
NGH� ��NH 
c�a Chính ph� s� 149/2005/N�-CP ngày 06 tháng 12 n�m 2005 

Quy ��nh chi ti�t thi hành Lu	t Thu� xu
t kh�u, Thu� nh	p kh�u 
 
 

CHÍNH PH�  
 

C�n c� Lu�t T� ch�c Chính ph� ngày 25 tháng 12 n�m 2001; 

C�n c� Lu�t Thu� xu�t kh�u, Thu� nh�p kh�u s	 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 n�m 
2005;  

C�n c� Lu�t H
i quan s	 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 n�m 2001 và Lu�t s�a ��i, b� 
sung mt s	 �i�u c�a Lu�t H
i quan s	 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 n�m 2005; 

Theo �� ngh� c�a B tr��ng B Tài chính, 
 
 

NGH� ��NH : 
 

Ch�ng I 
NH�NG QUY ��NH CHUNG 

 
�i�u 1. ��i t��ng ch�u thu� 
 
Hàng hoá trong các tr��ng h�p sau �ây là ��i t��ng ch�u thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u, 

tr� hàng hoá quy ��nh ti �i�u 2 c�a Ngh� ��nh này: 
 
1. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u qua c�a kh
u, biên gi�i Vi�t Nam bao g�m: hàng hoá 

xu	t kh
u, nh�p kh
u qua c�a kh
u ���ng b�, ���ng sông, c�ng bi�n, c�ng hàng không, ���ng 
s�t liên v�n qu�c t�, b�u �i�n qu�c t� và ��a �i�m làm th� t�c h�i quan khác ���c thành l�p theo 
quy�t ��nh c�a c� quan nhà n��c có th
m quy�n. 

 
2. Hàng hoá ���c ��a t� th� tr��ng trong n��c vào khu phi thu� quan và t� khu phi thu� 

quan vào th� tr��ng trong n��c. 
Khu phi thu� quan bao g�m: khu ch� xu	t, doanh nghi�p ch� xu	t, kho b�o thu�, khu b�o 

thu�, kho ngoi quan, khu kinh t� th��ng mi ��c bi�t, khu th��ng mi - công nghi�p và các khu 
v�c kinh t� khác ���c thành l�p theo Quy�t ��nh c�a Th� t��ng Chính ph�, có quan h� mua bán 
trao ��i hàng hoá gi�a khu này v�i bên ngoài là quan h� xu	t kh
u, nh�p kh
u. 

3. Hàng hoá mua bán, trao ��i khác ���c coi là hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u. 

�i�u 2. ��i t��ng không ch�u thu� 

Hàng hoá trong các tr��ng h�p sau �ây là ��i t��ng không ch�u thu� xu	t kh
u, thu� nh�p 
kh
u: 

1. Hàng hoá v�n chuy�n quá c�nh qua c�a kh
u, biên gi�i Vi�t Nam theo quy ��nh c�a 
pháp lu�t.  

2. Hàng hoá vi�n tr� nhân �o, hàng hoá vi�n tr� không hoàn li c�a các Chính ph�, các t� 
ch�c thu�c Liên h�p qu�c, các t� ch�c liên chính ph�, các t� ch�c qu�c t�, các t� ch�c phi Chính 
ph� n��c ngoài (NGO), các t� ch�c kinh t� ho�c cá nhân ng��i n��c ngoài cho Vi�t Nam và 
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ng��c li, nh�m phát tri�n kinh t� - xã h�i, ho�c các m�c �ích nhân �o khác ���c th�c hi�n 
thông qua các v n ki�n chính th�c gi�a hai Bên, ���c c	p có th
m quy�n phê duy�t; các kho�n 
tr� giúp nhân �o, c�u tr� kh
n c	p nh�m kh�c ph�c h�u qu� chi�n tranh, thiên tai, d�ch b�nh. 

3. Hàng hoá t� khu phi thu� quan xu	t kh
u ra n��c ngoài; hàng hoá nh�p kh
u t� n��c 
ngoài vào khu phi thu� quan và ch! s� d�ng trong khu phi thu� quan; hàng hoá ��a t� khu phi 
thu� quan này sang khu phi thu� quan khác.  

4. Hàng hoá là ph"n d"u khí thu�c thu� tài nguyên c�a Nhà n��c khi xu	t kh
u.  

�i�u 3. ��i t��ng n�p thu�; ��i t��ng ���c �y quy�n, b�o lãnh và n�p thay thu�  

1. ��i t��ng n�p thu� theo quy ��nh ti �i�u 4 c�a Lu�t Thu� xu	t kh
u, Thu� nh�p kh
u, 
bao g�m: 

a) Ch� hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u; 

b) T� ch�c nh�n �y thác xu	t kh
u, nh�p kh
u hàng hóa; 

c) Cá nhân có hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u khi xu	t c�nh, nh�p c�nh; g�i ho�c nh�n 
hàng hoá qua c�a kh
u, biên gi�i Vi�t Nam. 

2. ��i t��ng ���c �y quy�n, b�o lãnh và n�p thay thu�, bao g�m: 

a) �i lý làm th� t�c h�i quan trong tr��ng h�p ���c ��i t��ng n�p thu� u# quy�n n�p 
thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u; 

b) Doanh nghi�p cung c	p d�ch v� b�u chính, d�ch v� chuy�n phát nhanh qu�c t� trong 
tr��ng h�p n�p thay thu� cho ��i t��ng n�p thu�; 

c) T� ch�c tín d�ng ho�c t� ch�c khác hot ��ng theo quy ��nh c�a Lu�t Các t� ch�c tín 
d�ng trong tr��ng h�p b�o lãnh, n�p thay thu� cho ��i t��ng n�p thu� theo quy ��nh ti �i�u 14 
c�a Ngh� ��nh này. 

�i�u 4. Áp d�ng �i�u ��c qu�c t� 

Tr��ng h�p �i�u ��c qu�c t� mà C�ng hoà xã h�i ch� ngh$a Vi�t Nam là thành viên có 
quy ��nh v� thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u khác v�i quy ��nh c�a Ngh� ��nh này thì áp d�ng 
quy ��nh c�a �i�u ��c qu�c t� �ó.  

�i�u 5. Thu� ��i v�i hàng hoá mua bán, trao ��i c�a c� dân biên gi�i 

Hàng hoá mua bán, trao ��i c�a c� dân biên gi�i ���c mi%n thu� trong ��nh m�c, n�u v��t 
quá ��nh m�c thì ph�i n�p thu� theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh này. B� Tài chính ch� trì, ph�i h�p 
v�i &y ban nhân dân t!nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng n�i có biên gi�i và các c� quan liên 
quan trình Th� t��ng Chính ph� ban hành ��nh m�c ���c mi%n thu� ��i v�i hàng hoá, mua bán 
trao ��i c�a c� dân biên gi�i ti t�ng khu v�c.  

Ch�ng II 
C�N C� TÍNH THU� VÀ BI�U THU�  

 
�i�u 6. C n c� tính thu� 

1. ��i v�i m�t hàng áp d�ng thu� su	t theo t# l� ph"n tr m (%), c n c� tính thu� là: 

a) S� l��ng t�ng m�t hàng th�c t� xu	t kh
u, nh�p kh
u ghi trong T� khai h�i quan; 

b) Giá tính thu� t�ng m�t hàng; 
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c) Thu� su	t t�ng m�t hàng. 

2. ��i v�i m�t hàng áp d�ng thu� tuy�t ��i, c n c� tính thu� là: 

a) S� l��ng t�ng m�t hàng th�c t� xu	t kh
u, nh�p kh
u ghi trong T� khai h�i quan; 

b) M�c thu� tuy�t ��i tính trên m�t ��n v� hàng hoá. 

�i�u 7. Giá tính thu� và t# giá tính thu� 

1. Giá tính thu� ��i v�i hàng hoá xu	t kh
u là giá bán ti c�a kh
u xu	t theo h�p ��ng (giá 
FOB), không bao g�m phí v�n t�i (F) và phí b�o hi�m (I), ���c xác ��nh theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t v� tr� giá h�i quan ��i v�i hàng hóa xu	t kh
u. 

2. Giá tính thu� ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u là giá th�c t� ph�i tr� tính ��n c�a kh
u nh�p 
�"u tiên theo h�p ��ng, ���c xác ��nh theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� tr� giá h�i quan ��i v�i 
hàng hoá nh�p kh
u. 

3. T# giá gi�a ��ng Vi�t Nam v�i ��ng ti�n n��c ngoài dùng �� xác ��nh giá tính thu� là 
t# giá giao d�ch bình quân trên th� tr��ng ngoi t� liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n��c Vi�t 
Nam công b� ti th�i �i�m tính thu�, ���c � ng trên Báo Nhân dân, ��a tin trên trang �i�n t� 
hàng ngày c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam; tr��ng h�p vào các ngày không phát hành Báo 
Nhân dân, không ��a tin lên trang �i�n t� ho�c có phát hành, có ��a tin lên trang �i�n t� nh�ng 
không thông báo t# giá ho�c thông tin ch�a ���c c�p nh�t ��n c�a kh
u trong ngày thì t# giá tính 
thu� c�a ngày hôm �ó ���c áp d�ng theo t# giá tính thu� c�a ngày li�n k� tr��c �ó.  

��i v�i các ��ng ngoi t� ch�a ���c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam công b� t# giá giao 
d�ch bình quân trên th� tr��ng ngoi t� liên ngân hàng thì xác ��nh theo nguyên t�c t# giá tính 
chéo gi�a t# giá ��ng �ô la M' (USD) v�i ��ng Vi�t Nam và t# giá gi�a ��ng �ô la M' v�i các 
ngoi t� �ó do Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam công b� ti th�i �i�m tính thu�. 

�i�u 8. ��ng ti�n n�p thu� 

Thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u ���c n�p b�ng ��ng Vi�t Nam. Tr��ng h�p n�p thu� 
b�ng ngoi t� thì ��i t��ng n�p thu� ph�i n�p b�ng ngoi t� t� do chuy�n ��i. Vi�c quy ��i t� 
ngoi t� ra ��ng Vi�t Nam ���c tính theo t# giá giao d�ch bình quân trên th� tr��ng ngoi t� liên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam công b� ti th�i �i�m tính thu�. 

�i�u 9. Thu� su	t 

1. Thu� su	t ��i v�i hàng hoá xu	t kh
u ���c quy ��nh c� th� cho t�ng m�t hàng ti Bi�u 
thu� xu	t kh
u. 

2. Thu� su	t ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u ���c quy ��nh c� th� cho t�ng m�t hàng, g�m 
thu� su	t �u �ãi, thu� su	t �u �ãi ��c bi�t và thu� su	t thông th��ng: 

a) Thu� su	t �u �ãi áp d�ng ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u có xu	t x� t� n��c, nhóm n��c 
ho�c vùng lãnh th� th�c hi�n ��i x� t�i hu� qu�c trong quan h� th��ng mi v�i Vi�t Nam. Thu� 
su	t �u �ãi ���c quy ��nh c� th� cho t�ng m�t hàng ti Bi�u thu� nh�p kh
u �u �ãi; 

b) Thu� su	t �u �ói ��c bi�t áp d�ng ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u có xu	t x� t� n��c, nhóm 
n��c ho�c vùng lónh th� th�c hi�n ��i x� t�i hu� qu�c trong quan h� th��ng mi v�i Vi�t Nam 
theo th� ch� khu v�c th��ng mi t� do, liên minh thu� quan ho�c �� to thu�n l�i cho giao l�u 
th��ng mi biên gi�i và tr��ng h�p �u �ói ��c bi�t khác; 

�i�u ki�n áp d�ng thu� su	t �u �ói ��c bi�t:  
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- Ph�i là nh�ng m�t hàng ���c quy ��nh c� th� trong tho� thu�n �ó ký  gi�a Vi�t Nam v�i 
n��c, nhóm n��c ho�c vùng lónh th� th�c hi�n �u �ói ��c bi�t v� thu� và ph�i �áp �ng �� các 
�i�u ki�n �ó ghi trong th(a thu�n. 

