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 HIỆP ĐỊNH TẠO 
THUẬN LỢI TM  

- Phần I: 13 Điều về các biện pháp 
kỹ thuật 

- Phần II: CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐỐI 

XỬ ĐẶC BIỆT VÀ KHÁC BIỆT ĐỐI 

VỚI CÁC NƢỚC THÀNH VIÊN ĐANG 

PHÁT TRIỂN VÀ KÉM PHÁT TRIỂN 
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CÁC BIỆN PHÁP TF 

Minh bạch và quyền của DN 

 Công bố/Công bố trên mạng 

 Điểm giải đáp về thông tin thƣơng 
mại 

 Khoảng thời gian giữa thời điểm 
công bố và thời điểm có hiệu lực 

 Cơ hội góp ý 

 Ra quyết định trƣớc 

 Quyền khiếu kiện 
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CÁC BIỆN PHÁP TF 

 

Quá cảnh 

 Hạn chế về thuế và lệ phí 

 Không phân biệt đối xử 

 Không chịu thuế hải quan 

 Việc sử dụng bảo lãnh 
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CÁC BIỆN PHÁP TF 

Thủ tục và phí nhập khẩu/ xuất khẩu/ quá cảnh 

 Nguyên tắc về phí 

 Xử lý trƣớc khi hàng đến 

 Quản lý rủi ro 

 Kiểm tra sau thông quan 

 Công bố thời gian giải phóng hàng trung bình  

 Doanh nghiệp ƣu tiên 

 Hợp tác giữa các cơ quan quản lý biên giới 

 Rà soát các thủ tục và chứng từ 

 Một cửa 

 Xóa bỏ việc sử dụng PSI 

 Giải phóng hàng riêng biệt với thông quan hàng hóa 
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HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Công bố thông tin 

Công bố thủ tục hành chính; số 

lƣợng, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải 

quyết… 

Công khai các quy định về thủ tục 

hải quan trên trang web: 

www.customs.gov.vn 

Help desk: Tổng cục Hải quan, Cục 

Hải quan và Chi cục Hải quan 

Điều 1: Công bố và tính có sẵn 

của thông tin 

•Công bố 

•Thông tin có sẵn trên mạng 

•Điểm giải đáp 

•Thông báo 

Điều 2: Cơ hội góp ý, thông tin 

trƣớc khi có hiệu lực và tham 

vấn 

Cơ hội góp ý và thông tin trƣớc 

khi có hiệu lực 

Tham vấn 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi 

Điều 26: Xác định trƣớc 

Phạm vi: 

Phân loại hàng hóa 

Xuất xứ hàng hóa 

Phƣơng pháp xác định trị giá hải quan 

Thời hạn và hiệu lực 

Thời hạn xử lý: Dự thảo Nghị định (30 

ngày) 

Giá trị hiệu lực : 3 năm kề từ ngày ban 

hành 

Điều 3: Quyết định trƣớc 

Phạm vi: 

Phân loại hàng hóa 

Xuất xứ hàng hóa 

Phƣơng pháp xác định trị giá hải 

quan 

Miễn, giảm thuế hải quan 

Hạn ngạch thuế quan 

Các vấn đề khác 

Thời hạn và hiệu lực 

Thời hạn xử lý 

Giá trị hiệu lực  



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Luật Hải quan mới 

Tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát tại 

cửa khẩu 

Kiểm dịch 

Kiểm tra an toàn thực phẩm 

Kiểm tra chất lƣợng… 

Thủ tục kiểm tra 

Tái kiểm: lựa chọn giám định 

nếu không đồng ý kết quả kiểm 

tra hải quan 

Điều 4: Khiếu kiện hoặc thủ tục 

rà soát 

Quyền khiếu kiện hoặc rà soát 

Điều 5: Các biện pháp khác 

nhằm nâng cao tính công bằng, 

không phân biệt đối xử và minh 

bạch 

Thông báo về việc kiểm soát 

hoặc kiểm tra 

Tạm giữ 

Thủ tục kiểm nghiệm 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Pháp lệnh phí và lệ phí 

Luật Hải quan:  

Lệ phí hải quan 20.000 VND/tờ khai 

Phí trên khối lƣợng giao dịch xử lý 

Luật xử lý vi phạm hành chính 

Nghị định 127/2013/ND-CP xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan 

Điều 6: Quy định về phí và lệ phí 

Nguyên tắc chung về phí và lệ 

phí của hoặc liên quan đến nhập 

khẩu và xuất khẩu 

Công bố trƣớc khi thực hiện 

Định kỳ rà soát 

Nguyên tắc cụ thể về phí và lệ 

phí của hoặc liên quan đến nhập 

khẩu và xuất 

Giá dịch vụ 

Quy định về xử phạt 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan: Về thông quan và giải phóng hàng 

