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Tóm tắt Nghị định thư 2 - Hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong hải quan 

 

 

Nghị định thư 2 EVFTA bao gồm các cam kết về hợp tác từ góc độ hành chính giữa các 

cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực hải quan Việt Nam và EU về thực thi cam kết 

EVFTA về hải quan và tạo thuận lợi thương mại (ngoại trừ các vấn đề về hoàn lại thuế, 

thuế và tiền phạt).  

Mặc dù các cam kết này chỉ liên quan tới các cơ quan Nhà nước Việt Nam và EU, quá 

trình hợp tác này sẽ giúp việc xác minh các trường hợp nghi ngờ hoặc các vướng mắc 

khác thuận lợi và nhanh chóng hơn, từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu trong các trường hợp liên quan. 

 Các hình thức hỗ trợ 

EVFTA dự kiến 02 hình thức hợp tác tương trợ lẫn nhau về hành chính trong Hải quan, 

bao gồm: 

(i) Hỗ trợ theo yêu cầu 

Theo EVFTA, cơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên có thể quyền yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền Bên kia: 

- Cung cấp các thông tin liên quan chứng minh việc tuân thủ pháp luật về hải quan 

trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa cụ thể; 

- Thực hiện chế độ giám sát đặc biệt với thể nhân, nguồn hàng hóa, mặt hàng hoặc 

phương tiện vận tải nếu có căn cứ hợp lý tin rằng có hành vi vi phạm hải quan. 

(ii) Hỗ trợ tự nguyện 

Các cam kết này trong EVFTA cho phép cơ quan liên quan của Việt Nam và các nước 

EU hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tự nguyện, chủ yếu bằng các cung cấp các thông tin liên 

quan đến hành vi vi phạm pháp luật hải quan tương ứng. 

 



 Các quy định khác liên quan đến quá trình hỗ trợ 

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ hành chính về Hải quan, Nghị định thư 2 còn có các quy 

định khác liên quan đến quá trình hỗ trợ, trong đó có một số điểm đáng chú ý sau: 

- Cơ quan nhận yêu cầu phải cung cấp tài liệu và thông báo đầy đủ các thông tin 

liên quan bằng ngôn ngữ chính thức được cơ quan yêu cầu chấp thuận. 

- Tất cả yêu cầu phải được lập thành văn bản và kèm theo tài liệu cần thiết để chứng 

minh yêu cầu. 

-  Cán bộ có thẩm quyền của cơ quan yêu cầu có thể có mặt tại các cuộc điều tra 

thực hiện bởi cơ quan nhận yêu cầu theo thỏa thuận và điều kiện giữa Việt Nam và 

các nước EU có liên quan 

- Kết quả các yêu cầu phải được thông báo bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan 

- Tất cả các thông tin cung cấp trong quá trình này đều được coi là thông tin mật 

hoặc hạn chế tiếp cận tùy quy định liên quan của mỗi Bên; thông tin cá nhân chỉ 

được cung cấp nếu Bên nhận cam kết bảo mật theo cách mà Bên cung cấp thấy là 

phù hợp. 

Bên cạnh đó, đặc biệt cần chú ý là yêu cầu hỗ trợ có thể bị từ chối hoặc trì hoãn trong các 

trường hợp sau: 

- Có khả năng phương hại đến chủ quyền của Việt Nam và các nước EU 

- Có khả năng làm ảnh hưởng đến chính sách công cộng, an ninh, và lợi ích thiết 

yếu khác 

- Vi phạm một bí mật công nghiệp, bí mật thương nghiệp hoặc bí mật nghề nghiệp. 

- Có căn cứ rằng việc hỗ trợ sẽ can thiệp vào một cuộc điều tra, truy tố hoặc tố tụng 

đang diễn ra 


