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Ngày 19/5/2020, Anh chính thức 
công bố chế độ thuế quan toàn 

cầu mới của nước này, thay thế cơ 
chế thuế quan đang áp dụng sau 
khi hoàn tất quá trình Brexit. Chế độ 
mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, 
đánh dấu sự rời khỏi Liên minh châu 
Âu (EU) và đặt nền tảng cho Anh 
trong việc đàm phán các thoả thuận 
thương mại với các nước và vùng 
lãnh thổ khác trên thế giới.

Chế độ thuế quan mới được gọi là 
Biểu thuế toàn cầu của Vương quốc 
Anh (UK Global Tariff - UKGT), thực 
chất là thuế MFN, được áp dụng cho 
tất cả các nước chưa có thoả thuận 
thương mại với Anh. Biểu thuế này 
được tính theo bảng Anh, và được 
đánh giá là đơn giản hơn và có mức 
thuế bình quân thấp hơn so với Biểu 
thuế đối ngoại chung của EU (EU’s 
Common External Tariff -  CET) mà 
Anh đang áp dụng. 

Chế độ thuế quan mới này sẽ đảm 
bảo 60% thương mại nhập khẩu của 
Anh được miễn thuế. Chính phủ Anh 
vẫn duy trì mức thuế cũ đối với các 
ngành thế mạnh của nước này như 
thuỷ sản, ô tô, và nông nghiệp, đồng 
thời miễn thuế cho các mặt hàng hỗ 
trợ chuỗi cung ứng như linh kiện, 
máy móc… nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong nước phát triển. Một 
số thiết bị y tế dùng trong chống 
dịch COVID-19 như đồ bảo hộ cá 
nhân, thuốc khử trùng,… cũng tạm 
thời được hưởng thuế suất 0%. 

Bên cạnh việc công bố chế độ thuế 
quan toàn cầu, Anh cũng đang nỗ 
lực tìm kiếm các thỏa thuận tự do 
thương mại song phương và đa 
phương với nhiều đối tác trên thế 
giới, và kỳ vọng sẽ đạt được các hiệp 

định bao hàm tới 80% tổng thương 
mại của Anh vào năm 2022. Một số 
bước đi đầu tiên trong kế hoạch này 
có thể kể đến như: ngày 6/6/2029, 
Anh thông báo đã đề nghị trở thành 
đối tác đối thoại của ASEAN, ngày 
17/6/2020, Anh tuyên bố quyết định 
theo đuổi kế hoạch gia nhập Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương – CPTPP….

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, 
Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 
ngày 1/8/2020 và biểu thuế EVFTA 
sẽ vẫn được áp dụng đối với Anh 
trước khi nước ngày chính thức rời 
EU ngày 31/12/2020. Sau thời điểm 
này, hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam sang Anh sẽ được áp dụng 
mức thuế quan toàn cầu mới nếu 
giữa Việt Nam và Anh chưa có một 
thỏa thuận thương mại tự do nào. 
Theo một số nguồn tin, hiện tại hai 
bên đang xem xét khả năng đàm 
phán một FTA song phương trên cơ 
sở điều chỉnh một cách hợp lý các 
cam kết nền từ EVFTA. FTA này nếu 
được hoàn tất sẽ mang lại nhiều lợi 
ích cho các doanh nghiệp Việt Nam 
bởi Anh là một trong những đối tác 
thương mại quan trọng của Việt 
Nam tại thị trường châu Âu. Năm 
2019, tổng kim ngạch xuất khẩu từ 
Việt Nam sang Anh trị giá hơn 6 tỷ 
USD, chiếm 10,7% tổng kim ngạch 
Việt Nam xuất khẩu sang EU(28). 
Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch 
nhập khẩu từ Anh vào Việt Nam 
chiếm khoảng 776 triệu USD, chiếm 
5,9% kim ngạch từ EU(28) xuất vào 
Việt Nam.
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