Điều 25: Khai trƣớc khi hàng đến hoặc trƣớc khi 

PTVT xuất cảnh 

Tờ khai có giá trị 15 ngày kể từ ngày đăng ký 

Thông quan trƣớc (trừ kiểm hóa) 

Thanh toán điện tử:  

Thanh toán qua ngân hàng 

Điều 36: Giải phóng hàng: 

Chƣa xác định đƣợc số thuế chính thức (mã số, 

trị giá, lƣợng…) 

Nộp thuế, phí (tự kê khai) 

Xác định số thuế chính thức trong thời hạn 30 

ngày 

Điều 7: Giải phóng và 

thông quan hàng hóa 

Xử lý trƣớc khi hàng đến 

Thông quan nhanh 

Chứng từ điện tử 

Thanh toán điện tử 

Giải phóng hàng: 

Nộp bảo đảm cho số 

tiền thuế, phí và lệ phí 

hải quan 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi: 

Điều 4: Khái niệm quản lý rủi ro 

Điều 17: Quản lý rủi ro trong hoạt động 

nghiệp vụ hải quan 

Kiểm tra, giám sát hải quan 

Phòng chống buôn lậu, gian lận thƣơng 

mại 

Điều 77-82: Kiểm tra sau thông quan 

Khái niệm 

Các trƣờng hợp KTSTQ 

KTSQT tại trụ sở cơ quan hải quan 

KTSTQ tại trụ sở ngƣời khai hải quan 

Điều 7: Giải phóng và thông 

quan hàng hóa 

Quản lý rủi ro 

Tập trung quản lý các lô 

hàng rủi ro cao 

Giải phóng nhanh các lô 

hàng rủi ro thấp 

Kiểm tra sau thông quan 

Đánh giá tuân thủ pháp 

luật của doanh nghiệp 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan 

Thiết lập và công bố thời gian giải 

phóng hàng trung bình 

WCO Release Time Measurement    

Báo cáo của WB, khảo sát của VCCI 

và TCHQ 

Thời gian trung bình:  

khoảng 115h 

Trong đó thời gian thông quan 31h 

Điều 7: Giải phóng và 

thông quan hàng hóa 

Thiết lập và công bố 

thời gian giải phóng 

hàng trung bình 

WCO Release Time 

Measurement  



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan:Doanh nghiệp ƣu tiên: Điều 42-45 

Điều kiện doanh nghiệp ƣu tiên: 

•Tuân thủ pháp luật 02 năm liên tục; 

•Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; 

•Thực hiện thủ tục hải quan, thuế điện tử; 

•Thực hiện thanh toán qua ngân hàng; 

•Có hệ thống kiểm soát nội bộ; 

•Chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán.  

Các ƣu đãi cho doanh nghiệp ƣu tiên: 

Miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế 

hàng hóa  

Tờ khai hải quan chƣa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay 

thế tờ khai hải quan.  

Trong thời hạn 30 ngày, nộp tờ khai hải quan hoàn 

chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải 

quan. 

Ƣu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế 

Điều 7: Giải phóng và 

thông quan hàng hóa 

Các biện pháp tạo 

thuận lợi thƣơng mại 

đối với các doanh 

nghiệp ƣu tiên 

 

Điều kiện doanh 

nghiệp ƣu tiên 

 

Các biện pháp ƣu tiên 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan 

Điều 52: Thủ tục hải quan đối với 

hàng chuyển phát nhanh 

Điều 22: Khai hải quan trƣớc 2h 

trƣớc khi PTVT xuất cảnh 

Điều 33: Kiểm tra thực tế hàng hóa 

• Ƣu tiên thủ tục hải quan: kiểm tra 

trƣớc đối với hàng hóa dễ hƣ 

hỏng 

• Thông quan ngoài giờ làm việc 

(Điều 19 – Thời hạn làm thủ tục 

hải quan) 

Điều 7: Giải phóng và thông 

quan hàng hóa 

Các lô hàng gửi nhanh 

Cung cấp trƣớc các thông tin 

Ƣu tiên giải phóng hàng nhanh 

Tuân thủ tốt pháp luật hải quan 

Hàng hóa dễ hƣ hỏng 

Ƣu tiên thủ tục hải quan: kiểm 

tra trƣớc 

Thông quan ngoài giờ làm việc 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi 

Điều 35: Phối hợp kiểm tra chuyên 

ngành tại cửa khẩu: 

- 8 Luật, 11 Bộ, ngành 

- Dự thảo Nghị định 

- Đề án thống nhất quản lý 

Điều : Kiểm tra thực tế hàng hóa: 

+  Xây dựng và chia sẻ có sở hạ tầng 

chung 

+ Kiểm tra chung 

+ Thiết lập địa điểm kiểm tra một lần 

dừng 

Điều 8: Hợp tác giữa các cơ 

quan quản lý biên giới 

Trong nội bộ nƣớc thành viên: 

+ Hợp tác và phối hợp 

Giữa các Thành viên: 