- Ph�i là hàng hoá có xu	t x� ti n��c, nhóm n��c ho�c vùng lãnh th� mà Vi�t Nam tham 
gia tho� thu�n �u �ãi ��c bi�t v� thu�. 

c) Thu� su	t thông th��ng áp d�ng ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u có xu	t x� t� n��c, nhóm 
n��c ho�c vùng lãnh th� không th�c hi�n ��i x� t�i hu� qu�c và không th�c hi�n �u �ãi ��c bi�t 
v� thu� nh�p kh
u v�i Vi�t Nam.  

Thu� su	t thông th��ng ���c áp d�ng th�ng nh	t b�ng 150% m�c thu� su	t �u �ãi c�a 
t�ng m�t hàng t��ng �ng quy ��nh ti Bi�u thu� nh�p kh
u �u �ãi. 

�i�u 10. Bi�n pháp v� thu� �� t� v�, ch�ng bán phá giá, ch�ng tr� c	p, ch�ng phân bi�t 
��i x� trong nh�p kh
u hàng hoá 

Ngoài vi�c ch�u thu� theo quy ��nh ti kho�n 2 �i�u 9 c�a Ngh� ��nh này, n�u hàng hoá 
nh�p kh
u quá m�c vào Vi�t Nam, có s� tr� c	p, ���c bán phá giá ho�c có s� phân bi�t ��i x� 
��i v�i hàng hoá xu	t kh
u c�a Vi�t Nam thì b� áp d�ng m�t trong các bi�n pháp v� thu� sau 
�ây: 

1. T ng m�c thu� nh�p kh
u ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u quá m�c vào Vi�t Nam theo quy 
��nh c�a pháp l�nh v� t� v� trong nh�p kh
u hàng hoá n��c ngoài vào Vi�t Nam. 

2. Thu� ch�ng bán phá giá ��i v�i hàng hoá bán phá giá nh�p kh
u vào Vi�t Nam theo quy 
��nh c�a pháp l�nh v� ch�ng bán phá giá hàng hoá nh�p kh
u vào Vi�t Nam. 

3. Thu� ch�ng tr� c	p ��i v�i hàng hoá ���c tr� c	p nh�p kh
u vào Vi�t Nam theo quy 
��nh c�a Pháp l�nh v� ch�ng tr� c	p hàng hoá nh�p kh
u vào Vi�t Nam. 

4. Thu� ch�ng phân bi�t ��i x� ��i v�i hàng hoá ���c nh�p kh
u vào Vi�t Nam có xu	t x� 
t� n��c, nhóm n��c ho�c vùng lãnh th� mà ) �ó có s� phân bi�t ��i x� v� thu� nh�p kh
u ho�c 
có bi�n pháp phân bi�t ��i x� khác theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� ��i x� t�i hu� qu�c và ��i x� 
qu�c gia trong th��ng mi qu�c t�. 

�i�u 11. Th
m quy�n, th� t�c quy ��nh m�c thu� su	t thu� xu	t kh
u, thu� su	t thu� nh�p 
kh
u, thu� tuy�t ��i và bi�n pháp v� thu� �� ch�ng phân bi�t ��i x� trong nh�p kh
u hàng hoá. 

1. B� Tài chính quy ��nh các m�c thu� su	t sau �ây:   

 a) M�c thu� su	t thu� xu	t kh
u, thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ói c�a t�ng m�t hàng th�c 
hi�n theo nguy�n t�c và th� t�c sau �ây:  

Nguyên t�c quy ��nh: 

- Phù h�p v�i danh m�c nhóm hàng ch�u thu� và trong phm vi khung thu� su	t do &y ban 
Th��ng v� Qu�c h�i ban hành. 

- Góp ph"n b�o ��m ngu�n thu ngân sách nhà n��c và bình �n th� tr��ng. 

- B�o h� s�n xu	t trong n��c có ch*n l*c, có �i�u ki�n, có th�i hn phù h�p v�i �i�u ��c 
qu�c t� mà C�ng hoà xã h�i ch� ngh$a Vi�t Nam là thành viên. 

Th� t�c quy ��nh:  
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- Trên c� s) nh�ng nguyên t�c nêu trên, c n c� vào chính sách xu	t kh
u, nh�p kh
u hàng 
hoá trong t�ng th�i k+ c�a Nhà n��c, ��nh h��ng phát tri�n c�a các ngành s�n xu	t, s� bi�n 
��ng v� giá c� trên th� tr��ng trong t�ng th�i gian và ki�n ngh� c�a các t� ch�c, cá nhân, B� Tài 
chính tham kh�o ý ki�n c�a các B�, các Hi�p h�i ngành hàng �� ban hành Quy�t ��nh v� m�c 
thu� su	t thu� xu	t kh
u, thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ãi. 

- Tr��ng h�p các B�, các Hi�p h�i ngành hàng còn có ý ki�n ch�a th�ng nh	t v� thu� su	t 
��i v�i m�t s� m�t hàng thì B� Tài chính báo cáo Th� t��ng Chính ph� cho ý ki�n tr��c khi ban 
hành Quy�t ��nh v� m�c thu� su	t thu� xu	t kh
u, thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ãi. 

b) M�c thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ói ��c bi�t th�c hi�n theo th� t�c sau: trên c� s) các 
th(a thu�n �u �ói ��c bi�t v� thu� ��i v�i hàng hóa nh�p kh
u mà Vi�t Nam �ó cam k�t, B� Tài 
ch�nh sau khi tham kh�o ý ki�n c�a c(c B�, Hi�p h�i ngành hàng �� ban hành quy�t ��nh v� 
m�c thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ói ��c bi�t. 

2. B� Tài ch�nh ch� tr,, ph�i h�p v�i c(c c� quan liên quan tr,nh Th� t��ng Chính ph� 
quy�t ��nh vi�c áp d�ng thu� tuy�t ��i và thu� ch�ng phân bi�t ��i x� trong tr��ng h�p c"n thi�t. 

Ch�ng III 
KÊ KHAI THU�, N�P THU�  

 
�i�u 12. Trách nhi�m c�a ��i t��ng n�p thu� 

��i t��ng n�p thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u có trách nhi�m kê khai thu� �"y ��, chính 
xác, minh bch và ch�u trách nhi�m tr��c pháp lu�t v� n�i dung kê khai; n�p T� khai h�i quan 
cho c� quan H�i quan; tính thu� và n�p thu� theo quy ��nh ti Ngh� ��nh này và quy ��nh c�a 
pháp lu�t v� th� t�c h�i quan, ki�m tra, giám sát h�i quan. 

�i�u 13. Th�i �i�m tính thu� 

Th�i �i�m tính thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u là th�i �i�m ��i t��ng n�p thu� � ng ký T� 
khai h�i quan v�i c� quan H�i quan. 

Thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u ���c tính theo thu� su	t, giá tính thu� và t# giá tính thu� 
ti th�i �i�m tính thu�.  

�i�u 14. Th�i hn n�p thu� 

1. Th�i hn n�p thu� xu	t kh
u là 30 (ba m��i) ngày, k� t� ngày ��i t��ng n�p thu� � ng 
ký T� khai h�i quan. 

2. Th�i hn n�p thu� nh�p kh
u áp d�ng ��i v�i ��i t��ng n�p thu� ch	p hành t�t pháp 
lu�t v� thu�. 

��i t��ng n�p thu� ch	p hành t�t pháp lu�t v� thu� là ��i t��ng có hot ��ng xu	t kh
u, 
nh�p kh
u trong th�i gian ít nh	t là 365 (ba tr m sáu m��i l m) ngày, tính ��n ngày � ng ký T� 
khai h�i quan lô hàng �ang làm th� t�c nh�p kh
u mà không có hành vi gian l�n th��ng mi; 
không tr�n thu�; không còn n� thu� và ti�n pht quá hn; ch	p hành t�t ch� �� báo cáo tài chính 
theo quy ��nh c�a pháp lu�t thì ���c áp d�ng th�i hn n�p thu� nh�p kh
u nh� sau: 
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a) ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u là v�t t�, nguyên li�u �� s�n xu	t hàng hoá xu	t kh
u, th�i 
hn n�p thu� là 275 (hai tr m b�y m��i l m) ngày, k� t� ngày ��i t��ng n�p thu� � ng ký T� 
khai h�i quan; 

Tr��ng h�p ��c bi�t do chu k+ s�n xu	t, d� tr� v�t t�, nguyên li�u ph�i kéo dài h�n thì 
th�i hn n�p thu� ���c xét gia hn phù h�p v�i chu k+ s�n xu	t, d� tr� v�t t�, nguyên li�u. B� 
Tài chính ch� trì, ph�i h�p v�i c� quan liên quan quy�t ��nh c� th�. 

b) ��i v�i hàng hoá kinh doanh theo ph��ng th�c tm nh�p, tái xu	t ho�c tm xu	t, tái 
nh�p, th�i hn n�p thu� là 15 (m��i l m) ngày, k� t� ngày h�t th�i hn tm nh�p, tái xu	t ho�c 
tm xu	t, tái nh�p (áp d�ng cho c� tr��ng h�p ���c phép gia hn); 

c) ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u khác ngoài các tr��ng h�p nêu ti �i�m a và b kho�n này, 
th�i hn n�p thu� là 30 (ba m��i) ngày, k� t� ngày ��i t��ng n�p thu� � ng ký T� khai h�i quan. 

3. Th�i hn n�p thu� nh�p kh
u áp d�ng ��i v�i ��i t��ng n�p thu� ch�a ch	p hành t�t 
pháp lu�t v� thu�: 

a) Tr��ng h�p n�u ���c t� ch�c tín d�ng ho�c t� ch�c khác hot ��ng theo quy ��nh c�a 
Lu�t Các t� ch�c tín d�ng b�o lãnh v� s� ti�n thu� ph�i n�p thì th�i hn n�p thu� th�c hi�n theo 
th�i hn b�o lãnh, nh�ng không quá th�i hn quy ��nh ti kho�n 2 �i�u này. H�t th�i hn b�o 
lãnh (trong tr��ng h�p th�i hn b�o lãnh ng�n h�n th�i hn n�p thu�) ho�c h�t th�i hn n�p thu� 
(trong tr��ng h�p th�i hn b�o lãnh b�ng ho�c dài h�n th�i hn n�p thu�) mà ��i t��ng n�p thu� 
ch�a n�p thu� xong thì t� ch�c b�o lãnh có trách nhi�m n�p ti�n thu�, ti�n pht ch�m n�p thu� 
(n�u có) thay cho ��i t��ng n�p thu�. Th�i hn ch�m n�p thu� ���c tính t� ngày h�t th�i hn 
b�o lãnh ho�c h�t th�i hn n�p thu� quy ��nh trên �ây; 

b) Tr��ng h�p không ���c t� ch�c tín d�ng ho�c t� ch�c khác hot ��ng theo quy ��nh 
c�a Lu�t Các t� ch�c tín d�ng b�o lãnh v� s� ti�n thu� ph�i n�p thì ph�i n�p xong thu� tr��c khi 
nh�n hàng. 

4. ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u là hàng tiêu dùng ph�i n�p xong thu� tr��c khi nh�n hàng. 
Tr��ng h�p có b�o lãnh v� s� ti�n thu� ph�i n�p thì th�i hn n�p thu� là th�i hn b�o lãnh, 
nh�ng không quá 30 (ba m��i) ngày, k� t� ngày ��i t��ng n�p thu� � ng ký T� khai h�i quan. 
H�t th�i hn b�o lãnh mà ��i t��ng n�p thu� ch�a n�p thu� xong thì t� ch�c b�o lãnh có trách 
nhi�m n�p s� ti�n thu� và ti�n pht ch�m n�p thu� (n�u có) thay cho ��i t��ng n�p thu�. Th�i 
hn ch�m n�p thu� ���c tính t� ngày h�t th�i hn b�o lãnh. 

B� Th��ng mi ban hành Danh m�c hàng tiêu dùng �� làm c n c� th�c hi�n quy ��nh ti 
�i�m này. 

�i�u 15. Kê khai, n�p thu� theo T� khai h�i quan m�t l"n 

Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u � ng ký T� khai h�i quan m�t l"n �� xu	t kh
u, nh�p kh
u 
nhi�u l"n thì thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u ���c tính theo thu� su	t, giá tính thu� và t# giá 
dùng �� xác ��nh giá tính thu� cho t�ng l"n xu	t kh
u, nh�p kh
u trên c� s) s� l��ng t�ng m�t 
hàng th�c t� xu	t kh
u, nh�p kh
u. Th�i hn n�p thu� cho t�ng l"n xu	t kh
u, nh�p kh
u th�c 
hi�n theo quy ��nh ti �i�u 14 c�a Ngh� ��nh này. 
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Ch�ng IV 
MI�N THU�, XÉT MI�N THU�, GI�M THU�, HOÀN THU�  

VÀ TRUY THU THU� 

�i�u 16. Mi%n thu� 

Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u trong các tr��ng h�p sau �ây ���c mi%n thu� xu	t kh
u, 
thu� nh�p kh
u: 

1. Hàng hoá tm nh�p, tái xu	t ho�c tm xu	t, tái nh�p �� tham d� h�i ch�, tri�n lãm, gi�i 
thi�u s�n ph
m; máy móc, thi�t b�, d�ng c� ngh� nghi�p tm nh�p, tái xu	t ho�c tm xu	t, tái 
nh�p �� ph�c v� công vi�c trong th�i hn nh	t ��nh. 

H�t th�i hn h�i ch�, tri�n lãm, gi�i thi�u s�n ph
m ho�c k�t thúc công vi�c theo quy ��nh 
c�a pháp lu�t thì ��i v�i hàng hoá tm xu	t ph�i ���c nh�p kh
u tr) li Vi�t Nam, ��i v�i hàng 
hoá tm nh�p ph�i tái xu	t ra n��c ngoài. 

2. Hàng hoá là tài s�n di chuy�n c�a t� ch�c, cá nhân Vi�t Nam ho�c n��c ngoài mang vào 
Vi�t Nam ho�c mang ra n��c ngoài trong m�c quy ��nh, bao g�m: 

a) Hàng hoá là tài s�n di chuy�n c�a t� ch�c, cá nhân ng��i n��c ngoài khi ���c phép vào 
c� trú, làm vi�c ti Vi�t Nam ho�c chuy�n ra n��c ngoài khi h�t th�i hn c� trú, làm vi�c ti Vi�t 
Nam; 

b) Hàng hoá là tài s�n di chuy�n c�a t� ch�c, cá nhân Vi�t Nam ���c phép ��a ra n��c 
ngoài �� kinh doanh và làm vi�c, khi h�t th�i hn nh�p kh
u li Vi�t Nam; 

 

c) Hàng hoá là tài s�n di chuy�n c�a gia �ình, cá nhân ng��i Vi�t Nam �ang ��nh c� ) 
n��c ngoài ���c phép v� Vi�t Nam ��nh c� ho�c mang ra n��c ngoài khi ���c phép ��nh c� ) 
n��c ngoài; hàng hoá là tài s�n di chuy�n c�a ng��i n��c ngoài mang vào Vi�t Nam khi ���c 
phép ��nh c� ti Vi�t Nam ho�c mang ra n��c ngoài khi ���c phép ��nh c� ) n��c ngoài; 

3. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u c�a t� ch�c, cá nhân n��c ngoài ���c h�)ng quy�n �u 
�ãi, mi%n tr� ngoi giao ti Vi�t Nam. 

4. Hàng ho( nh�p kh
u �� gia c�ng cho ph�a n��c ngoài ���c mi%n thu� nh�p kh
u và khi 
xu	t tr� s�n ph
m cho ph�a n��c ngoài ���c mi%n thu� xu	t kh
u. Hàng ho( xu	t kh
u ra n��c 
ngoài �� gia c�ng cho ph�a Vi�t Nam ���c mi%n thu� xu	t kh
u, khi nh�p kh
u tr) li ���c 
mi%n thu� nh�p kh
u tr�n ph"n tr� gi( c�a hàng ho( xu	t kh
u ra n��c ngoài �� gia c�ng theo 
h�p ��ng. 

5. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u trong tiêu chu
n hành lý mi%n thu� c�a ng��i xu	t c�nh, 
nh�p c�nh. 

6. Hàng hoá nh�p kh
u �� to tài s�n c� ��nh c�a d� án khuy�n khích �"u t� quy ��nh ti 
Ph� l�c I ho�c Ph� l�c II ban hành kèm theo Ngh� ��nh này, d� án �"u t� b�ng ngu�n v�n h- tr� 
phát tri�n chính th�c (ODA) ���c mi%n thu� nh�p kh
u, bao g�m: 
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a) Thi�t b�, máy móc; 

b) Ph��ng ti�n v�n t�i chuyên dùng trong dây chuy�n công ngh� ���c B� Khoa h*c và 
Công ngh� xác nh�n; ph��ng ti�n v�n chuy�n ��a �ón công nhân g�m xe ôtô t� 24 ch- ng�i tr) 
lên và ph��ng ti�n th�y; 

c) Linh ki�n, chi ti�t, b� ph�n r�i, ph� tùng, gá l�p, khuôn m.u, ph� ki�n �i kèm �� l�p ráp 
��ng b� ho�c s� d�ng ��ng b� v�i thi�t b�, máy móc, ph��ng ti�n v�n t�i chuyên dùng quy ��nh 
ti �i�m a và �i�m b kho�n này; 

d) Nguyên li�u, v�t t� dùng �� ch� to thi�t b�, máy móc n�m trong dây chuy�n công ngh� 
ho�c �� ch� to linh ki�n, chi ti�t, b� ph�n r�i, ph� tùng, gá l�p, khuôn m.u, ph� ki�n �i kèm �� 
l�p ráp ��ng b� ho�c s� d�ng ��ng b� v�i thi�t b�, máy móc quy ��nh ti �i�m a kho�n này; 

�) V�t t� xây d�ng trong n��c ch�a s�n xu	t ���c.  

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c v�t t� xây d�ng trong n��c �ã s�n xu	t ���c 
�� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy ��nh ti kho�n này. 

7. Gi�ng cây tr�ng, v�t nuôi ���c phép nh�p kh
u �� th�c hi�n d� án �"u t� trong l$nh v�c 
nông nghi�p, lâm nghi�p, ng� nghi�p.  

B� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn ban hành Danh m�c gi�ng cây tr�ng, v�t nuôi 
���c phép nh�p kh
u �� làm c� s) th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy ��nh ti kho�n này. 

8. Hàng hoá nh�p kh
u c�a doanh nghi�p BOT và Nhà th"u ph� �� th�c hi�n d� án BOT, 
BTO, BT, bao g�m: 

a) Thi�t b�, máy móc nh�p kh
u �� to tài s�n c� ��nh (k� c� thi�t b�, máy móc, ph� tùng s� 
d�ng cho vi�c kh�o sát, thi�t k�, thi công, xây d�ng công trình); 

b) Ph��ng tiên v�n t�i chuyên dùng n�m trong dây chuy�n công ngh� �� to tài s�n c� ��nh 
���c B� Khoa h*c và Công ngh� xác nh�n; ph��ng ti�n v�n chuy�n ��a �ón công nhân g�m xe 
ôtô t� 24 ch- ng�i tr) lên và ph��ng ti�n thu#; 

c) Linh ki�n, chi ti�t, b� ph�n r�i, ph� tùng, gá l�p, khuôn m.u, ph� ki�n �i kèm �� l�p ráp 
��ng b� ho�c s� d�ng ��ng b� v�i thi�t b�, máy móc, ph��ng ti�n v�n t�i chuyên dùng, ph��ng 
ti�n v�n chuy�n ��a �ón công nhân nêu ti kho�n này, k� c� tr��ng h�p s� d�ng cho vi�c thay 
th�, b�o hành, b�o d�,ng trong quá trình v�n hành công trình; 

d) Nguyên li�u, v�t t� nh�p kh
u �� th�c hi�n d� án, k� c� nguyên li�u, v�t t� �� ph�c v� 
s�n xu	t, v�n hành công trình. 

9. Vi�c mi%n thu� nh�p kh
u ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u quy ��nh ti kho�n 6, 7 và kho�n 
8 �i�u này ���c áp d�ng cho c� tr��ng h�p m) r�ng quy mô d� án, thay th� ��i m�i công ngh�. 

10. Mi%n thu� l"n �"u ��i v�i hàng hoá là trang thi�t b� nh�p kh
u theo danh m�c quy ��nh 
ti Ph� l�c III ban hành kèm theo Ngh� ��nh này �� to tài s�n c� ��nh c�a d� án khuy�n khích 
�"u t�, d� án �"u t� b�ng ngu�n v�n h- tr� phát tri�n chính th�c (ODA) �"u t� v� khách sn, 
v n phòng, c n h� cho thuê, nhà ), trung tâm th��ng mi, d�ch v� k' thu�t, siêu th�, sân golf, 
khu du l�ch, khu th� thao, khu vui ch�i gi�i trí, c� s) khám, ch�a b�nh, �ào to, v n hoá, tài 
chính, ngân hàng, b�o hi�m, ki�m toán, d�ch v� t� v	n. 

