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NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, 

thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 

sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 
___________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 

Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức 

thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu 

thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế 

tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị 

định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 

1. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định 

tại Phụ lục II bao gồm: 
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1. Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 

chương theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Nội dung 

gồm tên Phần, Chương, Chú giải phần, Chú giải chương; Danh mục biểu thuế 

nhập khẩu gồm mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã 

hàng (08 chữ số) theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng chịu thuế. 

Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được 

sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của 

mã hàng hoá được sửa đổi, bổ sung.” 

2. Bổ sung Điều 7b như sau: 

“Điều 7b. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu,                

vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn                

năm 2020 - năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô) 

1. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật 

tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các 

sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (gọi tắt là 

sản phẩm CNHT ô tô). 

a) Tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan thực hiện kê khai, 

tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu theo mức thuế suất 

thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng 

mức thuế suất 0%.  

b) Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô thực hiện theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều này. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;  

b) Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) 

linh kiện, phụ tùng ô tô.  

3. Điều kiện áp dụng 

a) Doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô phải 

đáp ứng các điều kiện sau: 

a.1) Có hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các doanh nghiệp 

sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô 

tô do Bộ Công Thương cấp;  
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a.2) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh nêu rõ mục tiêu dự án hoặc ngành nghề kinh doanh trong đó có sản 

xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. 

a.3) Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công (lắp 

ráp) và máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) trên lãnh thổ 

Việt Nam.  

b) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh 

kiện, phụ tùng ô tô phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô 

tô do Bộ Công Thương cấp. 

c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:  

c.1) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (bao gồm cả nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện đã nhập khẩu kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực còn tồn 

kho tại các kỳ ưu đãi trước chuyển sang để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản 

phẩm CNHT ô tô tại các kỳ ưu đãi sau; không bao gồm nguyên liệu, vật tư, 

linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) để sản xuất, gia công (lắp 

ráp) sản phẩm CNHT ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại  mục IV 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 

của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung 

(nếu có). Trường hợp sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng 

những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải 

qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không 

được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô. 

c.2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa 

sản xuất được do doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp nhập 

khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu. Việc xác định nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm 

trong nước đã sản xuất được. 

Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này đáp ứng các quy định tại 

điểm a, b, c khoản này và các quy định tại khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều này thì 

được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô 

tô trong kỳ xét ưu đãi. 

4. Kỳ xét ưu đãi thuế  

Kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 

đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 
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5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô 

a) Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô gồm:  

a.1) Công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô 

theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

 a.2) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này): 01 

bản sao có chứng thực; 

 a.3) Văn bản thông báo cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp); máy móc, 

thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) cho cơ quan hải quan theo Mẫu 

số 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (áp dụng đối với trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này): 01 bản chính. Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho 

chủ đất và hợp đồng thuê, mượn đất, mặt bằng, nhà xưởng trong trường hợp 

doanh nghiệp đi thuê mượn để làm cơ sở sản xuất: 01 bản sao có chứng thực. 

a.4) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công 

Thương cấp (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này): 01 bản sao có chứng thực. 

b) Thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế 

CNHT ô tô trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải 

quan hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp 

đóng trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) để đăng ký 

tham gia ngay sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm bất 

kỳ trong năm. Thời điểm tham gia tính từ ngày của công văn đăng ký Chương 

trình ưu đãi thuế CNHT ô tô trở đi. 

6. Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan 

Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan thực hiện kê 

khai chỉ tiêu Mã loại hình là “A43 - Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình 

ưu đãi thuế”; chỉ tiêu “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp” là  “#&7b”; chỉ 

tiêu “Mã số hàng hóa” (mã HS) khai theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện của Chương trình 

ưu đãi thuế CNHT ô tô.    

7. Kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) của doanh nghiệp tham gia 

Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế 

CNHT ô tô, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra cơ sở  sản xuất, gia công (lắp 

ráp); kiểm tra máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) mà 
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doanh nghiệp đã thông báo cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan ban hành 

Quyết định kiểm tra cơ sở sản xuất theo Mẫu số 09a Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này và gửi qua hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan 

hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày ký. Việc kiểm tra được thực hiện sau 05 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra. Thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày 

làm việc. Nội dung kiểm tra gồm: 

a) Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, gia công đối chiếu với thông tin 

doanh nghiệp đã thông báo cho cơ quan hải quan, Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

cho chủ đất và hợp đồng thuê, mượn đất, mặt bằng, nhà xưởng trong trường 

hợp doanh nghiệp đi thuê mượn để làm cơ sở sản xuất, gia công. 

b)  Kiểm tra thực tế máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công phù 

hợp với hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ, hợp đồng 

thuê, mượn máy móc, thiết bị (đối với trường hợp thuê, mượn máy móc, thiết 

bị); kiểm tra quy trình, quy mô sản xuất, gia công (lắp ráp), tình trạng nhân 

lực, tình trạng máy móc thiết bị để xác định sự phù hợp về thực tế năng lực 

sản xuất của doanh nghiệp đối với sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình 

ưu đãi thuế CNHT ô tô. 

Kết thúc kiểm tra, cơ quan hải quan lập Biên bản ghi nhận kết quả kiểm 

tra cơ sở sản xuất, gia công theo Mẫu số 09b Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này.  

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra, cơ quan 

hải quan thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đáp ứng hoặc 

không đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp), máy móc, thiết 

bị quy định tại điểm a.3 khoản 3 Điều này theo Mẫu số 09c Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

Trong quá trình tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô, doanh 

nghiệp có thay đổi về địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) 

thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày có thay đổi. Sau khi nhận được thông báo thay đổi của 

doanh nghiệp hoặc khi phát hiện có dấu hiệu xác định doanh nghiệp thay đổi 

thông tin về cơ sở sản xuất, gia công, máy móc, thiết bị nhưng không thông báo 

với cơ quan hải quan hoặc trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, cơ quan hải quan 

thực hiện kiểm tra cơ sở  sản xuất, gia công (lắp ráp), kiểm tra máy móc, thiết 

bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp). 

8. Hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0%  
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a) Hồ sơ gồm:  

a.1) Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ 

tùng ô tô 

a.1.1) Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% theo Chương 

trình ưu đãi thuế CNHT ô tô theo Mẫu số 10a Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này: 01 bản chính; 

a.1.2) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp đã nộp khi đăng ký tham gia 

Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô): 01 bản sao có chứng thực;  

a.1.3) Hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các doanh nghiệp có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp: 

01 bản chính; 

a.1.4)  Quy trình sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô (kèm 

theo thuyết minh): 01 bản chính; 

a.1.5)  Bảng kê tờ khai, số tiền thuế nhập khẩu đã nộp của nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô đã đăng 

ký tham gia Chương trình theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này: 01 bản chính; 

a.1.6) Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu 

để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô đã đăng ký tham gia 

Chương trình theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 

bản chính. 

a.1.7) Bảng kê hoá đơn giá trị gia tăng tương ứng với số lượng sản phẩm 

CNHT ô tô đã bán theo Hợp đồng mua bán theo Mẫu số 12 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính. 

a.1.8) Chứng từ kế toán thể hiện số lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT    

ô tô: 01 bản chụp; 

a.2) Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công  

(lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô 

a.2.1) Công văn đề nghị được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% theo 

Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô theo Mẫu số 10a Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 



7 

 

a.2.2) Quy trình sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô (kèm 

theo thuyết minh): 01 bản chính; 

a.2.3) Bảng kê tờ khai, số tiền thuế nhập khẩu đã nộp của nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô theo 

Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

a.2.4) Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu 

để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô theo Mẫu số 11 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính. 

a.2.5) Bảng kê hoá đơn giá trị gia tăng tương ứng với số lượng sản phẩm 

CNHT ô tô đã bán cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp theo Mẫu số 

12 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (nếu có): 01 bản chính. 

a.2.6) Báo cáo tình hình sử dụng sản phẩm CNHT ô tô đã sản xuất, gia 

công (lắp ráp) theo Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 

01 bản chính. 

a.2.7) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công 

Thương cấp (trừ trường hợp đã nộp khi đăng ký tham gia Chương trình): 01 

bản sao có chứng thực; 

a.2.8) Chứng từ kế toán thể hiện số lượng nguyên liệu, vật tư, linh                 

kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm 

CNHT ô tô: 01 bản chụp. 

b) Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0% 

b.1) Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 

hàng năm, doanh nghiệp gửi hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan 

hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế 

CNHT ô tô. Trường hợp nộp hồ sơ quá thời hạn 60 ngày, cơ quan hải quan 

tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định của Chính phủ. 

b.2) Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0%, kết 

quả kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp), máy móc, thiết bị của doanh 

nghiệp để thực hiện kiểm tra về đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương 

trình ưu đãi thuế CNHT ô tô và xử lý như sau:  

b.2.1) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan hải quan có 

văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Trường hợp nghi vấn về tính chính 

xác của hồ sơ, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 

hoặc trụ sở của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
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b.2.2) Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi 

thuế CNHT ô tô, cơ quan hải quan ra Quyết định hoàn trả và lập Lệnh hoàn trả 

số thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà 

nước của cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả thuế nhập 

khẩu nộp thừa cho doanh nghiệp. Nguồn hoàn trả thuế nộp thừa được lấy từ số 

thu của ngân sách trung ương về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

b.2.3) Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được áp 

dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô, cơ quan hải quan có văn bản trả 

lời cho doanh nghiệp được biết.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP 

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 3. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hoá và mức thuế 

tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

1. Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế. 

2. Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. 

3. Phụ lục III - Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp 

đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã 

qua sử dụng. 

4. Phụ lục IV - Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu 

ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn 

ngạch thuế quan.” 

2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế  

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hoá, 

mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng 

chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu 

thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu 

tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và 

không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.   

Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng có số thứ tự (STT) 211 tại Biểu 

thuế xuất khẩu, khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai mã hàng 

của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó 
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theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Các mặt hàng 

xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 02 

điều kiện sau: 

a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) 

không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu.  

b) Điều kiện 2: được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài 

nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí 

năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định 

tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% 

giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định                  

số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý 

thuế và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP. 

Hàng hóa xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 

Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 không 

thuộc nhóm có STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị 

định này.” 

3. Khoản 6 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 7a. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô 

nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô 

(Chương trình ưu đãi thuế) 

1. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô 

nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 Mục II Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

a) Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan thực hiện 

kê khai, tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập 

khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc mức thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng mức thuế 

suất nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm 98.49. 

b) Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% cho các linh 

kiện ô tô thuộc nhóm 98.49 thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, 

khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này. 

2. Đối tượng áp dụng   

Doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô 

do Bộ Công Thương cấp. 

3. Điều kiện áp dụng   
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3.1. Linh kiện ô tô phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Linh kiện ô tô nhập khẩu có tên trong nhóm 98.49 và thuộc loại linh 

kiện trong nước chưa sản xuất được và sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô 

trong kỳ xét ưu đãi (bao gồm cả linh kiện tồn kho của các kỳ xét ưu đãi trước 

được sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe xuất xưởng tại các kỳ xét ưu đãi sau). 

Việc xác định linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm 

trong nước đã sản xuất được. 

b) Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm 

đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện 

nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối 

thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện ô tô theo quy định của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô và quy 

định tại điểm b.5.2 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Mục II Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này.  

c) Linh kiện ô tô nhập khẩu do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô 

trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hoặc uỷ quyền nhập khẩu. 

3.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử 

dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn 

toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên, doanh nghiệp không phải đăng ký mẫu 

xe khi tham gia Chương trình. 

a) Doanh nghiệp không phải đáp ứng điều kiện sản lượng tối thiểu tại kỳ 

đầu tiên đăng ký tham gia Chương trình và kỳ xét ưu đãi tiếp theo liền kề; nếu 

đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3.1,  khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 

Điều này thì được áp dụng mức thuế suất 0% đối với toàn bộ linh kiện nhập 

khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp nhóm xe mà doanh nghiệp đã đăng ký 

tham gia Chương trình ưu đãi thuế xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi. 

b) Các kỳ xét ưu đãi sau, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ sản lượng tối 

thiểu theo quy định tại điểm b.12.2 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 

3.1,  khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này thì được áp dụng mức thuế 

suất 0% đối với toàn bộ linh kiện nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp 

nhóm xe mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về sản lượng theo quy định xuất 

xưởng trong kỳ xét ưu đãi.  

