
BẢN TIN NHANH THUẾ

© RSM Việt Nam 2021

© RSM Việt Nam 2021

MIỄN HAI LOẠI THUẾ CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TÀI TRỢ 
PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Một số điểm quan trọng cần lưu ý

BẢN TIN NHANH THUẾ 17/09/2021

Để thực hiện hiệu quả chủ trương và quy định trong nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành 
đoàn thể phối hợp và thực hiện như sau:  
 • Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn 
bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch.   
 • Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia 
tăng theo quy định, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.   
 • Giao Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch 
Covid-19. 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chính sách thuế ưu đãi đối với đối tượng nêu tại Điều 1 
được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 1 Nghị quyết nêu rõ:  
Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân 
(UBND) các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập 
khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.   
Theo đó, điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quy định hàng hóa viện trợ nhân 
đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc trường hợp không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
Đồng thời, với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cũng 
thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng theo khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 
9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.  
Như vậy, theo Nghị quyết, sẽ không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa được nhập 
khẩu để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, với các trường hợp hàng hóa đã nhập 
khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, được phê 
duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định thì được áp dụng 
chính sách thuế nêu trên. Trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế 
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Ngày 11/9/2021, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập 
khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ 
trợ.