11. Mi%n thu� ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u �� ph�c v� hot ��ng d"u khí, bao g�m:  
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a) Thi�t b�, máy móc; ph��ng ti�n v�n t�i chuyên dùng c"n thi�t cho hot ��ng d"u khí 
���c B� Khoa h*c và Công ngh� xác nh�n; ph��ng ti�n v�n chuy�n �� ��a �ón công nhân g�m 
xe ôtô t� 24 ch- ng�i tr) lên và ph��ng ti�n thu#; k� c� linh ki�n, chi ti�t, b� ph�n r�i, ph� tùng 
gá l�p, thay th�, khuôn m.u, ph� ki�n �i kèm �� l�p ráp ��ng b� ho�c s� d�ng ��ng b� v�i thi�t 
b�, máy móc, ph��ng ti�n v�n t�i chuyên dùng, ph��ng ti�n v�n chuy�n �� ��a �ón công nhân 
nêu trên; 

b) V�t t� c"n thi�t cho hot ��ng d"u khí mà trong n��c ch�a s�n xu	t ���c.  

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c v�t t� c"n thi�t cho hot ��ng d"u khí mà 
trong n��c �ã s�n xu	t ���c �� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy ��nh ti �i�m này; 

c) Trang thi�t b� y t� và thu�c c	p c�u s� d�ng trên các dàn khoan và công trình n�i ���c 
B� Y t� xác nh�n; 

d) Trang thi�t b� v n phòng ph�c v� cho hot ��ng d"u khí; 

e) Hàng hoá tm nh�p, tái xu	t khác ph�c v� cho hot ��ng d"u khí. 

12. ��i v�i c� s) �óng tàu ���c mi%n thu� xu	t kh
u ��i v�i các s�n ph
m tàu bi�n xu	t 
kh
u và mi%n thu� nh�p kh
u ��i v�i các loi máy móc, trang thi�t b� �� to tài s�n c� ��nh; 
ph��ng ti�n v�n t�i n�m trong dây chuy�n công ngh� ���c B� Khoa h*c và Công ngh� xác nh�n 
�� to tài s�n c� ��nh; nguyên li�u, v�t t�, bán thành ph
m ph�c v� cho vi�c �óng tàu mà trong 
n��c ch�a s�n xu	t ���c.  

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c nguyên li�u, v�t t�, bán thành ph
m ph�c v� 
cho vi�c �óng tàu mà trong n��c �ã s�n xu	t ���c �� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy 
��nh ti kho�n này. 

13. Mi%n thu� nh�p kh
u ��i v�i nguyên li�u, v�t t� ph�c v� tr�c ti�p cho hot ��ng s�n 
xu	t s�n ph
m ph"n m�m mà trong n��c ch�a s�n xu	t ���c. 

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c nguyên li�u, v�t t� ph�c v� tr�c ti�p cho hot 
��ng s�n xu	t s�n ph
m ph"n m�m mà trong n��c �ã s�n xu	t ���c �� làm c n c� th�c hi�n vi�c 
mi%n thu� quy ��nh ti kho�n này. 

14. Mi%n thu� nh�p kh
u ��i v�i hàng hoá nh�p kh
u �� s� d�ng tr�c ti�p vào hot ��ng 
nghiên c�u khoa h*c và phát tri�n công ngh�, bao g�m: máy móc, thi�t b�, ph� tùng, v�t t�, 
ph��ng ti�n v�n t�i trong n��c ch�a s�n xu	t ���c, công ngh� trong n��c ch�a to ra ���c; tài 
li�u, sách, báo, tp chí khoa h*c và các ngu�n tin �i�n t� v� khoa h*c và công ngh�.  

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c máy móc, thi�t b�, ph� tùng, v�t t�, ph��ng 
ti�n v�n t�i, công ngh� s� d�ng tr�c ti�p vào hot ��ng nghiên c�u khoa h*c và phát tri�n công 
ngh� mà trong n��c �ã s�n xu	t ���c �� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy ��nh ti kho�n 
này. 

 

15. Nguyên li�u, v�t t�, linh ki�n nh�p kh
u �� s�n xu	t c�a các d� án thu�c Danh m�c 
l$nh v�c ��c bi�t khuy�n khích �"u t� quy ��nh ti Ph� l�c I ho�c thu�c Danh m�c ��a bàn có 
�i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c bi�t khó kh n quy ��nh ti Ph� l�c II ban hành kèm theo Ngh� ��nh 
này ho�c thu�c l$nh v�c s�n xu	t linh ki�n, ph� tùng c� khí, �i�n, �i�n t� ���c mi%n thu� nh�p 
kh
u trong th�i hn 5 (n m) n m, k� t� ngày b�t �"u s�n xu	t. 

B� Th��ng mi ph�i h�p v�i các B�, ngành liên quan �� ban hành v n b�n h��ng d.n 
phân loi chi ti�t nguyên li�u s�n xu	t, v�t t�, linh ki�n �� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� 
quy ��nh ti kho�n này. 
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16. Nguyên li�u, v�t t�, bán thành ph
m trong n��c ch�a s�n xu	t ���c nh�p kh
u �� ph�c 
v� s�n xu	t c�a d� án thu�c Danh m�c l$nh v�c khuy�n khích �"u t� quy ��nh ti Ph� l�c I; bán 
thành ph
m trong n��c ch�a s�n xu	t ���c nh�p kh
u �� ph�c v� s�n xu	t c�a d� án thu�c Danh 
m�c l$nh v�c ��c bi�t khuy�n khích �"u t� quy ��nh ti Ph� l�c I ho�c thu�c Danh m�c ��a bàn 
có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c bi�t khó kh n quy ��nh ti Ph� l�c II ban hành kèm theo Ngh� 
��nh này ���c mi%n thu� nh�p kh
u trong th�i hn                 5 (n m) n m, k� t� ngày 
b�t �"u s�n xu	t.  

B� K� hoch và �"u t� ban hành Danh m�c nguyên li�u, v�t t�, bán thành ph
m mà trong 
n��c �ã s�n xu	t ���c �� làm c n c� th�c hi�n vi�c mi%n thu� quy ��nh ti kho�n này. 

17. Hàng hoá s�n xu	t, gia công, tái ch�, l�p ráp ti khu phi thu� quan không s� d�ng 
nguyên li�u, linh ki�n nh�p kh
u t� n��c ngoài khi nh�p kh
u vào th� tr��ng trong n��c ���c 
mi%n thu� nh�p kh
u; tr��ng h�p có s� d�ng nguyên li�u, linh ki�n nh�p kh
u t� n��c ngoài thì 
khi nh�p kh
u vào th� tr��ng trong n��c ch! ph�i n�p thu� nh�p kh
u trên ph"n nguyên li�u, linh 
ki�n nh�p kh
u c	u thành trong hàng hoá �ó. 

18. Máy móc, thi�t b�, ph��ng ti�n v�n t�i (tr� xe ôtô d��i 24 ch- ng�i và xe ôtô có thi�t 
k� v�a ch) ng��i, v�a ch) hàng t��ng ���ng v�i xe ôtô d��i 24 ch- ng�i) do Nhà th"u n��c 
ngoài nh�p kh
u theo ph��ng th�c tm nh�p, tái xu	t �� ph�c v� thi công công trình, d� án ODA 
ti Vi�t Nam ���c mi%n thu� nh�p kh
u khi tm nh�p và mi%n thu� xu	t kh
u khi tái xu	t. 

19. T� ch�c, cá nhân xu	t kh
u, nh�p kh
u hàng hoá quy ��nh ti các kho�n 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và kho�n 18 �i�u này ph�i t� xác ��nh, t� ch�u trách nhi�m tr��c pháp 
lu�t v� vi�c kê khai chính xác, trung th�c các m�t hàng thu�c di�n ���c mi%n thu� khi � ng ký 
T� khai h�i quan.  

20. ��i t��ng n�p thu� g�p khó kh n do nguyên nhân khách quan và các tr��ng h�p khác, 
B� Tài chính trình Th� t��ng Chính ph� xem xét, quy�t ��nh mi%n thu� xu	t kh
u, thu� nh�p 
kh
u ��i v�i t�ng tr��ng h�p. 

 

�i�u 17. Xét mi%n thu� 

Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u trong các tr��ng h�p sau �ây ���c xét mi%n thu�: 

1. Hàng hoá nh�p kh
u là hàng chuyên dùng tr�c ti�p ph�c v� cho qu�c phòng, an ninh, 
giáo d�c và �ào to, nghiên c�u khoa h*c (tr� tr��ng h�p quy ��nh ti kho�n 14 �i�u 16 c�a 
Ngh� ��nh này) ���c xét mi%n thu� nh�p kh
u theo Danh m�c hàng hoá nh�p kh
u do B� Tài 
chính th�ng nh	t v�i các B�, ngành liên quan quy ��nh. 

2. Hàng hoá là quà bi�u, quà t�ng, hàng m.u c�a t� ch�c, cá nhân n��c ngoài cho t� ch�c, 
cá nhân Vi�t Nam ho�c ng��c li ���c xét mi%n thu� trong ��nh m�c.  

3. Hàng hoá nh�p kh
u �� bán ti c�a hàng mi%n thu� cho ng��i xu	t c�nh, nh�p c�nh và 
các ��i t��ng khác theo quy ��nh c�a Chính ph�, bao g�m c� hàng hoá khuy�n mi, hàng hoá 
dùng th� ���c phía n��c ngoài cung c	p mi%n phí �� bán kèm v�i hàng hoá bán ti c�a hàng 
mi%n thu�. 

�i�u 18. Xét gi�m thu� 

Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u �ang trong quá trình giám sát c�a c� quan H�i quan n�u b� 
h� h(ng, m	t mát ���c c� quan, t� ch�c có th
m quy�n giám ��nh, ch�ng nh�n thì ���c xét 
gi�m thu� t��ng �ng v�i t# l� t�n th	t th�c t� c�a hàng hoá. C� quan H�i quan c n c� vào s� 
l��ng hàng hoá b� m	t mát và t# l� t�n th	t th�c t� c�a hàng hoá �ã ���c giám ��nh, ch�ng nh�n 
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�� xét gi�m thu�. 

�i�u 19. Hoàn thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u trong các tr��ng h�p sau �ây: 

1. Hàng hoá nh�p kh
u �ã n�p thu� nh�p kh
u nh�ng còn l�u kho, l�u bãi ti c�a kh
u và 
�ang ch�u s� giám sát c�a c� quan H�i quan, ���c tái xu	t ra n��c ngoài. 

2. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u �ã n�p thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u nh�ng không 
xu	t kh
u, nh�p kh
u. 

3. Hàng hoá �ã n�p thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u nh�ng th�c t� xu	t kh
u ho�c nh�p 
kh
u ít h�n. 

4. Hàng hoá nh�p kh
u �� s�n xu	t hàng hoá xu	t kh
u n�u �ã n�p thu� nh�p kh
u thì ���c 
hoàn thu� t��ng �ng v�i t# l� s�n ph
m th�c t� xu	t kh
u.  