- Thống nhất ngày giờ làm việc 

+ Thống nhất các quy trình thủ 

tục 

+  Xây dựng và chia sẻ có sở hạ 

tầng chung 

+ Kiểm tra chung 

+ Thiết lập địa điểm kiểm tra một 

lần dừng 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi: 

Mục 6: Vận chuyển hàng hóa 

đang chịu sự giám sát hải quan 

(Điều 64, 65) 

Chuyển cửa khẩu 

Chuyển cảng 

Quá cảnh 

Luật Thƣơng mại 

Quy định quá cảnh hàng hóa 

Điều 9: Vận chuyển hàng 

hóa chịu sự kiểm  soát về 

hải quan đối với hàng nhập 

khẩu 

Thủ tục cho phép vận 

chuyển từ cơ quan hải 

quan này đến cơ quan hải 

quan khác 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi  

Các quy định về thủ tục 

Điều 21 – Thủ tục hải quan 

Ngƣời khai hải quan 

Cơ quan hải quan 

Điều 24 – Hồ sơ hải quan 

Tờ khai hải quan 

Chứng từ có liên quan.  

hợp đồng mua bán hàng hóa,  

hóa đơn thƣơng mại,  

chứng từ vận tải,  

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 

Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 

Chấp nhận các bản sao 

Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

Một cửa 

Kiểm tra trƣớc khi xuất hàng 

Sử dụng đại lý khai thuê hải quan 

Các thủ tục biên giới chung và các 

yêu cầu thống nhất về chứng từ 

Hàng bị từ chối 

Tạm nhập hàng hóa/ gia công trong 

nƣớc hoặc ngoài nƣớc 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi  

Các quy định về thủ tục 

Điều 24 – Hồ sơ hải quan 

Chứng từ có liên quan (tiếp)  

chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa,  

giấy phép, thông báo kết quả 

kiểm tra, 

các chứng từ khác. 

Hình thức chứng từ: 

Chấp nhận bản sao 

Bản chính: Giấy phép, C/O, hồ 

sơ thuế (miễn, giảm, hoàn…) 

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 

Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 

Chấp nhận các bản sao 

Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

Một cửa 

Kiểm tra trƣớc khi xuất hàng 

Sử dụng đại lý khai thuê hải quan 

Các thủ tục biên giới chung và các 

yêu cầu thống nhất về chứng từ 

Hàng bị từ chối 

Tạm nhập hàng hóa/ gia công trong 

nƣớc hoặc ngoài nƣớc 



HỆ THỐNG LUẬT ĐỔI MỚI   HiỆP ĐỊNH TF 

HIỆP ĐỊNH TF – LUẬT HQ MỚI 

CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CÔNG 

Luật Hải quan sửa đổi 

Các quy định về thủ tục 

Điều 4 – Khái niệm SW 

Gửi thông tin, chứng từ điện 

tử 

Cấp phép; quyết định thông 

quan, giải phóng hàng 

Hệ thống thông tin tích hợp.  

Các quy định liên quan tại 

Luật: 

Điều 24: Hồ sơ hải quan 

Điều 25: Thời hạn nộp hồ 

sơ 

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 

Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 

Chấp nhận các bản sao 

Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

Một cửa 

Kiểm tra trƣớc khi xuất hàng 

Sử dụng đại lý khai thuê hải quan 

Các thủ tục biên giới chung và các 

yêu cầu thống nhất về chứng từ 

Hàng bị từ chối 

Tạm nhập hàng hóa/ gia công trong 

nƣớc hoặc ngoài nƣớc 
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Điều 20 – Đại lý hải quan 

Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải 

quan:  

•Đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh 

doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá 

hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; 

•Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; 

•Khai hải quan điện tử. 

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan: 

•công dân Việt Nam 

• trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ 

thuật; 

•chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;  

•cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ 

tục hải quan 

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 

Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 
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 Các quy định về thủ tục 

Điều 58 – Xử lý hàng tồn đọng 

Hàng tồn đọng: 

•Chủ hàng từ bỏ (trừ trƣờng hợp vi 

phạm) 

•Quá 90 ngày không có ngƣời nhận 

•Ngoài vận đơn, lƣợc khai, thu gom tại 

cảng 

Thủ tục xử lý: 

Thông báo trong thời hạn 60 ngày 

Xử lý: 

Bán thanh lý 

Hàng ảnh hƣởng đến môi trƣờng: 

 + Buộc vận chuyển ra khỏi lãnh thổ 

+ Tiêu hủy 

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 

Thủ tục và các yêu cầu về chứng từ 

Chấp nhận các bản sao 
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Tạm nhập tái xuất 

Miễn thuế 

Nộp thuế hoặc bảo lãnh: 

Kinh doanh TNTX 

Điều 46 – Hàng kinh doanh 

TNTX 

Điều 48 – Tạm nhập, tạm xuất 

khác 

Điều 10: Thủ tục liên quan đến nhập 

khẩu, xuất khẩu và quá cảnh 
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