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PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH KINH TẾ 

TOÀN DIỆN KHU VỰC RCEP 

(Kèm theo Tờ trình Chính phủ số    /TTr-BTC ngày    tháng    năm 2022) 

 

I. Đánh giá tổng thể 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, Dự thảo Nghị định đã đảm bảo được các 

yêu cầu sau|:  

 - Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, 

hợp pháp: Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, trong đó có chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 

Đảng. Việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP là nhằm thúc 

đẩy phát triển hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất giữa Việt Nam và các 

nước thành viên RCEP. 

 Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 

và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Luật Hải quan năm 2014. 

 - Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật: Nghị định ban hành 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP 

giai đoạn 2022-2027 đã được rà soát, đảm bảo tương thích, đồng bộ với các 

Luật, Nghị định liên quan như Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Quản lý 

thuế, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật 

Thương mại. 

 - Đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên: Các nội dung của dự thảo Nghị định đã bảo đảm phù hợp với Hiệp định 

RCEP và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

 - Việc ban hành Nghị định theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của 

Việt Nam trong giai đoạn 5 năm sẽ hỗ trợ công tác thống kê hải quan về xuất 

nhập khẩu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường kinh doanh minh 

bạch về thuế suất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan 

trong triển khai thực hiện. 

II. Đánh giá tác động 

1. Về tình hình thương mại với các nước thành viên RCEP: 

Về kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường trong RCEP: thống kê hải quan 

cho thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 
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12,9%. Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 27% so với năm 2020, từ khoảng 

189 tỷ USD lên 240 tỷ USD.  

- Năm 2021, xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường RCEP chiếm khoảng 

43% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi đó nhập khẩu từ thị 

trường RCEP chiếm đến 73% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Quan 

hệ thương mại của Việt Nam với các nước trong RCEP tạo ra thâm hụt thương 

mại với hầu hết các nước trong khối. Năm 2021, Việt Nam nhập siêu hơn 97 tỷ 

USD từ các đối tác RCEP (tăng 41% so với năm 2020), trong đó nhập siêu từ 

Trung Quốc là 53 tỷ USD, Hàn Quốc là 34 tỷ USD, ASEAN là 14 tỷ USD, Úc 

Niu Di Lân là 3 tỷ USD. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ RCEP (có giá trị từ 2 tỷ USD trở lên): 

Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường RCEP tập trung vào 

các nhóm máy móc, thiết bị, máy vi tính, điện thoại, vải, sắt thép, chất dèo, 

nguyên liệu da giày,...  

Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường RCEP 

Nhóm mặt hàng 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2018 

(Tỷ USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2019 

(Tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2020 (Tỷ 

USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2021 

(Tỷ USD) 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 30,6 36,3 45,1 53,8 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 27,4 30,0 31,1 38,3 

Điện thoại các loại và linh kiện 15,7 14,5 16,4 20,2 

Vải các loại 10,5 11,1 10,1 12,0 

Hàng hóa khác 5,7 6,6 7,8 9,2 

Sắt thép các loại 7,9 6,8 5,7 8,5 

Chất dẻo nguyên liệu 5,1 5,1 4,8 7,2 

Sản phẩm từ chất dẻo 5,2 5,9 6,6 7,1 

Kim loại thường khác 5,0 5,2 5,0 6,7 

Sản phẩm hóa chất 3,4 3,7 4,1 5,6 

Hóa chất 3,6 3,5 3,6 5,4 

Sản phẩm từ sắt thép 3,2 3,5 4,0 4,7 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 3,7 4,0 3,9 4,4 

Xăng dầu các loại 7,4 5,8 3,2 4,1 

Linh kiện, phụ tùng ô tô 3,1 3,5 3,4 4,1 

Than đá 2,0 2,7 2,6 3,8 

Ô tô nguyên chiếc các loại 1,6 2,6 2,0 3,3 

Cao su 0,9 1,0 1,2 2,6 

Dây điện và dây cáp điện 1,2 1,5 1,9 2,1 

Hàng điện gia dụng và linh kiện 1,8 1,9 1,9 2,0 

Tổng 144,9 155,2 164,4 205,0 
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2. Tác động đối với thu ngân sách nhà nước 

2.1 Với đối tác ASEAN 

a) Về diện mặt hàng nhập khẩu: 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành cho ASEAN theo Hiệp định mức mở cửa thị 

trường hàng hóa 61,81% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống kê cam kết 

cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho ASEAN trong Hiệp 

định RCEP cụ thể như sau: 

Bảng 1.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho ASEAN tại Hiệp định RCEP 