5. Hàng hoá �ã n�p thu� nh�p kh
u sau �ó xu	t kh
u trong các tr��ng h�p sau:  

a) Hàng hoá nh�p kh
u �� giao, bán cho n��c ngoài thông qua các �i lý ti Vi�t Nam; 

b) Hàng hoá nh�p kh
u �� bán cho các ph��ng ti�n c�a các hãng n��c ngoài trên các tuy�n 
���ng qu�c t� qua c�ng Vi�t Nam và các ph��ng ti�n c�a Vi�t Nam trên các tuy�n ���ng qu�c 
t� theo quy ��nh c�a Chính ph�. 

6. Hàng hoá tm nh�p kh
u �� tái xu	t kh
u ho�c hàng hoá tm xu	t kh
u �� tái nh�p kh
u 
theo ph��ng th�c kinh doanh hàng hoá tm nh�p, tái xu	t; hàng hoá tm xu	t, tái nh�p và hàng 
hoá nh�p kh
u u# thác cho phía n��c ngoài sau �ó tái xu	t �ã n�p thu� nh�p kh
u, thu� xu	t 
kh
u (tr� tr��ng h�p quy ��nh ti kho�n 1 �i�u 16 c�a Ngh� ��nh này). 

7. Hàng hoá �ã xu	t kh
u nh�ng ph�i nh�p kh
u tr) li Vi�t Nam thì ���c xét hoàn thu� 
xu	t kh
u �ã n�p và không ph�i n�p thu� nh�p kh
u. 

8. Hàng hoá nh�p kh
u nh�ng ph�i tái xu	t tr� li ch� hàng n��c ngoài ho�c tái xu	t sang 
n��c th� ba thì ���c xét hoàn li thu� nh�p kh
u �ã n�p t��ng �ng v�i s� l��ng hàng th�c t� tái 
xu	t và không ph�i n�p thu� xu	t kh
u. 

9. Máy móc, thi�t b�, d�ng c�, ph��ng ti�n v�n chuy�n c�a các t� ch�c, cá nhân ���c phép 
tm nh�p, tái xu	t (bao g�m c� m��n tái xu	t) �� th�c hi�n các d� án �"u t�, thi công xây d�ng, 
l�p ��t công trình, ph�c v� s�n xu	t, khi nh�p kh
u ph�i kê khai n�p thu� nh�p kh
u theo quy 
��nh, khi tái xu	t ra kh(i Vi�t Nam s/ ���c hoàn li thu� nh�p kh
u. S� thu� nh�p kh
u hoàn li 
���c xác ��nh trên c� s) giá tr� s� d�ng còn li c�a hàng hoá khi tái xu	t kh
u tính theo th�i gian 
s� d�ng, l�u li ti Vi�t Nam. Tr��ng h�p hàng hoá �ã h�t giá tr� s� d�ng thì không ���c hoàn 
li thu�.  

10. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u qua ���ng d�ch v� b�u chính, chuy�n phát nhanh qu�c 
t� mà doanh nghi�p kinh doanh d�ch v� này �ã n�p thu� thay cho ch� hàng nh�ng không giao 
���c hàng hoá cho ng��i nh�n ph�i tái xu	t, tái nh�p ho�c tr��ng h�p hàng hoá b� t�ch thu, tiêu 
h�y theo quy ��nh c�a pháp lu�t thì ���c hoàn li s� ti�n thu� �ã n�p. 

11. Tr��ng h�p có s� nh"m l.n trong kê khai, tính thu�, n�p thu� (bao g�m c� ��i t��ng 
n�p thu� và c� quan H�i quan) thì ���c hoàn tr� s� ti�n thu� n�p th�a n�u s� nh"m l.n �ó x�y ra 
trong th�i hn 365 (ba tr m sáu l m) ngày tr) v� tr��c, k� t� ngày phát hi�n có s� nh"m l.n. 
Ngày phát hi�n có s� nh"m l.n là ngày ký v n b�n xác nh�n gi�a ��i t��ng n�p thu� và c� quan 
H�i quan. 
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12. Hàng hoá xu	t kh
u, nh�p kh
u �ã n�p thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u nh�ng sau �ó 
���c mi%n thu� theo quy�t ��nh c� quan nhà n��c có th
m quy�n. 

�i�u 20. Trách nhi�m và th�i hn hoàn thu� 

1. Ch�m nh	t trong th�i hn 60 (sáu m��i) ngày, k� t� ngày � ng ký T� khai h�i quan 
hàng hoá th�c t� xu	t kh
u, nh�p kh
u, ��i t��ng ���c xét hoàn thu� ph�i hoàn thành h� s� theo 
quy ��nh g�i c� quan nhà n��c có th
m quy�n �� xem xét, gi�i quy�t hoàn li ti�n thu� �ã n�p. 

Tr��ng h�p th�i hn thanh toán quy ��nh ti h�p ��ng xu	t kh
u dài h�n 60 (sáu m��i) 
ngày, k� t� ngày th�c xu	t kh
u hàng hoá, doanh nghi�p ph�i có b�n cam k�t xu	t trình ch�ng t� 
thanh toán trong th�i hn 15 (m��i l m) ngày, k� t� ngày h�t th�i hn thanh toán ghi trên h�p 
��ng. 

2. Trong th�i hn 15 (m��i l m) ngày, k� t� ngày nh�n �� h� s� yêu c"u hoàn thu� theo 
quy ��nh, c� quan nhà n��c có th
m quy�n xét hoàn thu� có trách nhi�m ra quy�t ��nh hoàn thu� 
cho ��i t��ng ���c hoàn thu�; tr��ng h�p h� s� không �"y �� ho�c không �úng quy ��nh thì 
trong th�i hn 5 ngày làm vi�c, k� t� ngày nh�n h� s� yêu c"u hoàn thu�, c� quan nhà n��c có 
th
m quy�n xét hoàn thu� ph�i có v n b�n yêu c"u b� sung h� s�.  

3. Quá th�i hn quy ��nh ti kho�n 2 �i�u này, n�u vi�c ch�m ra quy�t ��nh hoàn thu� là 
l-i c�a c� quan nhà n��c có th
m quy�n xét hoàn thu� thì ngoài s� ti�n thu� ph�i hoàn còn ph�i 
tr� ti�n lãi. Ti�n lãi ch�m hoàn thu� ���c tính k� t� ngày ch�m ra quy�t ��nh hoàn thu� cho ��n 
ngày có quy�t ��nh hoàn thu� theo m�c lãi su	t ti�n vay Ngân hàng th��ng mi ti th�i �i�m 
ph�i ra quy�t ��nh hoàn thu�. 

�i�u 21. Truy thu thu� 

1. Các tr��ng h�p ph�i truy thu thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u: 

a) Các tr��ng h�p �ã ���c mi%n thu�, xét mi%n thu� quy ��nh ti �i�u 16, �i�u 17 Ngh� 
��nh này, nh�ng sau �ó hàng hoá s� d�ng vào m�c �ích khác v�i m�c �ích �ã ���c mi%n, xét 
mi%n thu� thì ph�i n�p �� thu�; tr� tr��ng h�p chuy�n nh��ng cho ��i t��ng thu�c di�n ���c 
mi%n ho�c xét mi%n thu� quy ��nh ti Ngh� ��nh này; 

b) Tr��ng h�p ��i t��ng n�p thu� ho�c c� quan H�i quan có s� nh"m l.n trong kê khai, 
tính thu�, n�p thu� thì ph�i truy n�p s� ti�n thu� còn thi�u trong th�i hn 365 (ba tr m sáu m��i 
l m) ngày tr) v� tr��c, k� t� ngày phát hi�n có s� nh"m l.n. Ngày phát hi�n có s� nh"m l.n là 
ngày ký v n b�n xác nh�n gi�a ��i t��ng n�p thu� và c� quan H�i quan; 

c) Tr��ng h�p n�u phát hi�n có s� gian l�n, tr�n thu� thì ph�i truy thu ti�n thu� trong th�i 
hn 5 (n m) n m tr) v� tr��c, k� t� ngày ki�m tra phát hi�n. Ngày ki�m tra phát hi�n có s� gian 
l�n, tr�n thu� là ngày c� quan nhà n��c có th
m quy�n ký quy�t ��nh truy thu thu�.  

2. C n c� �� tính thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u là giá tính thu�, thu� su	t và t# giá ti 
th�i �i�m có s� thay ��i m�c �ích �ã ���c mi%n thu�, xét mi%n thu� ��i v�i tr��ng h�p nêu ti 
�i�m a kho�n 1; ti th�i �i�m � ng ký T� khai h�i quan tr��c �ây ��i v�i tr��ng h�p nêu ti 
�i�m b, c kho�n 1 �i�u này.  

3. Th�i hn kê khai thu� là 10 (m��i) ngày, k� t� ngày thay ��i m�c �ích �ã ���c mi%n 
thu�, xét mi%n thu� tr��c �ây ��i v�i tr��ng h�p nêu ti �i�m a; 10 (m��i) ngày  k� t� ngày 
phát hi�n có s� nh"m l.n ��i v�i tr��ng h�p nêu ti �i�m b; và k� t� ngày ki�m tra phát hi�n có 
s� gian l�n, tr�n thu� ��i v�i tr��ng h�p nêu ti �i�m c kho�n 1 �i�u này. 

4. Th�i hn n�p thu�, n�p pht (n�u có) ��i v�i các tr��ng h�p nêu ti �i�m a, b, c kho�n 1 
�i�u này là trong vòng 10 (m��i) ngày, k� t� ngày c� quan Nhà n��c có th
m quy�n ra quy�t 
��nh v� s� ti�n thu�, ti�n pht (n�u có) ph�i n�p.  
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N�u quá th�i hn nêu trên mà ��i t��ng n�p thu� không kê khai, n�p �� s� ti�n thu�, ti�n 
pht (n�u có) vào ngân sách nhà n��c thì s/ b� x� lý vi phm theo quy ��nh c�a pháp lu�t hi�n 
hành. 

Ch�ng V 
KHI�U N�I VÀ X� LÝ VI  PH�M 

�i�u 22. Khi�u ni và gi�i quy�t khi�u ni 

Quy�n hn và trách nhi�m c�a ��i t��ng n�p thu� trong vi�c khi�u ni v� thu� xu	t kh
u, 
thu� nh�p kh
u; trách nhi�m và quy�n hn c�a c� quan H�i quan trong vi�c gi�i quy�t khi�u ni 
v� thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u th�c hi�n theo quy ��nh c�a Lu�t Thu� xu	t kh
u, Thu� nh�p 
kh
u và pháp lu�t v� khi�u ni, t� cáo. 

�i�u 23. X� lý vi phm v� thu� ��i v�i ��i t��ng n�p thu� 

��i t��ng n�p thu� vi phm quy ��nh c�a Lu�t Thu� xu	t kh
u, Thu� nh�p kh
u và c�a 
Ngh� ��nh này thì b� x� lý nh� sau:  

1. N�p ch�m ti�n thu�, ti�n pht so v�i ngày cu�i cùng trong th�i hn quy ��nh ph�i n�p 
ho�c ngày cu�i cùng trong th�i hn ���c ghi trong quy�t ��nh x� lý v� thu� thì ngoài vi�c ph�i 
n�p �� ti�n thu�, ti�n pht, m-i ngày n�p ch�m còn ph�i n�p pht b�ng 0,1% (m�t ph"n nghìn) 
s� ti�n ch�m n�p; n�u th�i hn ch�m n�p là quá 90 (chín m��i) ngày thì b� c�,ng ch� theo quy 
��nh ti kho�n 4 �i�u này. 

