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Kết cấu bài trình bày

• Cam kết EVFTA về hải quan

• Các kết quả rà soát

• Các kiến nghị từ rà soát
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Cam kết EVFTA về hải quan
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Cam kết EVFTA về Hải quan

• Tổng quan

- Chương 5 (Hải quan và Tạo thuận lợi thương
mại): 16 Điều, 6 trang

So sánh Hiệp định TFA của WTO: 24 Điều, 30 
trang

- Chương 20 (Protocol về hỗ trợ hành chính
trong lĩnh vực hải quan)
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• Nhóm cam kết về thủ tục hải quan
- Giải phóng hàng
- Hàng quá cảnh, chuyển khẩu
- Xác định trước
- Quản lý rủi ro
- Đại lý hải quan
- Phí, lệ phí
- Trị giá hải quan
- Kiểm tra hồ sơ hải quan trước khi hàng lên tàu
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• Nhóm cam kết về tạo thuận lợi thương mại

- Thực hiện Các Công ước quốc tế về hải quan

- Loại bỏ các thủ tục không cần thiết, phân biệt
đối xử, làm chậm trễ thủ tục

- Đơn giản hóa các điều kiện, thủ tục hải quan

- Sử dụng các phương pháp hiện đại (quản lý
rủi ro, kiểm tra sau thông quan)

- Sử dụng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử
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• Nhóm cam kết về minh bạch

- Công khai các văn bản, quy định, thủ tục, 
thông tin hành chính

- Cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện các
quyết định hành chính trong thủ tục hải quan
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• Nhóm cam kết về mối quan hệ với doanh nghiệp

- Điểm giải đáp-thông tin cho doanh nghiệp

- Tham vấn định kỳ với đại diện doanh nghiệp

• Nhóm cam kết về hợp tác hải quan giữa hai Bên

- Cam kết về hợp tác thực thi Hiệp định

- Cam kết về hỗ trợ hành chính giữa các cơ quan
hải quan
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Kết quả rà soát PLVN với cam kết EVFTA về hải
quan
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• Phát hiện 1: PLVN gần như đã tương thích với
EVFTA

Tất cả đã tương thích trừ 02 yêu cầu cụ thể:

- Yêu cầu không phân biệt đối xử với SMEs 
trong thủ tục hải quan ưu tiên (chế độ DN ưu
tiên)

- Yêu cầu mỗi giấy tờ hành chính chỉ phải nộp
một lần
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• Phát hiện 2:
- EVFTA đòi hỏi “kết quả thực tế” chứ không chỉ

“quy định”
“Hiệu quả”
“Tương xứng”
“Hệ thống”
“Tin cậy”
“Dự đoán trước được”
- VN cam kết không chỉ về “pháp luật” mà còn là

“thực tiễn”
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• Ví dụ
Cam kết: 

The Parties agree that their respective customs provisions and 
procedures shall be based upon legislation  

- that avoids unnecessary or discriminatory burdens on economic 
operators

- that provides for further facilitation for operators with high levels of 
compliance, and 

- that ensures safeguards against fraud and illicit or damageable 
activities

Hiện trạng
- Nghị quyết 19 và cải cách thủ tục hải quan: ASEAN6? ASEAN4?
- Doanh nghiệp ưu tiên: 38 DN ưu tiên/50.000 DN XNK  chiếm 25% 

kim ngạch XNK (7/2015);
- Nông sản, thực phẩm: tiêu thụ xong vẫn chưa có kết quả kiểm tra

chuyên ngành?
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• Ví dụ
Cam kết:

Each Party shall designate or maintain one or 
more inquiry or information points to address 
inquiries within a reasonable time by interested 
persons concerning customs and other trade-
related matters.

Hiện trạng:
- Có tư vấn, giải đáp thắc mắc
- Thời gian giải đáp???
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• Ví dụ
Cam kết:

Each Party shall provide for simplified customs 
procedures that are transparent and efficient in 
order to reduce costs and increase predictability
for economic operators

Hiện trạng
- “Gỡ vướng cho DN ưu tiên” (họp 29/1/2016)
- 10 nhóm vướng mắc: phân nhầm luồng, yêu cầu

hồ sơ giấy (thay vì điện tử)
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Đề xuất

• 02 điểm PLVN chưa tương thích: Sửa đổi, bổ
sung PL

• Các nội dung còn lại: Công tác thực thi – Cải
cách thủ tục hành chính

- Để thực thi cam kết EVFTA

- Vì lợi ích của chính mình
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Xin cảm ơn

Nhóm Nghiên cứu

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tel: 04 35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

www.trungtamwto.vn 
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