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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 106/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo NĐ sửa đổi NĐ 134/2016/ 

NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế XK-NK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2018 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

Phúc đáp văn bản 7095/BTC-CST ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính v/v xin ý kiến dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của 
Luật Thuế XK NK (sau đây gọi tắt là Dự thảo); văn bản số 4290/GM-TCHQ ngày 20/7/2018 
của Bộ Tài chính về Hội thảo tham vấn cộng đồng DN về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 134/2016/ NĐ-CP, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi 
Dự thảo cho các DN hội viên xem xét góp ý và xin có các tổng hợp góp ý cụ thể như sau: 

Trước hết, Hiệp hội đánh giá cao việc Bộ Tài chính & TCHQ luôn đi đầu trong việc cải 
thiện môi trường kinh doanh thông qua việc tiếp thu-đề xuất sửa đổi các văn bản pháp quy liên 
quan đến các hoạt động SX-XNK của cộng đồng DN, trong đó có Nghị định 134/2016 kể trên. 
Dự thảo đã bỏ quy định sẽ đánh thuế NK cho phần dư từ 3% trở lên của nguyên liệu, vật tư, 
phế phẩm, phế liệu đã nhập khẩu để gia công XK mà Hiệp hội đã có các văn bản báo cáo kiến 
nghị từ đầu năm 2017 tới nay, thay vào đó là: “phế liệu, phế thải, phế phẩm nằm trong định 

mức thực tế SX được miễn thuế NK khi tiêu thụ nội địa....”. Ngoài ra, Dự thảo cũng đã tiếp thu 
và sửa đổi trong Dự thảo nội dung nguyên liệu nhập khẩu để SXXK và GCXK bao gồm cả 
phụ liệu. 

Về các nội dung còn bất cập, VP Hiệp hội xin có các góp ý-kiến nghị cụ thể như sau: 

1. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Mục a Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 
134/2016/ NĐ-CP 

 “a) … Trường hợp người nộp thuế đưa một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh 

kiện đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam để trực tiếp sản xuất (người nhận 

sản xuất lại) sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất xuất khẩu thì 

người nộp thuế phải thực hiện thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản 

xuất của người nhận sản xuất lại, hợp đồng sản xuất lại cho cơ quan hải quan trước khi đưa 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng sản xuất lại. 

Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan một phần 

hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu để gia công sau đó nhập khẩu trở lại 

Việt Nam để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất xuất khẩu thì người nộp thuế được miễn thuế 

xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công. Sản phẩm đặt gia công tại nước ngoài 

nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

11 Nghị định này và được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với sản phẩm thực tế xuất 

khẩu. Sản phẩm đặt gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế 

nhập khẩu theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.”  
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a. Góp ý 1: Đề nghị bổ sung thêm vào cuối đoạn văn thứ hai Mục a Khoản 2 Điều 12 của 
Nghị định 134/2016/ NĐ-CP như sau: 

“Trường hợp người nộp thuế đưa một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã 

nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam để trực tiếp sản xuất (người nhận sản xuất 

lại) sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất xuất khẩu thì người nộp 

thuế phải thực hiện thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của 

người nhận sản xuất lại, hợp đồng sản xuất lại cho cơ quan hải quan trước khi đưa nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng sản xuất lại. Trong trường hợp cơ sở sản xuất lại 

trước đó đã từng được cơ quan hải quan kiểm tra và có kết luận đạt yêu cầu về điều kiện sản 

xuất thì không cần thông báo cho cơ quan hải quan mà chỉ cần có đầy đủ hồ sơ (hợp đồng, 

phiếu xuất nhập kho, hóa đơn) chứng minh giao dịch giữa người nộp thuế và cơ sở sản xuất 

nhận sản xuất lại để cung cấp cho cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan kiểm tra” 