2. Không th�c hi�n kê khai thu�, n�p thu� theo �úng quy ��nh thì tùy theo tính ch	t, m�c 
�� vi phm mà b� x� lý vi phm hành chính v� thu�. 

3. Khai man thu�, tr�n thu� thì ngoài vi�c ph�i n�p �� ti�n thu� theo quy ��nh thì tùy theo 
tính ch	t, m�c �� vi phm còn b� pht ti�n t� m�t ��n n m l"n s� ti�n thu� gian l�n.  

Th� tr�)ng c� quan H�i quan n�i ��i t��ng n�p thu� � ng ký T� khai h�i quan có quy�n 
x� lý ��i v�i vi phm quy ��nh ti kho�n này. 

4. Không n�p thu�, n�p pht theo quy�t ��nh x� lý v� thu� thì b� c�,ng ch� thi hành b�ng 
các bi�n pháp sau �ây:  

a) Trích ti�n g�i c�a ��i t��ng n�p thu� ti ngân hàng, t� ch�c tín d�ng, Kho bc Nhà 
n��c �� n�p thu�, n�p pht. Ngân hàng, t� ch�c tín d�ng, Kho bc Nhà n��c có trách nhi�m 
trích ti�n t� tài kho�n ti�n g�i c�a ��i t��ng n�p thu� �� n�p thu�, n�p pht vào ngân sách nhà 
n��c theo quy�t ��nh x� lý v� thu� c�a c� quan H�i quan ho�c c� quan nhà n��c có th
m quy�n; 

b) C� quan H�i quan n�i � ng ký T� khai h�i quan ���c quy�n tm gi� hàng hoá ho�c kê 
biên tài s�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t �� b�o ��m thu �� ti�n thu�, ti�n pht còn thi�u. Sau 
th�i hn 30 (ba m��i) ngày, k� t� ngày c� quan H�i quan có quy�t ��nh tm gi� hàng hoá ho�c 
quy�t ��nh kê biên tài s�n mà ��i t��ng n�p thu� v.n ch�a n�p �� ti�n thu�, ti�n pht thì c� quan 
H�i quan ���c bán �	u giá hàng hoá, tài s�n theo quy ��nh c�a pháp lu�t �� thu �� ti�n thu�, ti�n 
pht; 

c) C� quan H�i quan không làm th� t�c nh�p kh
u cho chuy�n hàng ti�p theo c�a ��i 
t��ng n�p thu� cho ��n khi ��i t��ng �ó n�p �� ti�n thu�, ti�n pht. 

5. Trong th�i hn 60 (sáu m��i) ngày, k� t� ngày � ng ký T� khai h�i quan mà ��i t��ng 
n�p thu� t� phát hi�n ra nh�ng sai sót, nh"m l.n và ch� ��ng n�p s� ti�n thu� còn thi�u vào ngân 
sách nhà n��c thì ���c mi%n áp d�ng các hình th�c x� pht. 
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6. Ng��i có hành vi tr�n thu� v�i s� l��ng l�n ho�c �ã b� x� pht vi phm hành chính v� 
hành vi tr�n thu� mà còn vi phm thì b� truy c�u trách nhi�m hình s� theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t. 

�i�u 24. X� lý vi phm ��i v�i công ch�c h�i quan ho�c cá nhân khác có liên quan: 

1. Công ch�c h�i quan ho�c cá nhân khác l�i d�ng ch�c v�, quy�n hn �� chi�m d�ng, 
tham ô ti�n thu� thì ph�i b�i th��ng cho nhà n��c toàn b� s� ti�n thu� �ã chi�m d�ng, tham ô và 
tu+ theo tính ch	t, m�c �� vi phm mà b� x� lý k# lu�t, x� pht hành chính ho�c b� truy c�u 
trách nhi�m hình s� theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

 

2. Công ch�c h�i quan thi�u tinh th"n trách nhi�m, c� ý làm trái, bao che cho ng��i vi 
phm ho�c có hành vi khác vi phm quy ��nh c�a pháp lu�t thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u thì 
tu+ theo tính ch	t, m�c �� vi phm mà b� x� lý k# lu�t, x� pht hành chính ho�c b� truy c�u 
trách nhi�m hình s�; n�u gây thi�t hi thì ph�i b�i th��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t.  

 

Ch�ng VI 
T� CH�C TH�C HI�N 

�i�u 25. Trách nhi�m c�a B� Tài chính: 

1. T� ch�c, ch! �o vi�c thu thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u; quy ��nh th
m quy�n, th� t�c 
mi%n thu�, xét mi%n thu�, xét gi�m thu�, xét hoàn thu�, truy thu thu� và x� lý vi phm theo quy 
��nh c�a Ngh� ��nh này. 

2. Ch� trì, ph�i h�p v�i Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam ban hành quy ��nh và h��ng d.n 
các t� ch�c tín d�ng cung c	p thông tin có liên quan ��n ��i t��ng n�p thu� �� ph�c v� cho vi�c 
ki�m tra thu thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u.  

�i�u 26. &y ban nhân dân các t!nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng có trách nhi�m ch! 
�o vi�c ph�i h�p, t� ch�c, qu�n lý vi�c thu thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u trên ��a bàn ��a 
ph��ng. 

 
Ch�ng VII 

�I�U KHO�N THI HÀNH 

�i�u 27. Hi�u l�c thi hành 

1. Ngh� ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày 01 tháng 01 n m 2006. 

2. Bãi b( Ngh� ��nh s� 54-CP ngày 28 tháng 8 n m 1993, Ngh� ��nh s� 94/1998/N�-CP 
ngày 17 tháng 11 n m 1998 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t Thu� xu	t kh
u, Thu� 
nh�p kh
u; �i�u 26 c�a Ngh� ��nh s� 51/1999/N�-CP ngày 08 tháng 7 n m 1999 c�a Chính ph� 
quy ��nh chi ti�t thi hành Lu�t Khuy�n khích �"u t� trong n��c; �i�u 57, 58 và �i�u 59 Ngh� 
��nh               s� 24/2000/N�-CP ngày 31 tháng 7 n m 2000 c�a Chính ph� quy ��nh chi 
ti�t thi hành Lu�t �"u t� n��c ngoài ti Vi�t Nam; kho�n 10, 11 �i�u 1 Ngh� ��nh s� 
27/2003/N�-CP ngày 19 tháng 3 n m 2003 c�a Chính ph� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a 
Ngh� ��nh s� 24/2000/N�-CP ngày 31 tháng 7 n m 2000 c�a Chính ph�; �i�u 54, 56, 57 và 58 
c�a Ngh� ��nh s� 48/2000/N�-CP ngày 12  tháng 9 n m 2000 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t 
thi hành Lu�t D"u khí; �i�u 6 c�a Ngh� ��nh s� 119/1999/N�-CP ngày 18 tháng 9 n m 1999 c�a 
Chính ph� v� m�t s� chính sách và c� ch� tài chính khuy�n khích các doanh nghi�p �"u t� vào 
hot ��ng khoa h*c và công ngh�; các kho�n 1, 2, 3 và 4 �i�u 5 c�a Quy ch� �"u t� theo h�p 
��ng xây d�ng - kinh doanh - chuy�n giao, h�p ��ng xây d�ng - chuy�n giao - kinh doanh và 
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h�p ��ng xây d�ng - chuy�n giao áp d�ng ��i v�i d� án �"u t� n��c ngoài ti Vi�t Nam ban 
hành kèm theo Ngh� ��nh s� 62/1998/N�-CP ngày 15 tháng 8 n m 1998 c�a Chính ph�. 

3. ��i v�i d� án khuy�n khích �"u t� �ã ���c c	p gi	y phép �"u t�, gi	y ch�ng nh�n �u 
�ãi �"u t� có m�c �u �ãi v� thu� xu	t kh
u, thu� nh�p kh
u cao h�n m�c �u �ãi quy ��nh ti 
Ngh� ��nh này thì ti�p t�c th�c hi�n theo m�c �u �ãi cho th�i gian còn li; tr��ng h�p trong gi	y 
phép �"u t�, gi	y ch�ng nh�n �u �ãi �"u t� quy ��nh m�c �u �ãi v� thu� xu	t kh
u, thu� nh�p 
kh
u th	p h�n m�c �u �ãi quy ��nh ti Ngh� ��nh này thì ���c h�)ng m�c �u �ãi theo quy ��nh 
c�a Ngh� ��nh này cho th�i gian �u �ãi còn li. 

4. Quy ��nh v� các m�c thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ãi ��c bi�t �ã ban hành tr��c ngày 
Ngh� ��nh này có hi�u l�c thi hành, nh�ng ��n nay v.n còn phù h�p v�i các tho� thu�n mà Vi�t 
Nam �ã ký v�i n��c ngoài thì ���c ti�p t�c th�c hi�n theo quy ��nh �ó. Tr��ng h�p n�u có s� 
thay ��i, B� Tài chính c n c� quy ��nh ti �i�m b kho�n1 �i�u 11 Ngh� ��nh này �� ban hành c� 
th� các m�c thu� su	t thu� nh�p kh
u �u �ãi ��c bi�t. 

�i�u 28. B� Tài chính h��ng d.n thi hành Ngh� ��nh này. 

�i�u 29. Các B� tr�)ng, Th� tr�)ng c� quan ngang B�, Th� tr�)ng c� quan thu�c Chính 
ph�, Ch� t�ch &y ban nhân dân các t!nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng ch�u trách nhi�m thi 
hành Ngh� ��nh này./. 
 

PH� L�C I 
DANH M�C L�NH V�C � C BI�T KHUY�N KHÍCH �!U T"  

VÀ KHUY�N KHÍCH �!U T" 
(Ban hành kèm theo Ngh� ��nh s	 149/2005/N�-CP  

 ngày  08 tháng 12  n�m 2005 c�a Chính ph�) 
_____ 

 

I. Danh m#c l$nh v%c �&c bi't khuy�n khích �(u t: 

1. S�n xu	t, ch� bi�n xu	t kh
u 80% s�n ph
m tr) lên; 

2. Ch� bi�n nông s�n, lâm s�n (tr� g-), th�y s�n t� ngu�n nguyên li�u trong n��c xu	t kh
u 50% 
s�n ph
m tr) lên; 

3. S�n xu	t các loi gi�ng m�i có ch	t l��ng và có hi�u qu� kinh t� cao; 

4. Nuôi tr�ng nông, lâm, th�y s�n; 

5. S�n xu	t thép cao c	p, h�p kim, kim loi m"u, kim loi ��c bi�t, phôi thép, s�t x�p; luy�n 
gang; 

6. S�n xu	t máy móc, thi�t b�, c�m chi ti�t trong các l$nh v�c: khai thác d"u khí, m(, n ng l��ng; 
s�n xu	t thi�t b� nâng h c, l�n; s�n xu	t máy công c� gia công kim loi, thi�t b� luy�n kim; 

7. S�n xu	t thi�t b� y t� trong công ngh� phân tích và công ngh� chi�t xu	t trong y h*c; 

8. S�n xu	t thi�t b� ki�m nghi�m ��c ch	t trong th�c ph
m; 

9. S�n xu	t v�t li�u m�i, v�t li�u quý hi�m; �ng d�ng công ngh� m�i v� sinh h*c, �ng d�ng công 
ngh� m�i �� s�n xu	t thi�t b� thông tin, vi%n thông; 

10. S�n xu	t s�n ph
m công ngh� thông tin; 

11. Công nghi�p k' thu�t cao; 

12. �"u t� vào nghiên c�u phát tri�n (R&D) chi�m 25% doanh thu; 

13. �"u t�, s�n xu	t thi�t b� x� lý ch	t th�i; 

14. X� lý ô nhi%m và b�o v� môi tr��ng, x� lý ch	t th�i; 
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15. S�n xu	t nguyên li�u thu�c kháng sinh; 

16. �"u t� theo h�p ��ng BOT, BTO, BT. 

