B Tài chính cho bit, thc hin nhim v nghiên cu sa i chính sách thu gii quyt các vng mc v thu xut khu,
thu nhp khu, B Tài chính ã trình Chính ph h s d án sa i, b sung Ngh nh s 134/2016/N-CP ngày
1/9/2016 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin pháp thi hành Lut thu nhp khu, thu xut khu (d tho
Ngh nh). Ngày 03/7/2020, B Tài chính có công vn s 8107/BTC-CST v gii trình, tip thu ý kin thành
viên Chính ph v d tho Ngh nh sa i, b sung Ngh nh s 134/2016/N-CP.
Tuy nhiên, n nay B Tài chính tip tc nhn c các kin ngh, vng mc ca các doanh nghip, y ban nhân dân
tnh, thành ph liên quan n d tho Ngh nh sa i, b sung Ngh nh s 134/2016/N-CP. kp thi tháo g khó
khn cho doanh nghip và to thun li thu hút ngun vn u t FDI mi, B Tài chính tip tc xut sa i ti d tho Ngh
nh sa i, b sung Ngh nh s 134/2016/N-CP ngày 01/9/2016 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin
pháp thi hành lut thu xut khu, thu nhp khu nh sau:
V b sung iu kin kiêm tra, giam sat hai quan i vi khu phi thu quan là doanh nghip ch xut (DNCX) và
áp dng chính sách thu i vi DNCX (iu 28a d tho Ngh nh sa i, b sung Ngh nh s 134/2016/N-CP)
Thc t thc hin các quy nh trên ã phát sinh các vng mc sau:
1. Vng mc v vic xác nhn kh nng áp ng iu kin kim tra, giám sát hi quan theo quy nh ti khon 1 iu 30
Ngh nh s 82/2018/N-CP.
2. Vng mc v vic áp dng c ch thc hin i vi doanh nghip ã c cp giy chng nhn ng ký u t nhng cha c công
nhn là doanh nghip ch xut.
Hin nay, mt s doanh nghip ã c c quan ng ký u t cp giy chng nhn ng ký u t trong ó ghi rõ khi áp ng
iu kin v doanh nghip ch xut theo quy nh ca pháp lut Vit Nam thì mi c công nhn là doanh nghip ch
xut hoc doanh nghip c áp dng c ch i vi khu ch xut theo quy nh ca pháp lut. Vì vy, các doanh nghip
cha c c quan hi quan xác nhn v kh nng áp ng iu kin kim tra, giám sát hi quan nên cha c áp dng
chính sách thu i vi khu phi thu quan. Do ó, khi nhp khu hàng hoá trong giai on xây dng nhà máy,
doanh nghip vn phi thc hin kê khai np thu nhp khu, thu giá tr gia tng theo quy nh. ng thi, khi doanh
nghip ã c c quan hi quan xác nhn là áp ng iu kin kim tra, giám sát ca c quan hi quan thì các DNCX
này cng không thuc i tng c hoàn thu nhp khu, thu giá tr gia tng ã np trong quá trình xây dng d án
(do không thuc các trng hp c hoàn thu nhp khu theo quy nh ca Lut thu s 107 và không c hoàn thu
giá tr gia tng theo quy nh pháp lut thu giá tr gia tng).
kp thi gii quyt các vng mc phát sinh nêu trên, B Tài xut b sung ti d tho Ngh nh sa i, b sung Ngh nh
s 134/2016/N-CP ni dung quy nh v iu kin iu kin kiêm tra, giam sat hai quan i vi khu phi thu quan là
doanh nghip ch xut và áp dng u ãi thu i vi doanh nghip ch xut nh sau:
“iu 28a. iu kin kiêm tra, giam sat hai quan và áp dng chính sách thu i vi khu phi thuê quan la doanh
nghip ch xut
1. iêu kiên kiêm tra, giam sat hai quan ôi vi khu phi thu quan là doanh nghip chê xuât:
a) Co hang rao cng ngn cach vi khu vc bên ngoai; co công/ca ra, vào m bo ch a hàng hóa ra, vào
doanh nghip ch xut qua cng/ca.
b) Co hê thông camera quan sat c cac vi tri tai công/ca ra, vao va các vi tri lu gi hang hoa tât ca
cac thi iêm trong ngay (24/24 gi, bao gôm ca ngay nghi, ngay lê); d liu hình nh camera c kêt nôi trc
tuyn vi c quan hai quan quan ly doanh nghiêp và c lu gi tai doanh nghiêp chê xuât tôi thiêu 12
thang.
c) Co phn mm quan ly hang hoa nhâp khâu thuc i tng không chu thu ca doanh nghip ch xut báo
cáo quyt toán nhp- xut- tn v tình hình s dng theo quy nh pháp lut v hi quan; có phn mm giam sat
hang hoa ra, vao doanh nghiêp chê xuât m bo yêu cu sao lu, kêt xuât, chia se d liêu cho c quan

hai quan.
3. Doanh nghiêp c hng chính sách thu i vi khu phi thu quan k t thi im c cp Giy chng nhn ng ký u t
hoc c xác nhn bng vn bn cua c quan ng ky âu t nu trong Giy chng nhn ng ký u t hoc vn bn xác xác
nhn ca c quan ng ký u t quy nh la doanh nghiêp chê xuât.”
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