Danh mục 

AHTN 2017 

(Năm đầu lộ trình) 

AHTN 2022 

(Năm 2022) 

Số dòng thuế Tỷ lệ Số dòng thuế Tỷ lệ 

Xóa bỏ 6236 65,24% 
7090 61,9% 

Cắt giảm 2394 25,05% 
2744 23,9% 

Giữ nguyên ts cơ sở 680 7,11% 
1175 10,3% 

Mặt hàng hạn ngạch thuế quan 30 0,31% 
31 0,3% 

CKD 87 0,91% 
264 2,3% 

Loại trừ 131 1,37% 
159 1,4% 

Tổng biểu 9558 100,00% 
11463 100,0% 

 

Về kim ngạch nhập khẩu từ thị trường ASEAN, thống kê hải quan cho 

thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 10%. 

Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 34% so với năm 2020, từ khoảng 23 tỷ 

USD lên 28,7 tỷ USD. Nhìn chung, KNNK từ ASEAN chiếm tỷ trọng trung 

bình giai đoạn 2018 - 2021 tương đối lớn trong KNNK từ các đối tác RCEP và 

thế giới lần lượt là 18% và 13%. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ ASEAN (có giá trị từ 01 tỷ USD trở 

lên): Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường ASEAN tập 

trung vào các nhóm hàng xăng dầu, máy tính, sản phẩm, linh kiện điện tử, máy 

móc, chất dẻo, ô tô nguyên chiếc, điện gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa 

chất,...  

Bảng 1.2: Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường ASEAN   
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Nhóm mặt hàng 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2018(Tỷ 

USD) 

 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2019 (Tỷ 

USD) 

 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2020 (Tỷ 

USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2021 (Tỷ 

USD) 

Xăng dầu các loại 4,6 3,0 1,9 3,0 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
3,7 4,2 4,9 5,6 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 
2,7 2,8 2,9 2,8 

Chất dẻo nguyên liệu 1,8 1,6 1,4 1,9 

Ô tô nguyên chiếc các loại 1,4 2,2 1,5 2,1 

Hàng điện gia dụng và linh kiện 1,2 1,3 1,2 1,1 

Hóa chất 1,2 1,0 1,1 1,7 

Hàng hóa khác 1,1 1,3 2,0 2,5 

Kim loại thường khác 1,0 1,2 1,1 1,6 

Linh kiện, phụ tùng ô tô 0,9 1,0 1,0 1,0 

Than đá 0,8 0,9 0,8 1,3 

Tổng 20,4 20,4 19,8 24,6 

b) Về thu ngân sách nhà nước: 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình dành 

cho ASEAN tại Hiệp định RCEP giảm từ 7,9% năm 2022 xuống 5,86% năm 

2027.  

Bảng 1.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Thuế suất trung bình 7,90 7,49 7,08 6,68 6,27 5,86 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ ASEAN bằng với giai đoạn 2018-2021 

(khoảng 10%), theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình dành cho 

ASEAN trong Hiệp định RCEP giảm trong giai đoạn 2022 – 2027 tuy nhiên nhờ 

sự tăng trưởng của KNNK (do tăng trưởng thương mại, cắt giảm thuế,...), tỷ lệ 

sử dụng Form C/O thống kê thực tế theo từng năm tăng đủ để bù đắp mức giảm 

số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì dự kiến sẽ dẫn đến tăng 

thu từ hoạt động nhập khẩu. 
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Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

đối tác ASEAN là tăng qua các năm như sau: 

Bảng 1.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu 

thuế 
3.241 3.506 3.789 4.092 4.417 4.764 

 

2.2 Với đối tác Úc – Niu Di Lân 

a) Về diện mặt hàng nhập khẩu: 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành cho Úc Niu Di-lân mức mở cửa thị trường hàng 

hóa ở mức 61,84% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống kê cam kết cắt 

giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho Úc Niu Di-lân  trong 

Hiệp định RCEP theo Danh mục AHTN 2022 cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho Úc – Niu Di Lân tại Hiệp định RCEP 

Danh mục 

AHTN 2017 

(Năm đầu lộ trình) 

AHTN 2022 

(Năm 2022) 

Số dòng thuế Tỷ lệ Số dòng thuế Tỷ lệ 

Xóa bỏ 6236 65,24% 
7090 61,9% 

Cắt giảm 2394 25,05% 
2659 23,2% 

Giữ nguyên ts cơ sở 680 7,11% 
1225 10,7% 

Mặt hàng hạn ngạch thuế quan 30 0,31% 
31 0,3% 

CKD 87 0,91% 
264 2,3% 

Loại trừ 131 1,37% 
192 1,7% 

Tổng biểu 9558 100,00% 
11461 100,0% 

 

