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Chương 4 - Hải quan và Tạo thuận lợi hóa thương mại của Hiệp định EVFTA bao gồm 

các cam kết về các biện pháp quản lý đối với luồng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa 

Việt Nam và EU.  

Ngoài Chương 4, cam kết về hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong EVFTA còn 

được quy định tại Nghị định thư 2 – Nghị định thư về về hợp tác hành chính giữa Việt 

Nam và EU trong lĩnh vực hải quan. Tuy nhiên, Nghị định thư 2 chỉ chủ yếu đề cập tới 

các vấn đề phối hợp, hợp tác hành chính giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà 

không có các cam kết về nội dung có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp như trong 

Chương 4. 

Chương 4 bao gồm các cam kết chung về đơn giản hóa, thuận lợi hóa các thủ tục xuất 

nhập khẩu và một số cam kết về các thủ tục cụ thể.  

Sau đây là tóm tắt một số cam kết đáng chú ý: 

(i) Các cam kết chung 

Liên quan tới thủ tục xuất nhập khẩu và hải quan, EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU bảo 

đảm nguyên tắc chung sau: 

 Quy tắc và thủ tục hải quan phải bảo đảm: 

- Chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ thương mại hợp pháp và chống các hành vi gian lận, bất 

hợp pháp hoặc gây thiệt hại 

- Tránh tạo gánh nặng không cần thiết hoặc phân biệt đối xử giữa các chủ thể kinh 

doanh 

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các chủ thể có mức độ tuân thủ cao 

- Biện pháp xử lý vi phạm hải quan cần bảo đảm: (i) Tương ứng với vi phạm; (ii) 

Không phân biệt đối xử và (iii) Không làm chậm trễ việc giải phóng hàng một cách 

bất hợp lý 



- Bảo đảm rà soát các thủ tục, quy định khi nào có thể để tăng tốc độ giải phóng và 

thông quan hàng 

- Đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa dữ liệu và hồ sơ 

 Các yêu cầu chung về đơn giản hóa thủ tục hải quan: 

- Phải quy định các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan minh bạch, hiệu quả để 

giảm chi phí và tăng tính dự đoán 

- Chỉ sử dụng một văn bản hành chính (giấy hoặc điện tử) duy nhất đối với hàng hóa 

làm thủ tục hải quan 

- Phải áp dụng các kỹ thuật hải quan hiện đại (đánh giá rủi ro, hậu kiểm) 

- Nhanh chóng xây dựng và sử dụng các hệ thống trao đổi điện tử các dữ liệu giữa 

các doanh nghiệp, cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan khác 

(ii) Các cam kết về một số vấn đề cụ thể 

 Phương pháp quản lý rủi ro 

Phương pháp quản lý thiết kế dựa trên mức độ rủi ro (chỉ tập trung kiểm soát hàng hóa có 

nguy cơ rủi ro cao mà không phải kiểm soát toàn bộ các lô hàng) phải được áp dụng: 

- Trong các thủ tục kiểm tra và giải phóng hàng, kiểm tra sau thông quan 

- Liên quan tới tất cả các yêu cầu, thủ tục kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh 

và chuyển tải hàng hóa 

 Không bắt buộc sử dụng đại lý hải quan 

 Thủ tục khiếu nại 

- Đối tượng: các quyết định của Hải quan và cơ quan khác liên quan tới việc xuất 

nhập khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa 

- Yêu cầu: Thủ tục hiệu quả, nhanh, không phân biệt đối xử, dễ tiếp cận để bảo đảm 

quyền khiếu nại các quyết định này 

 