II. Danh m#c l$nh v%c khuy�n khích �(u t 

1. Th m dò, khai thác và ch� bi�n sâu khoáng s�n; 

2. S�n xu	t, ch� bi�n xu	t kh
u t� 50% s�n ph
m tr) lên; 

3. S�n xu	t, ch� bi�n xu	t kh
u, kinh doanh hàng hoá có m�c xu	t kh
u �t giá tr� trên 30% t�ng 
giá tr� hàng hoá s�n xu	t, kinh doanh c�a d� án trong n m tài chính; 

4. S� d�ng th��ng xuyên t� 500 lao ��ng tr) lên; 

5. Tr�ng cây công nghi�p dài ngày, cây  n qu� trên �	t hoang hoá, ��i, núi tr*c (tr� nuôi tr�ng 
nông, lâm, th�y s�n); khai hoang ph�c v� s�n xu	t nông nghi�p, lâm nghi�p, ng� nghi�p;  
Ch� bi�n nông s�n t� ngu�n nguyên li�u trong n��c; 

Ch� bi�n, b�o qu�n thu# s�n t� ngu�n nguyên li�u trong n��c. �ánh b�t h�i s�n ) vùng bi�n 
xa b�; 

Ch� bi�n lâm s�n (tr� g- r�ng t� nhiên trong n��c); 

6. B�o qu�n th�c ph
m; b�o qu�n nông s�n sau thu hoch;  

7. Phát tri�n công nghi�p hoá d"u; xây d�ng, v�n hành ���ng �ng d.n d"u, d.n khí, kho, c�ng 
d"u;  

8. �"u t� s�n xu	t, ch� to thi�t b� c� khí chính xác; thi�t b�, máy móc ki�m tra, ki�m soát an 
toàn quá trình s�n xu	t công nghi�p; s�n xu	t khuôn m.u cho các s�n ph
m kim loi và phi 
kim loi; 

9. �"u t� s�n xu	t khí c� �i�n trung, cao th�; 

10. �"u t� s�n xu	t ��ng c� diezen; thi�t b� ph� tùng cho các tàu v�n t�i, tàu �ánh cá; s�n xu	t 
máy, ph� tùng ngành ��ng l�c, th�y l�c, máy áp l�c; 

11. 

 

S�n xu	t ph� tùng ô tô, ph� tùng xe máy; xe ô tô các loi; s�n xu	t, l�p ráp thi�t b�, xe máy thi 
công xây d�ng; s�n xu	t thi�t b� k' thu�t cho ngành v�n t�i; �"u t� s�n xu	t: máy xây d�ng; 
�"u máy xe l�a, toa xe; 

12. S�a ch�a, �óng tàu thu#, tàu thuy�n; s�n xu	t máy ��ng l�c tàu th�y, thi�t b� ph� tùng cho các 
tàu v�n t�i, tàu �ánh cá; 

13. S�n xu	t thi�t b� vi%n thông, Internet, �"u t� s�n xu	t máy tính, s�n ph
m ph"n m�m (tr� s�n 
xu	t s�n ph
m công ngh� thông tin); 

�"u t� cung c	p d�ch v� k�t n�i Internet, cung c	p d�ch v� truy nh�p Internet, cung c	p d�ch 
v� �ng d�ng Internet ti ��a bàn thu�c Ph� l�c II ban hành kèm theo Ngh� ��nh này; d�ch v� 
b�u ph
m, d�ch v� b�u ki�n; 

Cung c	p các d�ch v�: nghiên c�u công ngh� thông tin, �ào to ngu�n nhân l�c công ngh� 
thông tin; 

14. �"u t� s�n xu	t ch	t bán d.n và các linh ki�n, thi�t b� �i�n t�;   

15. �"u t� s�n xu	t máy công c�, máy móc, thi�t b�, ph� tùng, máy ph�c v� cho s�n xu	t nông, 
lâm nghi�p, máy ch� bi�n th�c ph
m, thi�t b� t��i tiêu; 

16. �"u t� s�n xu	t thi�t b�, máy cho ngành d�t, may; 

17. S�n xu	t các loi nguyên li�u thu�c tr� sâu b�nh; 

18. �"u t� s�n xu	t các loi thu�c b�o v� th�c v�t, thu�c tr� sâu b�nh, thu�c phòng, ch�a b�nh 
cho ��ng v�t và cho th�y s�n, thu�c thú y có ph"n giá tr� gia t ng n�i ��a t� 40% tr) lên; 
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19. S�n xu	t hoá ch	t c� b�n, hoá ch	t tinh khi�t, hoá ch	t chuyên dùng, thu�c nhu�m; 

20. S�n xu	t nguyên li�u ch	t t
y r�a, ph� gia cho ngành hoá ch	t; 

21. S�n xu	t xi m ng ��c ch�ng; v�t li�u composit, v�t li�u cách âm, cách �i�n, cách nhi�t cao, v�t 
li�u t�ng h�p thay g-, v�t li�u ch�u l�a tr� v�t li�u m�i, v�t li�u quý hi�m; ch	t d0o xây d�ng, 
s�i th�y tinh; 

22.  S�n xu	t các loi v�t li�u xây d�ng nh1 tr� v�t li�u m�i, v�t li�u quý hi�m; 

23. S�n xu	t gi	y, b,a, ván nhân to tr�c ti�p t� ngu�n nguyên li�u nông, lâm s�n trong n��c; s�n 
xu	t b�t gi	y; 

24. D�t v�i, hoàn thi�n các s�n ph
m d�t; s�n xu	t t�, s�i các loi; thu�c, s� ch� da; 

25. S�n xu	t nguyên li�u, ph� li�u cao c	p �� s�n xu	t gi"y, dép, qu"n áo xu	t kh
u; 

26. S�n xu	t bao bì cao c	p ph�c v� hàng xu	t kh
u; 

27. S�n xu	t nguyên li�u thu�c tr� nguyên li�u thu�c kháng sinh, s�n ph
m thu�c ch�a b�nh cho 
ng��i; xây d�ng kho b�o qu�n d��c ph
m; d� tr� thu�c ch�a b�nh cho ng��i �� phòng, ch�ng 
l�t bão, th�m h*a thiên tai, d�ch b�nh nguy hi�m; 

28. C�i to, phát tri�n ngu�n n ng l��ng; 

�"u t� xây d�ng m�i nhà máy �i�n, phân ph�i �i�n, truy�n t�i �i�n, xây d�ng c� s) s� d�ng 
n ng l��ng m�t tr�i, n ng l��ng gió, khí sinh v�t; �ng d�ng công ngh� s� d�ng; 

29. Phát tri�n v�n t�i công c�ng: �"u t� ph��ng ti�n v�n t�i ���ng s�t, v�n t�i hành khách ���ng 
b� b�ng xe ô tô t� 17 ch- ng�i tr) lên, v�n t�i hành khách ���ng th�y b�ng ph��ng ti�n c� 
gi�i; 

30. Xây d�ng, c�i to c"u, ���ng b�, sân bay, b�n c�ng, nhà ga, b�n xe, n�i �- xe; m) thêm các 
tuy�n ���ng s�t; 

31. �"u t� xây d�ng nhà máy n��c, h� th�ng c	p, thoát n��c; 

32. �"u t� xây d�ng, kinh doanh k�t c	u h t"ng khu công nghi�p, khu ch� xu	t, khu công ngh� 
cao. �"u t� s�n xu	t, ch� bi�n trong khu công nghi�p, khu ch� xu	t, khu công ngh� cao, khu 
công nghi�p nh( và v�a, c�m công nghi�p; 

33. D�ch v� k' thu�t ph�c v� nông, lâm, ng� nghi�p; d�ch v� h- tr� tr�ng cây nông nghi�p, cây 
công nghi�p và cây lâm nghi�p; hot ��ng h- tr� ch n nuôi; hot ��ng h- tr� lâm nghi�p; d�ch 
v� thu# s�n; d�ch v� b�o v� v�t nuôi; nhân và lai to gi�ng tr� s�n xu	t các loi gi�ng m�i có 
ch	t l��ng và có hi�u qu� kinh t� cao; d�ch v� b�o qu�n nông, lâm s�n, thu# s�n; xây d�ng kho 
b�o qu�n nông s�n, lâm, thu# s�n; 

34. S�n xu	t, khai thác, tinh ch� mu�i; 

35. M) tr��ng h*c bán công, dân l�p, t� th�c ) các b�c h*c: giáo d�c m"m non; giáo d�c ph� 
thông, trung h*c chuyên nghi�p, �ào to trình �� cao �2ng và trình �� �i h*c; 

Thành l�p c� s) dy ngh�, nâng cao tay ngh� cho công nhân; 

36. Thành l�p nhà v n hoá dân t�c, �oàn ca, múa, nhc dân t�c; s�n xu	t, ch� to, s�a ch�a nhc 
c� dân t�c; duy tu, b�o t�n b�o tàng, nhà v n hoá dân t�c; 

37. Thành l�p b�nh vi�n dân l�p, b�nh vi�n t� nhân khám, ch�a b�nh, thành l�p c� s) th�c hi�n v� 
sinh phòng ch�ng d�ch b�nh; thành l�p trung tâm hot ��ng c�u tr� t�p trung ch m sóc ng��i 
tàn t�t, tr0 m� côi, trung tâm lão khoa; 

�"u t� s�n xu	t thi�t b� y t� tr� thi�t b� y t� trong công ngh� phân tích và công ngh� chi�t xu	t 
trong y h*c, d�ng c� ch!nh hình, xe, d�ng c� chuyên dùng cho ng��i tàn t�t. 

38. T� v	n pháp lu�t, t� v	n �"u t�, qu�n lý kinh doanh, d�ch v� t� v	n v� khoa h*c k' thu�t; 
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chuy�n giao quy�n s) h�u trí tu�, chuy�n giao công ngh�.  

39. �"u t� thêm dây chuy�n s�n xu	t m�i, �"u t� m) r�ng quy mô, �"u t� ��i m�i công ngh� vào 
ngành, ngh� thu�c l$nh v�c quy ��nh ti Ph� l�c I này. 

40. �"u t� di chuy�n c� s) s�n xu	t ra kh(i n�i th� ho�c vào khu công nghi�p, khu ch� xu	t, khu 
công ngh� cao, c�m công nghi�p. 