3.3. Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu 

xăng, dầu 
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a) Điều kiện về tiêu chuẩn khí thải:  

Sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho 

giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; mức 5 trở lên cho giai đoạn từ              

năm 2022 trở đi. 

b) Điều kiện về mẫu xe:  

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu được 

đăng ký 01(một) hoặc nhiều mẫu xe khi tham gia Chương trình ưu đãi thuế. 

Trong thời gian thực hiện Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp được thay 

đổi hoặc bổ sung mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký. Sản lượng của mẫu xe 

thay đổi hoặc bổ sung được cộng vào sản lượng chung tối thiểu để xét ưu đãi 

nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện sản lượng riêng tối thiểu cho từng kỳ xét 

ưu đãi. Mẫu xe của các nhóm xe được quy định như sau: 

b.1) Mẫu xe đối với nhóm xe chở người từ 09 chỗ trở xuống có dung tích 

xi lanh từ 2.500cc trở xuống thuộc nhóm 87.03 là xe đáp ứng đồng thời 04 

tiêu chí: cùng tiêu chí động cơ; cùng tiêu chí thân vỏ xe (hoặc khung vỏ xe); 

dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống; tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100 

km. Tiêu chí tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100 km được căn cứ vào mức tiêu 

thụ nhiên liệu của chu trình tổ hợp tại Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên 

liệu do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp; 

b.2) Mẫu xe đối với nhóm xe mini buýt (xe chở người từ 10 chỗ đến 19 

chỗ ngồi thuộc nhóm 87.02) và nhóm xe buýt/xe khách (xe chở người từ 20 

chỗ ngồi trở lên thuộc nhóm 87.02) là xe có cùng tiêu chí động cơ và cùng 

tiêu chí khung ô tô;  

b.3) Mẫu xe đối với nhóm xe tải (xe chở hàng có động cơ dùng để vận 

tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và xe chuyên dùng có động cơ thuộc nhóm 

87.05) là xe có cùng tiêu chí động cơ và cùng tiêu chí cabin. 

Việc xác định tiêu chí động cơ của mẫu xe căn cứ theo dung tích xi lanh 

hoặc kiểu loại hoặc công suất của động cơ nêu tại Giấy chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục 

Đăng kiểm Việt Nam cấp. Việc xác định tiêu chí thân vỏ xe (hoặc khung vỏ 

xe), khung ô tô, cabin được căn cứ vào đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe ô tô 

nêu tại bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm 

định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

c) Điều kiện về sản lượng chung tối thiểu (là sản lượng sản xuất, lắp ráp 

áp dụng cho từng nhóm xe ô tô) và sản lượng riêng tối thiểu (là sản lượng sản 

xuất, lắp ráp của mẫu xe đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế). 



12 

 

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về sản lượng chung tối thiểu, sản lượng 

riêng tối thiểu theo một trong các trường hợp dưới đây:  

c.1) Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng sản lượng chung tối thiểu cho 

từng nhóm xe và sản lượng riêng tối thiểu cho ít nhất 01 mẫu xe quy định cho 

từng kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tại điểm b.12.1 khoản 3.2 Mục I Chương 98 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng quy định tại khoản 2, 

khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này 

thì doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 0% đối với toàn bộ linh kiện 

nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp nhóm xe mà doanh nghiệp đáp ứng 

điều kiện về sản lượng theo quy định xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi.  

Trường hợp sản xuất, lắp ráp cả xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và xe               

ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng 

nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên thì khi xác định 

sản lượng chung tối thiểu của nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, doanh 

nghiệp được cộng sản lượng xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, 

xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng 

khí thiên nhiên sản xuất lắp ráp xe trong kỳ xét ưu đãi vào sản lượng chung 

tối thiểu của cùng nhóm xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu khi xét ưu đãi. 