Lý do: Việc thông báo thông tin cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân nhận sản xuất lại, 
hợp đồng sản xuất lại cho cơ quan hải quan  nếu chỉ nhằm mục đích để cơ quan Hải quan kiểm 
tra công ty nhận sản xuất lại có đủ năng lực hay không và giám sát nguyên liệu nhập khẩu thì 
trong trường hợp cơ sở sản xuất lại đã đã được cơ quan hải quan kiểm tra và có kết luận đạt 
điều kiện sản xuất, Tổng cục Hải quan nên cho phép DN không cần thông báo các thông tin 
này cho cơ quan Hải quan mà chỉ cần có đầy đủ hồ sơ (hợp đồng, phiếu xuất nhập kho, hóa 
đơn) chứng minh giao dịch giữa người nộp thuế để cơ quan Hải quan kiểm tra khi cần nhằm 
giảm bớt thủ tục hành chính cho DN. 

 
b. Góp ý 2:  
 Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 12 Dự thảo đối với 2 trường 
hợp sản xuất lại, bao gồm: 

1) Người nộp thuế đưa một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành 
phẩm đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhận sản xuất lại tại Việt Nam để trực tiếp sản 
xuất sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất xuất khẩu. 

2) Người nộp thuế xuất khẩu một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán 
thành phẩm đã nhập khẩu để gia công ở nước ngoài hoặc tại khu phi thuế quan sau đó 
nhập khẩu trở lại Việt Nam để xuất khẩu theo hướng quy định: người nộp thuế trong 2 
trường hợp này thì được miễn thuế nhưng phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất của 
tổ chức, cá nhân nhận sản xuất lại, hợp đồng sản xuất lại cho cơ quan Hải quan trước 
khi đưa nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng sản xuất lại. 

Lý do:   

Theo Khoản 2 Điều 12 của Dự thảo, loại hình sản xuất xuất khẩu phát sinh 2 trường 
hợp sản xuất lại như trên chưa được miễn thuế (trường hợp 1 Dự thảo chưa nêu rõ ràng, 
trường hợp 2 được miễn thuế khi xuất khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế 
(nhưng bán thành phẩm để SX tiếp sản phẩm không được miễn thuế), tuy nhiên sản phẩm đặt 
gia công ở nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam lại không được miễn thuế. Đó là điều chưa 
công bằng so với hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (khi 

nhập khẩu, kể cả bán thành phẩm cũng được miễn thuế và sản phẩm được gia công, sản xuất 

lại tại Việt Nam cũng không phải chịu thuế nhập khẩu) và cũng trái với yêu cầu đã được nêu 
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tại Điểm b Khoản 1 công văn số 4765/VPCP-KSTT ngày 22/5/2018 của Văn phòng Chính 
phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN trong lĩnh vực thuế, hải quan.  

 

Điểm b Khoản 1 công văn số 4765/VPCP-KSTT ngày 22/5/2018: 

“Kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2016 theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản 

xuất khác và đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy, trên cơ 

sở bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công.” 

 
2. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 6 Điều 12 của Nghị định 

134/2016/ NĐ-CP 

"6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

4. Phế liệu, phế thải, phế phẩm nằm trong định mức thực tế sản xuất  được miễn thuế nhập 

khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan theo thuế suất và trị giá tính thuế của 

phế liệu, phế thải, phế phẩm theo Mẫu số 15 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 

này.” 

Góp ý/Kiến nghị: Điều khoản này đã có một bước cải cách để không yêu cầu phải nộp 
thuế NK khi tiêu thụ nội địa cho phế liệu, phế thải, phế phẩm của nguyên liệu NK để SXXK. 
Tuy nhiên, đề nghị Dự thảo điều chỉnh đểviệc (TTHC) kê khai và nộp các loại thuế liên quan 
đến phế liệu, phế phẩm... được nộp cho một đơn vị của ngành tài chính – cụ thể là cơ quan 
thuế nội địa chứ không phải cơ quan Hải quan để tạo điều kiện cho DN thực hiện và không 
làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Do đó, đề nghị sửa đổi lại Dự thảo như sau: 

"6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

4. Phế liệu, phế thải, phế phẩm nằm trong định mức thực tế sản xuất  được miễn thuế 
nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan cơ quan thuế nội địa theo thuế 

suất và trị giá tính thuế của phế liệu, phế thải, phế phẩm theo Mẫu số 15 tại Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Nghị định này.” 