41. S�n xu	t �� ch�i tr0 em. 

42. Tr�ng lúa, tr�ng bông, tr�ng chè ph�c v� công nghi�p ch� bi�n, tr�ng cây d��c li�u (tr� nuôi 
tr�ng nông, lâm, thu# s�n); s�n xu	t gi�ng cây tr�ng, v�t nuôi tr� tr� các loi gi�ng m�i có 
ch	t l��ng và có hi�u qu� kinh t� cao.  

43. Ch n nuôi gia súc, gia c"m theo ch��ng trình chuy�n d�ch c� c	u kinh t� nông nghi�p có quy 
mô trang tri tr) lên. 

44. �"u t� s�n xu	t: máy cho ngành da, máy khai thác m(, rô b�t công nghi�p, máy phát �i�n. 

45. S�n xu	t than c�c, than hot tính; s�n xu	t phân bón. 

46. Các ngành ngh� s�n xu	t hàng th� công m' ngh� truy�n th�ng: chm tr�; kh�m trai; s�n mài; 
kh�c �á; làm hàng mây tre, trúc; d�t th�m, d�t l�a t� t�m, d�t th� c
m, thêu ren; s�n xu	t hàng 
g�m s�, s�n xu	t �� ��ng m' ngh�, s�n xu	t gi	y dó. 

47. �"u t� xây d�ng ch� loi 1, khu tri�n lãm; xúc ti�n th��ng mi, hot ��ng huy ��ng v�n và 
cho vay v�n c�a Qu' tín d�ng nhân dân. 

Xây d�ng h t"ng k' thu�t khu dân c� t�p trung ) ��a bàn thu�c danh m�c Ph� l�c II ban hành 
kèm theo Ngh� ��nh này. 

48. D�ch v� hoa tiêu và c�u h� trên bi�n. 

49. �"u t� xây d�ng khu du l�ch qu�c gia, khu du l�ch sinh thái; v��n qu�c gia; �"u t� xây d�ng 
khu công viên v n hóa, bao g�m có �� các hot ��ng th� thao, vui ch�i, gi�i trí. 

50. Tái ch� ph� li�u, ph� th�i, thu gom rác th�i. 

51. �"u t� xây d�ng c� s), công trình k' thu�t: phòng thí nghi�m, trm thí nghi�m nh�m �ng 
d�ng công ngh� m�i vào s�n xu	t. 
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PH� L�C II 
DANH M�C ��A BÀN CÓ �I�U KI�N KINH T� - XÃ H�I KHÓ KH�N 

VÀ � C BI�T KHÓ KH�N 
(Ban hành kèm theo Ngh� ��nh s	 149/2005/N�-CP 

ngày 08  tháng 12 n�m 2005 c�a Chính ph�) 

_______ 

 

STT T)nh ��a bàn có �i�u ki'n kinh t� - 
xã h*i khó kh�n 

��a bàn có �i�u ki'n kinh t� - 
xã h*i �&c bi't khó kh�n 

1 B�c Kn  Toàn b� các huy�n và th� xã 

2 Cao B�ng  Toàn b� các huy�n và th� xã 

3 Hà Giang  Toàn b� các huy�n và th� xã 

4 Lai Châu Toàn b� các huy�n và th� xã 

5 Lào Cai Thành ph� Lào Cai Toàn b� các huy�n  

6 S�n La  Toàn b� các huy�n và th� xã 

7 B�c Giang Thành ph� B�c Giang Toàn b� các huy�n  

8 Hoà Bình  Toàn b� các huy�n và th� xã 

9 Lng S�n Thành ph� Lng S�n Toàn b� các huy�n  

10 Phú Th* Thành ph� Vi�t Trì Toàn b� các huy�n và th� xã  

11 Qu�ng Ninh Huy�n H�i Ninh 

Huy�n Vân ��n 

Huy�n Yên H�ng 

Th� xã C
m Ph� 

Th� xã Uông Bí 

Th� xã Móng Cái 

Huy�n Ba Ch/ 

Huy�n Bình Liêu 

Huy�n �"m Hà 

Huy�n  H�i Hà 

Huy�n Hoành B� 

Huy�n Tiên Yên 

Huy�n �ông Tri�u 

Huy�n Cô Tô 

12 Tuyên Quang  Toàn b� các huy�n và th� xã 

13 Thái Nguyên Thành ph� Thái Nguyên Toàn b� các huy�n và th� xã  

14 Yên Bái  Toàn b� các huy�n và th� xã 

15 Bình Ph��c  Toàn b� các huy�n và th� xã 
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16 ��k L�k Thành ph� Buôn Ma Thu�t Toàn b� các huy�n  

17 Gia Lai Thành ph� Plêy Ku Toàn b� các huy�n và th� xã 

18 Kom Tum  Toàn b� các huy�n và th� xã 

19 Lâm ��ng Thành ph� �à Lt Toàn b� các huy�n và th� xã  

20 Bình Thu�n Thành ph� Phan Thi�t Toàn b� các huy�n 

21 Bình ��nh Thành ph� Quy Nh�n Toàn b� các huy�n 

22 H�i D��ng Toàn b� các huy�n tr� 

huy�n Chí Linh 

Huy�n Chí Linh 

23 Hà T$nh Th� xã Hà T$nh Toàn b� các huy�n 

24 Ninh Bình Th� xã Tam �i�p và các huy�n 
còn li tr� huy�n Nho Quan, 
Yên Mô, Gia Vi%n 

Huy�n Nho Quan 

Huy�n Yên Mô 

Huy�n Gia Vi%n 

25 Ngh� An Th� xã C�a Lò và các huy�n 
không thu�c Danh m�c ��a bàn 
có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c 
bi�t khó kh n (Ph� l�c này) 

Huy�n K+ S�n 
Huy�n T��ng D��ng 
Huy�n Con Cuông 
Huy�n Qu� Phong 
Huy�n Qu+ H�p 
Huy�n Qu+ Châu 
Huy�n Ngh$a �àn 

Huy�n Anh S�n 

Huy�n Tân K+ 

Huy�n Thanh Ch��ng 

Huy�n �ô L��ng 

26 Ninh Thu�n Th� xã Phan Rang Toàn b� các huy�n 

27 Phú Yên Thành ph� Tuy Hoà Toàn b� các huy�n 

28 Qu�ng Tr� Th� xã �ông Hà Toàn b� các huy�n tr� th� xã 
�«ng Hà 

29 Qu�ng Nam Th� xã Tam K+ Toàn b� các huy�n tr� th� xã 
Tam K+ 

30 Qu�ng Ngãi Thành ph� Qu�ng Ngãi Toàn b� các huy�n 
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31 Thanh Hoá Các huy�n còn li tr� nh�ng 
huy�n thu�c Danh m�c ��a bàn 
có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c 
bi�t khó kh n (Ph� l�c này) 
 

Huy�n Quan Hóa 
Huy�n Bá Th��c 
Huy�n Lang Chánh 
Huy�n Th��ng Xuân 
Huy�n Quan S�n 
Huy�n M��ng Lát 
Huy�n Nh� Xuân 
Huy�n Ng*c Lc 
Huy�n C
m Th�y 
Huy�n Thch Thành 
Huy�n Nh� Thanh. 
 

32 Th�a Thiên Hu� Thành ph� Hu� Toàn b� các huy�n 

33 An Giang Thành ph� Long Xuyên Toàn b� các huy�n  

34 Bc Liêu  Toàn b� các huy�n và th� xã 

35 Cà Mau Thành ph� Cà Mau Toàn b� các huy�n  

36 ��ng Nai Huy�n Long Khánh 
Huy�n C
m M' 
 

Huy�n ��nh Qu(n 
Huy�n Tõn Ph+ 
Huy�n Xuõn L�c 

37 Kiên Giang Thành ph� Rch Giá Toàn b� các huy�n và th� xã 

38 Khánh Hoà Các huy�n còn li tr� nh�ng 
huy�n thu�c Danh m�c ��a bàn 
có �i�u ki�n kinh t� - xã h�i ��c 
bi�t khó kh n (Ph� l�c này) 

Huy�n Khánh V$nh 
Huy�n Khánh S�n 
Huy�n Tr��ng Sa 

39 Sóc Tr ng  Toàn b� các huy�n và th� xã 

40 Trà Vinh  Toàn b� các huy�n và th� xã 

41 V$nh Phúc Toàn b� các huy�n và th� xã tr� 
huy�n: L�p Thch, Tam D��ng, 
Bình Xuyên 

Huy�n L�p Thch 

Huy�n Tam D��ng 

Huy�n Bình Xuyên 

42 C"n Th� Thành ph� C"n Th� Toàn b� các huy�n và th� xã 

43 Tây Ninh Th� xã Tây Ninh Toàn b� các huy�n 

44 Thái Bình Toàn b� các huy�n và thành ph� 
Thái Bình 

 

45 Long An Th� xã Tân An Toàn b� các huy�n 
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46 ��ng Tháp  Toàn b� các huy�n và th� xã 

47 Ti�n Giang Thành ph� M' Tho Toàn b� các huy�n và th� xã 

48 Qu�ng Bình Thành ph� ��ng H�i Toàn b� các huy�n 

49 Bà R�a - V3ng Tàu Huy�n Châu ��c 
Huy�n Xuyên M�c 
Huy�n Long �	t 

Huy�n Tân Thành 

Huy�n Côn ��o 

50 V$nh Long  Toàn b� các huy�n và th� xã 

51 Thành ph� Hà N�i Huy�n Sóc S�n  

52 Thành ph�  
H� Chí Minh 

Huy�n C"n Gi� 
Huy�n Nhà Bè 
Huy�n C� Chi 

 

53 B�n Tre  Toàn b� các huy�n và th� xã 

54 B�c Ninh Huy�n Gia Bình 
Huy�n Qu� Võ 
Huy�n Yên Phong 

Huy�n L��ng Tài 

Huy�n Thu�n Thành 

 

55 Hà Tây Huy�n Ba Vì 

Huy�n M' ��c 

Huy�n Phúc Th* 

Huy�n Qu�c Oai 

Huy�n Thch Th	t 

Huy�n �ng Hoà 

 

56 Thành ph� �à N4ng Huy�n Hoà Vang và 

các qu�n: Thanh Khê, Ng3 
Hành S�n, Liên Chi�u 

Huy�n ��o Hoàng Sa 

57 Hà Nam Toàn b� các huy�n và th� xã  

58 H�ng Yên Toàn b� các huy�n và th� xã  

59 Bình D��ng Huy�n B�n Cát 

Huy�n Phú Giáo 

Huy�n Tân Uyên 

Huy�n D"u Ti�ng 
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60 H�i Phòng Huy�n V$nh B�o 

Huy�n Tiên Lãng 

Huy�n Bch Long V$ 

Huy�n Cát H�i 

61 �i�n Biên Thành ph� �i�n Biên Ph� 

Th� xã M��ng Lay 

Huy�n �i�n Biên 

Huy�n M��ng Chà 

Huy�n T�a Chùa 

Huy�n Tu"n Giáo 

Huy�n �i�n Biên �ông 

Huy�n M��ng Nhé 

�


