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Đến thời điểm này Việt Nam đã tham gia 10 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA – Free Trade Agreement) song phương và đa phương.
Mục đích chung nhất của các FTA là cắt giảm hoặc xóa bỏ theo lộ trình thuế suất thuế nhập khẩu của phần 
lớn các dòng thuế trong tổng số 9578 dòng thuế tại Biểu thuế nhập khẩu để tiến tới một mức thuế suất 
chung tối thiểu từ 0% đến 5%.
Đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, lợi ích cụ thể từ các FTA này là được hưởng mức 
thuế suất ưu đãi thấp hơn khi xuất khẩu hàng hóa sang hoặc nhập khẩu hàng hóa từ các đối tác thương mại 
thuộc thành viên của FTA. 
Tuy nhiên, cam kết giảm thuế nhập khẩu này cũng sẽ khiến luồng hàng hóa nhập khẩu từ các nước đối tác 
trong FTA vào Việt Nam gia tăng nhanh chóng dẫn đến sức ép cạnh tranh nội địa ngày càng lớn. Do vậy các 
doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu cần nghiên cứu kỹ mức giảm thuế theo lộ trình trong các FTA. 
Điều này sẽ giúp họ có các biện pháp và kế hoạch chiến lược kịp thời, nắm được các thay đổi có thể ảnh 
hưởng tới doanh thu và chi phí kinh doanh, và hiểu được các ảnh hưởng trên thị trường của mình cũng như 
của các đối thủ của mình.  
Nghiên cứu chi tiết các FTA sẽ tìm ra cách giảm thiểu tối đa các chi phí liên quan đến thuế và hải quan. 
Để áp dụng được các FTA thì có rất nhiều điều kiện, tiêu chuẩn đặt ra và yêu cầu về hồ sơ có thể khá phức 
tạp. Ngay cả khi doanh nghiệp đang áp dụng các ưu đãi từ FTA, việc rà soát lại các thủ tục quy trình doanh 
nghiệp đang áp dụng cũng có thể phát hiện ra các vấn đề về tính tuân thủ mà doanh nghiệp chưa đáp ứng được.  
KPMG có bộ phận chuyên gia chuyên tư vấn về thuế xuất nhập khẩu và hải quan, chúng tôi sẵn sàng cung 
cấp các dịch vụ:
• Tư vấn các công ty làm thế nào để đạt tiêu chuẩn và tận dụng các ưu đãi từ các FTA để giảm thiểu các 

chi phí thuế và hải quan;
• Tư vấn hoạch định tối ưu hóa các ưu đãi từ các FTA cho kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty;
• Rà soát các quy trình thủ tục mà công ty hiện tại đang áp dụng thực hiện, để tìm ra các vấn đề về tính 

tuân thủ và tư vấn các thay đổi cần thiết.



Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất 
một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở 
đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thuộc hệ thống chuyên gia tư vấn thuế và hải quan 
của KPMG Châu Á Thái Bình Dương, và chúng tôi có thể có sự hỗ trợ về nguồn lực và 
kinh nghiệm của các văn phòng khu vực và toàn cầu.  
Chúng tôi tóm tắt dưới đây 10 FTA đã và đang có hiệu lực thi hành:
(i)  Hiệp định tự do hóa Thương mại Nội khối ASEAN (AFTA) cắt giảm 97% số dòng 

thuế, có hiệu lực năm 1999 và sẽ hoàn thành vào năm 2018;
(ii)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) cắt giảm 90% 

số dòng thuế, có hiệu lực năm 2005 và sẽ hoàn thành vào năm 2018;
(iii)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) cắt giảm 86% số 

dòng thuế, có hiệu lực năm 2007 và sẽ hoàn thành vào năm 2019;
(iv)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại ASEAN Úc New Zealand (AANZFTA) cắt giảm 

90% số dòng thuế, có hiệu lực năm 2009 và sẽ hoàn thành vào năm 2020;
(v)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) cắt giảm 78% số dòng 

thuế, có hiệu lực năm 2010 và sẽ hoàn thành vào năm 2020;
(vi)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại ASEAN - Nhật bản (AJFTA) cắt giảm 87% số 

dòng thuế, có hiệu lực năm 2008 và sẽ hoàn thành vào năm 2025;
(vii)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại Việt Nam - Nhật bản (VJEPA) cắt giảm 92% số 

dòng thuế, có hiệu lực năm 2009 và sẽ hoàn thành vào năm 2026;
(viii)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại Việt Nam – Chile (VCFTA) cắt giảm 88% số 

dòng thuế, có hiệu lực năm 2016 và sẽ hoàn thành vào năm 2030;
(ix)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) cắt giảm 88% 

số dòng thuế, có hiệu lực năm 2016 và sẽ hoàn thành vào năm 2031;
(x)  Hiệp định Tự do hóa Thương mại liên minh Hải quan Việt Nam - Nga - Belarus - 

Kazakhstan (VCUFTA) cắt giảm 90% số dòng thuế, có hiệu lực năm 2016 và sẽ 
hoàn thành vào năm 2027.
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