Về kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Úc – Niu Di Lân, thống kê hải quan 

cho thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 
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28,5%. Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 64% so với năm 2020, từ khoảng 

5,2 tỷ USD lên 8,6 tỷ USD. Nhìn chung, KNNK từ Úc – Niu Di Lân chiếm tỷ 

trọng tương đối nhỏ trong KNNK từ các đối tác RCEP và thế giới lần lượt là 

2,9% và 2,1%. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ Úc – Niu Di Lân (có giá trị từ 0,5 tỷ 

USD trở lên): Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường Úc – 

Niu Di Lân tập trung vào các nhóm hàng than đá, Quặng, lúa mì, kim loại,...  

Bảng 2.2: Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường Úc – Niu Di Lân 

Nhóm mặt hàng 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2018 

(tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2019 

(tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2020 

(tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2021 

(tỷ USD) 

Than đá 0,85 1,57 1,61 2,12 

Quặng và khoáng sản khác 0,32 0,54 0,79 1,66 

Hàng hóa khác 0,56 0,73 0,78 1,01 

Lúa mì 0,27 0,24 0,21 0,94 

Kim loại thường khác 0,55 0,51 0,56 0,78 

Bông các loại 0,35 0,09 0,05 0,60 

Tổng 2,90 3,68 4,00 7,11 

b) Về thu ngân sách nhà nước: 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình tại 

Hiệp định RCEP dành cho Úc – Niu Di Lân giảm từ 7,9% năm 2022 xuống 

5,90% năm 2027.  

Bảng 2.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu (%) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Thuế suất trung bình 7,90 7,50 7,49 6,70 6,30 5,90 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ Úc – Niu Di Lân bằng với giai đoạn 

2018-2021 (khoảng 28%), theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình dành 

cho Úc – Niu Di Lân trong Hiệp định RCEP giảm trong giai đoạn 2022 – 2027 

tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng của KNNK (do tăng trưởng thương mại, cắt giảm 

thuế,...), tỷ lệ sử dụng Form C/O thống kê thực tế theo từng năm tăng đủ để bù 

đắp mức giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì dự kiến sẽ 

dẫn đến tăng thu từ hoạt động nhập khẩu. 
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Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

đối tác Úc – Niu Di Lân là tăng qua các năm như sau: 

Bảng 2.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu thuế 737,96 863,53 1.109,71 1.155,09 1.304,39 1.452,50 

 

2.3. Với đối tác Nhật Bản 

a) Về diện mặt hàng nhập khẩu: 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành cho Nhật Bản mức mở cửa thị trường hàng hóa 

ở mức 61,93% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống kê cam kết cắt giảm 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam dành cho Nhật Bản trong Hiệp 

định RCEP theo Danh mục AHTN 2022 cụ thể như sau: 

Bảng 3.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho Nhật Bản tại Hiệp định RCEP 

Danh mục 

AHTN 2017 

(Năm đầu lộ trình) 

 

AHTN 2022 

(Năm 2022) 

 

Số dòng thuế Tỷ lệ Số dòng thuế Tỷ lệ 

Xóa bỏ 6236 65,24% 
7090 61,9% 

Cắt giảm 2048 25,05% 
2324 20,3% 

Giữ nguyên ts cơ sở 804 7,11% 
1009 8,8% 

Mặt hàng hạn ngạch thuế quan 30 0,31% 
31 0,3% 

CKD 87 0,91% 
264 2,3% 

Loại trừ 353 1,37% 
740 6,5% 

Tổng biểu 9558 100,00% 
11458 100,0% 

Về kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, thống kê hải quan cho 

thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 6,03%. 

Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 11% so với năm 2020, từ khoảng 20 tỷ 

USD lên 22,6 tỷ USD. Nhìn chung, KNNK từ Nhật Bản chiếm tỷ trọng ở mức 
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trung bình trong KNNK từ các đối tác RCEP và thế giới lần lượt là 10,6% và 

7,6%. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ Nhật Bản (có giá trị từ 0,5 tỷ USD trở 

lên): Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tập 

trung vào các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm tiện tử, máy móc thiết bị, sắt 

thép,...  