Lý do:  

Việc xử lý phế liệu, phế phẩm... đối với hàng GC, SXXK sửa đổi tại khoản 6 của dự 
thảo này là chưa hợp lý trong việc thực hiện và gây thêm thủ tục cho DN do: 

a. Trước đây, phế liệu, phế phẩm khi bán tiêu thụ nội địa có thuế VAT và thuế TNDN thì 
doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế VAT cùng với TNDN và nộp thuế cho cơ quan thuế 
nội địa 1 lần hàng tháng (theo Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 

25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK). 
b. Theo qui định hiện nay (đã được quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Thông tư 

39/2018/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2018 và được nêu lại trong  Dự thảo này) yêu cầu 
DN phải chuyển qua kê khai thuế VAT và nộp cho cơ quan Hải quan còn thuế TNDN thì 



4 

 

vẫn nộp cho cơ quan thuế nội địa như cũ. Như vậy là cùng 1 mặt hàng phế liệu khi bán ra 
DN sẽ phải làm thủ tục nộp thuế cho 2 cơ quan của ngành tài chính: VAT khai nộp cho cơ 
quan Hải quan, TNDN kê khai nộp cho CQ thuế => phát sinh thêm thủ tục hành chính và 
chưa hợp lý. 

Bên cạnh đó, theo Thông tư 06/2013/TT-BTC, cách tính thuế GTGT phải nộp là: 

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
theo Khoản 1, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: 

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi 

thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”. 

  Do đó việc tách thuế GTGT đầu ra của phế liệu, phế phẩm nhập khẩu nộp cho cơ quan 
Hải quan sẽ dẫn đến khó khăn cho DN cũng như đơn vị quản lý thuế trong việc quản lý và 
hoàn thuế. 

3) Về các nội dung bất cập khác có liên quan: 
1. Bấp cập về tính giá trị thuế:  

 Tuy không được quy định tại Dự thảo này cũng như Nghị định 134/2016/NĐ-CP 
nhưng đây là vấn đề bức xúc của cộng đồng DN liên quan trực tiếp đến thuế XK, NK. Các 
vướng mắc chính hiện nay liên quan nhiều đến quy định về cơ sở xác định trị giá hải quan, 
hoạt động tham vấn giá và các khoản phải cộng (phí CIC, D/O, phí vệ sinh cont.), cụ thể như 
sau: 

a. Về tính trị giá hải quan: 

 Luật Hải quan quy định: trị giá hải quan đối với hàng hóa NK là giá thực tế phải trả 
tính đến cửa khẩu nhập đàu tiên. Để chống thất thu, các văn bản điều hành đã đưa ra rất nhiều 
cá trường hợp nghi vấn để bác bỏ trị giá khai báo, đặc biệt là việc yêu cầu trị giá tính thuế 
không được thấp hơn mức giá tại cơ sở dữ liêu quản lý rủi ro về giá. Về mặt pháp luậ, cơ sở 
dữ liệu quản lý rủi ro về giá chỉ là thông tin tham khảo. Tuy nhiên, vừa qua, nó hầu như đã 
được sử dụng như bảng giá tính thuế tối thiểu làm cho giá tính thuế cao hơn giá thực tế cao 
hơn giá thực tế DN phải tra. Trong khí đó, cơ sở dữ liệu về giá của Hải quan thường lạc hậu 
do chậm cập nhật, quy đổi không chính xác.  