Trường hợp kỳ xét ưu đãi đầu tiên của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô 

tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không đủ 06 tháng, doanh nghiệp đạt sản 

lượng xe sản xuất, lắp ráp thực tế của nhóm xe tối thiểu bằng sản lượng bình 

quân 01 tháng của sản lượng chung tối thiểu nhân với thời gian (số tháng) 

tham gia Chương trình ưu đãi thuế của kỳ xét ưu đãi và đạt sản lượng sản 

xuất, lắp ráp thực tế của mẫu xe đăng ký tối thiểu bằng sản lượng bình quân 

01 tháng của sản lượng riêng tối thiểu nhân với số tháng tham gia Chương 

trình ưu đãi thuế của kỳ xét ưu đãi, đồng thời đạt điều kiện sản lượng chung 

tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu cho kỳ xét ưu đãi 06 tháng tiếp theo thì 

số linh kiện ô tô đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp ô tô trong kỳ xét ưu đãi đầu 

tiên được áp dụng thuế suất 0% nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy 

định tại khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, 

khoản 7 Điều này. Trường hợp thời gian tham gia Chương trình ưu đãi thuế 

của tháng đầu tiên từ 15 ngày trở lên thì tính tròn 01 tháng. Trường hợp số 

ngày tham gia Chương trình của tháng đầu tiên dưới 15 ngày thì không tính 

tháng đó. 

c.2) Trường hợp doanh nghiệp có sản lượng sản xuất, lắp ráp thực tế của 

01 (một) mẫu xe chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống đăng ký trong kỳ xét ưu 

đãi đạt từ 1,3 lần trở lên sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe từ 09 chỗ ngồi 

trở xuống quy định tại điểm b.12.1 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 

Điều này thì doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 0% đối với linh kiện nhập 
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khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp của mẫu xe đăng ký đó xuất xưởng trong 

kỳ xét ưu đãi. 

c.3) Trường hợp doanh nghiệp có tổng sản lượng sản xuất, lắp ráp thực 

tế của 02 (hai) mẫu xe chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống đăng ký trong kỳ 

xét ưu đãi đạt từ 1,5 lần trở lên sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe từ 09 chỗ 

ngồi trở xuống quy định tại điểm b.12.1 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ                

lục II ban hành kèm theo Nghị định này và đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 

Điều này thì doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 0% đối với linh kiện nhập 

khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp hai mẫu xe đăng ký đó xuất xưởng trong 

kỳ xét ưu đãi. 

c.4) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình từ 02 

(hai) nhóm xe trở lên và tổng sản lượng sản xuất, lắp ráp thực tế của tất cả các 

nhóm xe đã đăng ký tham gia Chương trình trong kỳ xét ưu đãi tối thiểu bằng 

tổng sản lượng chung tối thiểu của các nhóm xe tương ứng quy định tại điểm 

b.12.1 khoản 3.2 Mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3.1, điểm a, b 

khoản 3.3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này thì doanh nghiệp 

được áp dụng thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp 

các xe thuộc các nhóm xe mà doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình 

xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi.  

4. Kỳ xét ưu đãi thuế  

Kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30                  

tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế  

a) Hồ sơ gồm:  

a.1) Công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô 

theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 

bản chính; 

a.2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô: 01 bản sao 

có chứng thực.   

b) Thủ tục đăng ký tham gia: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

Chương trình ưu đãi thuế trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống dữ liệu điện tử hoặc 

gửi qua đường bưu điện cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 

chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp để đăng ký tham gia Chương trình 

ưu đãi thuế ngay sau ngày Nghị định này được ký ban hành hoặc thời điểm bất 
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kỳ hàng năm trong thời gian của Chương trình ưu đãi thuế. Thời điểm tham gia 

chương trình ưu đãi thuế tính từ ngày của công văn đăng ký trở đi. 

6. Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan: 

Người khai hải quan thực hiện kê khai chỉ tiêu “Mã loại hình”: khai mã 

loại hình A43 - “Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế” đối 

với các linh kiện ô tô nhập khẩu có các mã hàng thuộc nhóm 98.49 để sản 

xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế; chỉ 

tiêu “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp”:  khai mã “#&7a.” 

7. Hồ sơ, thủ tục để áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49 

a) Hồ sơ gồm: 

a.1) Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49 

theo Mẫu số 06a Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

a.2)  Báo cáo tình hình sử dụng linh kiện ô tô nhập khẩu để sản xuất, lắp 

ráp xe xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

a.3) Bảng kê các tờ khai hải quan, số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo 

Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

a.4) Chứng từ kế toán thể hiện số lượng linh kiện nhập khẩu đã được sử 

dụng để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe trong kỳ xét ưu đãi: 01 bản chụp; 

a.5) Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp theo mẫu 

phiếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành: bản sao có đóng dấu của doanh 

nghiệp (số lượng bản sao tương ứng với số lượng xe đã sản xuất, lắp ráp trong 

kỳ xét ưu đãi); 

a.6) Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

ô tô sản xuất, lắp ráp: bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản 

chính để đối chiếu (số lượng bản sao tương ứng với số lượng kiểu loại xe sản 

xuất, lắp ráp); 

a.7) Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm 

định của Cục Đăng kiểm Việt Nam: bản sao có chứng thực hoặc bản chụp 

xuất trình bản chính để đối chiếu (số lượng bản sao tương ứng với kiểu loại xe 

sản xuất, lắp ráp). 

b) Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49:  

b.1) Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12, 

doanh nghiệp gửi hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan hải quan 
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nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế. Trường hợp 

nộp hồ sơ quá thời hạn 60 ngày, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ, thực hiện 

kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ.     

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ xét ưu đãi đầu tiên chưa đủ 06 tháng, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cùng thời điểm nộp hồ 

sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0% của kỳ xét ưu đãi tiếp theo. 

b.2) Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp thực hiện 

kiểm tra đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. Trong đó:  

b.2.1) Sản lượng xe căn cứ vào số lượng Phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng của doanh nghiệp đã phát hành trong kỳ xét ưu đãi.  

b.2.2) Mẫu xe đăng ký căn cứ vào Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp. 

b.2.3) Số lượng linh kiện ô tô nhập khẩu đã sử dụng (không bao gồm 

linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) phải phù hợp với số lượng xe 

thực tế đã sản xuất, lắp ráp có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng trong kỳ 

xét ưu đãi và căn cứ vào Báo cáo tình hình sử dụng linh kiện ô tô được hưởng 

ưu đãi thuế nhập khẩu, Bảng kê các tờ khai hải quan, số tiền thuế nhập khẩu 

đã nộp theo từng tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu. 

b.3) Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan hải quan 

xử lý như sau:  

b.3.1) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan hải quan có văn bản yêu 

cầu doanh nghiệp nộp bổ sung. Trường hợp nghi vấn về tính chính xác của hồ 

sơ, cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở của 

người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

b.3.2) Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện áp dụng Chương trình ưu 

đãi thuế và doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ô tô đã 

nhập khẩu lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49, 

cơ quan hải quan ra Quyết định hoàn trả và lập Lệnh hoàn trả số thuế nộp 

thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước của 

cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả thuế nhập khẩu nộp 

thừa cho doanh nghiệp. Nguồn hoàn trả thuế nộp thừa được lấy từ số thu của 

ngân sách trung ương về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  

b.3.3) Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được áp 

dụng Chương trình ưu đãi thuế cơ quan hải quan có văn bản trả lời cho doanh 

nghiệp được biết.” 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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1. Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát, tham vấn giá, chống gian 

lận thương mại theo quy định đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế 

nhập khẩu cao và các mặt hàng có rủi ro cao về trị giá tính thuế. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục hàng hoá trong nước đã sản 

xuất được; rà soát, cập nhật sửa đổi Danh mục đảm bảo phù hợp với thực tế. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, 

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà 

soát, sửa đổi, bổ sung quy định về mức độ rời rạc, đảm bảo phù hợp với thực 

tế. 

4. Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp   

ô tô theo đúng quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 

khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng quy định của 

pháp luật. 

5. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư,  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp theo đúng quy 

định của pháp luật. 

6. Các bộ, ngành có liên quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ 

kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo chính sách được thực hiện đúng quy định và 

chống gian lận thương mại.   

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp đối với trường hợp tham gia Chương 

trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP 

1. Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế theo quy 

định tại Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP trước thời điểm Nghị định 

này có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại Chương trình ưu đãi thuế và 

được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 

2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thay đổi, bổ sung 

nhóm xe, mẫu xe, số lượng mẫu xe đã đăng ký khi tham gia Chương trình ưu 

đãi thuế, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan. 

2. Linh kiện tồn kho đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe có Phiếu kiểm tra 

chất lượng xuất xưởng phát hành trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 01 tháng 01          

năm 2020 trở đi được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định này. Linh kiện tồn kho đã sử dụng để sản xuất lắp ráp các 






