
HƢỚNG DẪN TRA CỨU CAM KẾT VỀ 

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 

TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP  



QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CPTPP  

VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU  



NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƢƠNG HÀNG HÓA 

Chƣơng 2  

Đối xử quốc gia và mở cửa thị trƣờng đối với hàng hóa 

  

Phần A – Định nghĩa và Phạm vi 

Phần B – Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa 

(xóa bỏ thuế quan, hàng tân trang, minh bạch hóa cấp phép 

nhập khẩu…) 

Phần C - Nông nghiệp (tự vệ đặc biệt, trợ cấp xuất khẩu 

nông sản…) 

Phần D - Hạn ngạch thuế quan (cơ chế quẩn lý, minh bạch 

hóa) 

  

 



QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ NHẬP KHẨU  

Điều 2.4 và Phụ lục 2D về Xóa bỏ thuế quan 

  

Điều 2.4: Các Bên phải xóa bỏ dần thuế quan đối với 

hàng hóa có xuất xứ phù hợp với Biểu cam kết của mình 

tại Phụ lục 2-D; có thể đẩy nhanh lộ trình xóa bỏ thuế 

quan đối với hàng hóa có xuất xứ được quy định tại Phụ 

lục 2.  

Phụ lục 2D: thuế suất cơ sở, tròn số, thời điểm cắt giảm 

thuế, nguyên tắc áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế quan cho 

các nước gia nhập sau…    

 

 

 



QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ NHẬP KHẨU  

Phụ lục của các nƣớc về xóa bỏ thuế nhập khẩu  

 

Chú giải chung 

Biểu cam kết về lộ trình xóa bỏ thuế quan 

Cam kết về hạn ngạch thuế quan (tùy từng nước) 

Các thỏa thuận song phương (tùy từng nước) 

Danh mục các mặt hàng có cam kết thuế khác nhau áp 

dụng quy tắc xuất xứ riêng (tùy từng nước)    

 

 

 



QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ NHẬP KHẨU  

Chú giải chung của từng nƣớc  

về xóa bỏ thuế nhập khẩu  

 

Giải thích về phân loại hàng hóa    

Thuế suất cơ sở 

Cách thức cắt giảm thuế theo từng danh mục  

 

 

 



QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ NHẬP KHẨU  

Biểu cam kết của từng nƣớc  

về lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu  

 

 Cột “tariff line”: mã HS  

 Cột “description”: mô tả mặt hàng  

 Cột “base rate”: thuế suất cơ sở  

 Cột “Staging categories”: danh mục cắt giảm thuế  

 Cột “Remarks”: ghi chú (nước áp dụng…) 

 Cột “Year…”: mức thuế tương ứng với từng năm  

 

 

 



THÔNG TIN VỀ CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP 

 Địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/   

http://cptpp.moit.gov.vn/


BIỂU CAM KẾT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CANADA 

 

 

 



BIỂU CAM KẾT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CANADA 

 

 

 



BIỂU CAM KẾT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA CANADA 

 

 

 



QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ XUẤT KHẨU  

Điều 2.15 và Phụ lục 2C  

về Thuế xuất khẩu và các lệ phí khác  

 Điều 2.15: Không Bên nào được duy trì thuế hay lệ phí nào 

đối với hàng hóa xuất khẩu sang các nước CPTPP, trừ các 

hàng hóa được quy định tại Phụ lục 2C.   

 Phụ lục 2C: Biểu cam kết thuế xuất khẩu của Malaysia và 

Việt Nam  

 Cam kết của Việt Nam:  

o Danh mục A đến J: xóa bỏ thuế XK theo cách thức cắt giảm 

quy định cho từng danh mục 

o Danh mục K: được duy trì thuế XK nhưng không vượt quá 

mức thuế suất cơ sở.     

 

 

 



BIỂU CAM KẾT THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM  

 

 

 



BIỂU CAM KẾT THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM  

 

 

 



BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU TỪ CPTPP CỦA VIỆT NAM 2019-2020 

NGHỊ ĐỊNH 57/2019/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ƣu đãi, 

Biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp 

định CPTPP giai đoạn 2019-2020  

 

 Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2019  

 Áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 

14/01/2019 

 Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu trong 

Nghị định: đƣợc áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất 

khẩu sang những nƣớc đã thực thi CPTPP.   

 



LOGO 

Trân trọng cám ơn!  