Kiến nghị: Quý Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan rà soát, sửa đổi các văn bản điều 
hành về trị giá hải quan, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Áp dụng có hiệu quả 
phương pháp quản lý rủi ro để một mặt khắc phụ tình trạng lạm thu; mặt khác ngăn ngừa hiệu 
quả việc gian lận trốn thuế. 

b. Về tham vấn giá:  

 Khoản 2 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định việc có tham vấn hay không là 
do DN quyết định. 

“b) Trường hợp cơ quan hải quan nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở 

bác bỏ, người khai hải quan đề nghị tham vấn thì cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng 

trên cơ sở số thuế người khai hải quan đã nộp hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế tự 

kê khai, tính thuế của người khai hải quan và thực hiện tham vấn trị giá. Thời hạn thực hiện 

tham vấn tối đa là 05 ngày làm việc;” 
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 Nghị định 59/2018/NĐ-CP thì chỉ quy định chung chung “người khai hải quan thực 

hiện tham vấn với cơ quan hải quan”, do đó việc tham vấn giá vẫn tuân thủ theo Nghị định 
08/2015/NĐ-CP. 

 Nhưng trên thực tế việc tham vấn giá thời gian qua hầu hết đều do Cơ quan Hải quan 
yêu cầu (buộc) DN phải làm. Loại nghi vấn chủ yếu và được áp dụng rất phổ biến là mức giá 
khai báo thấp hơn mức giá tại cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro về giá, nhưng mức giá tại cơ sở dữ 
liệu quản lý rủi ro về giá thường ít được cập nhật rà soát, lạc hậu, quy đổi không chính xác nên 
việc tham vấn xảy ra khá trà lan& thường xuyên, gây khó khăn, mất thời gian cho DN. 

Kiến nghị: Quý Bộ và Tổng cục Hải quan xem xét, sửa đổi các quy định-hướng dẫn lại 
vấn đề này. 

2. Bất cập về việc khai báo lượng phế liệu, phế phẩm hàng ngày: 

 Theo yêu cầu của chi cục Hải quan địa phương hiện nay, DN phải khai báo lượng phế 
liệu, phế phẩm trước khi xuất bán. Đối với DN thuỷ sản thì phế liệu, phế phẩm được thu gom 
hàng ngày vào cuối ca sản xuất, và nhiều thời điểm DN thường xuyên phải tăng ca 3. Nếu 
theo đúng yêu cầu của cơ quan Hải quan thì DN thủy sản đều phải làm thủ tục khai báo lượng 
phế liệu, phế phẩm hàng ngày. Trong thực tế, hầu hết DN đều ký hợp đồng thu gom phế 
liệu dạng bao thầu, cuối ngày doanh nghiệp thu mua đưa xe đến gom, đến cuối tháng tổng kết 
xuất hoá đơn bán phế liệu 1 lần. Như vậy, DN không thể nào tiến hành khai báo hàng ngày 
việc xuất bán phế liệu này để nộp thuế cho cơ quan HQ được.Yêu cầu này đối với DN thủy 
sản là bất hợp lý và khó thực hiện. 

Kiến nghị: Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm có văn bản hướng dẫn các Chi cục Hải quan địa 
phương để cho phép DN chế biến thủy sản chỉ cần tổng kết và báo cáo lượng phế liệu, phế 
phẩm đã xuất bán 1 lần vào cuối tháng 

  Hiệp hội VASEP và các DN thành viên chân thành cám ơn sự hỗ trợ tích cực và liên 
tục thời gian qua của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cũng như mong tiếp tục nhận được 
sự hỗ trợ kịp thời cho các Góp ý - kiến nghị nêu trên của Hiệp hội.  

 Thông tin phản hồi, xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Hoàng Yến - Tel: 024.37715055 
(ext. 222); Mobil: 0947.623.129; Email: hoangyen@vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tổng cục Hải quan; 
- Chủ tịch HH và các PCTHH; 
-   VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VP HH. 

 
TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 
 
 
 
 
 

Trương Đình Hòe 
 


