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Báo cáo định mức sản xuất thực tế 
của các sản phẩm được sản xuất 
trong năm (Mẫu 27 nộp online, Mẫu 
16 nộp trực tiếp).

Giới thiệu về Báo cáo quyết toán nguyên vật liệu, thành 
phẩm thuộc loại hình sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Báo cáo quyết toán bao gồm:

Quy định chung 
Theo quy định hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và hải quan, các doanh nghiệp có hoạt 
động sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (bao gồm 
doanh nghiệp chế xuất) thuộc đối tượng được 
miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào để 
phục vụ sản xuất, gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, 
hàng năm các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo 
quyết toán tình hình thực tế sử dụng nguyên vật 
liệu miễn thuế cho Cơ quan Hải quan. 

Báo cáo quyết toán được nộp định kỳ hàng năm 
trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính của doanh nghiệp cho Chi cục Hải quan nơi 
Công ty đã thực hiện thông báo cơ sở sản xuất

Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên 
vật liệu nhập khẩu miễn thuế 
(Mẫu 25 nộp online, Mẫu 15 nộp 
trực tiếp);

Báo cáo nhập-xuất-tồn thành 
phẩm được sản xuất từ nguyên 
vật liệu miễn thuế (Mẫu 26 nộp 
online, Mẫu 15a nộp trực tiếp)
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Giới thiệu về Báo cáo quyết toán nguyên vật liệu, thành 
phẩm thuộc loại hình sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Một số vấn đề phát sinh khi lập 
Báo cáo quyết toán

Khác biệt về mã nguyên vật liệu, 
thành phẩm và đơn vị tính trong 
quá trình khai báo hải quan và 
quản lý thực tế tại doanh nghiệp

Sự thiếu thống nhất giữa các phòng 
ban trong việc theo dõi, quản lý hàng 
hóa miễn thuế dẫn đến chênh lệch với 
số liệu trên hệ thống của cơ quan Hải 
quan;

Sự theo dõi không đầy đủ các giao 
dịch phát sinh có hoặc không trực 
tiếp liên quan đến sản xuất hàng xuất 
khẩu như là xuất hàng hóa để nghiên 
cứu, chạy thử, làm mẫu, tiêu hủy, 
điều chỉnh sau kiểm kê v.v

Các thao tác tính toán tốn nhiều thời 
gian do dữ liệu lớn nên việc sử dụng 
công cụ excel thường gặp những hạn 
chế nhất định.

Những vấn đề phát sinh nêu trên thường 
dẫn đến sự chênh lệch số tồn kho nguyên 
vật liệu, thành phẩm giữa số liệu theo hồ sơ 
khai báo hải quan với số liệu tồn kho thực tế 
theo sổ sách kế toán của Công ty dẫn đến 
rủi ro bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế 
GTGT đối với lượng hàng hóa chênh lệch và 
bị xử phạt vi phạm ở mức từ 10% đến 300% 
tính trên số tiền thuế bị ấn định khi cơ quan 
hải quan kiểm tra Báo cáo quyết toán hoặc 
thực hiện kiểm tra sau thông quan tại doanh 
nghiệp.

Những vấn đề phát sinh
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Giới thiệu về Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập 
khẩu miễn thuế của Dự án ưu đãi đầu tư

Các trường hợp miễn thuế nhập 
khẩu

● Hàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư 
xây dựng trong nước chưa sản xuất 
được …. nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định của dự án đầu tư được hưởng ưu 
đãi đầu tư

● Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước 
chưa sản xuất được nhập khẩu trong 
vòng 5 năm để phục vụ sản xuất của dự 
án đầu tư được hưởng ưu đãi

● Doanh nghiệp thực hiện nộp Thông báo 
tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu 
miễn thuế (“Thông báo”) định kỳ hàng 
năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính

Các vấn đề phát sinh khi thực hiện 
Thông báo hàng năm

● Số lượng nhập khẩu thực tế vượt lượng đã 
đăng ký với cơ quan hải quan

● Sự khác biệt về chủng loại, mã HS giữa 
danh mục đã đăng ký với hải quan và thực 
tế nhập khẩu 

● Hàng hóa nhập khẩu được cơ quan hải 
quan kết luận không phù hợp với mục tiêu, 
lĩnh vực của Dự án 

● Căn cứ xác định vật tư, nguyên vật liệu 
trong nước đã sản xuất được tại thời điểm 
nhập khẩu.

Từ những vấn đề phát sinh nêu trên nếu doanh 
nghiệp không giải trình, chứng minh được thì Cơ 
quan hải quan sẽ tiến hành truy thu thuế nhập 
khẩu tương ứng đồng thời xử phạt vi phạm từ 
10% đến 300% tính trên số tiền thuế truy thu.
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Dịch vụ của PwC liên quan tới Báo cáo quyết toán, Thông báo 
tình hình sử dụng hàng miễn thuế

Đối chiếu dữ liệu là một 
bài toán khó

Khi chuẩn bị Báo cáo quyết toán và Thông báo 
tình hình sử dụng hàng miễn thuế, doanh 
nghiệp cần thực hiện đối chiếu những dữ liệu 
lớn và đôi khi khá phức tạp. Công việc này tiêu 
tốn nhiều thời gian và tiềm ẩn nhiều sai sót bởi 
vì: 

● Việc tổng hợp và phân loại dữ liệu được 
thực hiện thủ công

● Sai sót khi kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 
khác nhau

● Lỗi khi thực hiện tính toán bằng Excel

● Việc tập trung quá nhiều thời gian và nhân 
sự cho công việc này khiến gia tăng rủi ro 
sai sót trong các công việc quan trọng khác. 

40% - 80% 
Thời gian trung bình trong ngày mà một nhân sự 
cần để thực hiện các công việc thủ công như tổng 
hợp, xử lý, trích xuất, so sánh, và phân loại dữ 
liệu xuất nhập khẩu.

Những giải pháp ứng dụng công 
nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
của PwC Việt Nam 

Chúng tôi sử dụng công nghệ mới thay thế cho 
Excel giúp tự động hóa các quy trình xử lý, phân 
tích, đối chiếu dữ liệu nhằm giúp cho công việc 
được triển khai nhanh chóng, chính xác và hiệu 
quả hơn. Các công cụ của chúng tôi có thể:

Xử lý dữ liệu có khối lượng lớn

Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn

So sánh dữ liệu dựa trên nhiều tiêu chí

Đối chiếu dữ liệu ở nhiều định dạng

Trực quan hóa dữ liệu
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Chúng tôi có thể hỗ trợ:

1. Lập báo cáo 
● Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu để đưa ra phương pháp lập 

Báo cáo quyết toán, Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phù 
hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp;

● Ứng dụng công nghệ trong việc xử lý t và phân tích dữ liệu giúp tăng 
hiệu quả, giảm thiểu rủi ro sai sót và có thời gian để chứng tôi phân 
tích các rủi ro về hải quan 

● Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nộp Báo cáo.

2. Soát xét Báo cáo quyết toán/Thông báo tình hình 
sử dụng hàng miễn thuế Công ty đã nộp cho Cơ 
quan hải quan để nộp bổ sung, điều chỉnh

● Soát xét lại các thông tin, dữ liệu đầu vào và phương pháp lập Báo 
cáo quyết toán/Thông báo đã nộp cho Cơ quan hải quan

● Đưa ra các vấn đề rủi ro tiềm tàng của Báo cáo quyết toán/Thông báo 
đã nộp và đề xuất phương án chỉnh sửa, bổ sung.

Lợi ích mang lại

Nhận được các tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia của PwC Việt Nam

Triển khai công việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn khi 
ứng dụng các công cụ phân tích số liệu

Giảm thiểu thời gian xử lý dữ liệu thủ công

Có nhiều thời gian hơn để phân tích dữ liệu, tìm ra các rủi ro và xây 
dựng chiến lược xuất nhập khẩu hiệu quả
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Dịch vụ của PwC liên quan tới Báo cáo quyết toán, Thông báo 
tình hình sử dụng hàng miễn thuế
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