Ngày 01/6/2021 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2687/TCHQ-TXNK hướng dẫn cục quan hải quan 

các tỉnh, thành phố một số số nội dung mới quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Dưới đây chúng tôi xin 

cập nhật một số điểm đáng chú ý như sau:

● Hướng dẫn về việc kê khai thuế, ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong 

sản phẩm được xuất khẩu tại chỗ khi người xuất khẩu tại chỗ không hoàn thành nghĩa vụ thông báo 

thông tin về tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ tương ứng theo đúng thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

thông quan hàng xuất khẩu tại chỗ. 

● Giải thích kỹ hơn về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất, đặc biệt là điều kiện 

có hệ thống camera quan sát. Cụ thể, Công văn 2687 liệt kê các khu vực tại doanh nghiệp chế xuất 

cần có camera quan sát bao gồm các khu vực cửa ra vào, kho bãi lưu trữ nguyên liệu vật tư, bán 

thành phẩm, thành phẩm, máy móc và thiết bị, và các hàng hóa không chịu thuế khác. Các khu vực 

khác được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn, v.v không áp 

dụng yêu cầu này.

● Bên cạnh đó, một số hướng dẫn khác liên quan đến các điểm mới của Nghị định 18 cũng được chi 

tiết thêm như việc giao gia công lại của hoạt động gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu; chính sách 

thuế và mã loại hình nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu v.v.

Nếu quý công ty có bất cứ vướng mắc với những nội dung trên và trong quá trình thực hiện theo Nghị định 

18/2021, xin vui lòng liên hệ với PwC để được tư vấn cụ thể.
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