 

Bảng 3.2: Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường Nhật Bản 

Nhóm mặt hàng 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2018 

(tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2019 

(tỷ USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2020 

(tỷ USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2021 

(tỷ USD) 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
4,05 4,49 5,37 6,20 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 
4,43 4,69 4,42 4,44 

Sắt thép các loại 1,59 1,36 1,39 1,73 

Phế liệu sắt thép 0,58 0,70 0,97 1,08 

Hàng hóa khác 0,70 0,75 0,90 1,06 

Tổng 11,35 12,00 13,06 14,51 

b) Về thu ngân sách nhà nước: 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình tại 

Hiệp định RCEP dành cho Nhật Bản giảm từ 5,71% năm 2022 xuống 4,04% 

năm 2027.  

Bảng 3.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu (%) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Thuế suất trung bình 5,71 5,38 5,04 4,71 4,38 4,04 

 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ Nhật Bản bằng với giai đoạn 2018-

2021 (khoảng 6,03%), theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình dành cho 

Nhật Bản trong Hiệp định RCEP giảm trong giai đoạn 2022 – 2027 tuy nhiên 

nhờ sự tăng trưởng của KNNK (do tăng trưởng thương mại, cắt giảm thuế,...), tỷ 

lệ sử dụng Form C/O thống kê thực tế theo từng năm tăng để bù đắp mức giảm 

số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì dự kiến sẽ dẫn đến thu từ 

hoạt động nhập khẩu chỉ giảm nhẹ 
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Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

đối tác Nhật Bản là giảm qua các năm như sau: 

Bảng 3.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu thuế 4.597,06 4.573,00 4.540,37 4.489,71 4.419,61 4.321,54 

 

2.4. Với đối tác Hàn Quốc 

a) Về diện mặt hàng nhập khẩu: 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành mức mở cửa thị trường hàng hóa cho Hàn Quốc 

trong RCEP ở mức 61,93% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống kê cam 

kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho Hàn Quốc cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho Hàn Quốc tại Hiệp định RCEP 

Danh mục 

AHTN 2017 

(Năm đầu lộ trình) 

 

AHTN 2022 

(Năm 2022) 

 

Số dòng thuế Tỷ lệ Số dòng thuế Tỷ lệ 

Xóa bỏ 6236 65,24% 
7090 61,9% 

Cắt giảm 2048 25,05% 
2324 20,3% 

Giữ nguyên ts cơ sở 804 7,11% 
1009 8,8% 

Mặt hàng hạn ngạch thuế quan 30 0,31% 
31 0,3% 

CKD 87 0,91% 
264 2,3% 

Loại trừ 353 1,37% 
740 6,5% 

Tổng biểu 9558 100,00% 
11458 100,0% 

Về kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc, thống kê hải quan cho 

thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 6,24%. 

Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 20% so với năm 2020, từ khoảng 46,9 tỷ 

USD lên 56,1 tỷ USD. Nhìn chung, KNNK từ Hàn Quốc chiếm tỷ trọng ở mức 
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trung bình cho giai đoạn 2018 - 2021 trong KNNK từ các đối tác RCEP và thế 

giới lần lượt là 25,6% và 18,4%. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ Hàn Quốc (có giá trị từ 1 tỷ USD trở 

lên): Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tập 

trung vào các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm tiện tử, điện thoại và linh kiện, 

mát móc thiết bị, chất dẻo kim loại,...  

Bảng 4.2: Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường Hàn Quốc 

Nhóm mặt hàng 

Giá 

trị 

nhập 

khẩu 

năm 

2018 

Giá trị 

nhập 

khẩu 

năm 

2019   

Giá 

trị 

nhập 

khẩu 

năm 

2021 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 15,11 15,57 16,37 20,29 

Điện thoại các loại và linh kiện 6,17 5,92 7,76 10,73 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 8,23 7,44 6,78 6,11 

Chất dẻo nguyên liệu 1,67 1,61 1,55 2,33 

Kim loại thường khác 1,52 1,48 1,51 1,82 

Vải các loại 2,16 2,02 1,62 1,79 

Sản phẩm từ chất dẻo 1,79 1,79 1,77 1,65 

Sắt thép các loại 1,41 1,41 1,28 1,59 

Linh kiện, phụ tùng ô tô 0,82 1,15 1,09 1,32 

Sản phẩm hóa chất 0,68 0,71 0,71 1,32 

Hàng hóa khác 1,11 1,14 1,05 1,09 

Tổng 40,67 40,25 41,49 50,05 

 

b) Về thu ngân sách nhà nước: 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình tại 

Hiệp định RCEP dành cho Hàn Quốc giảm từ 5,68% năm 2022 xuống 3,85% 

năm 2027.  

Bảng 3.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu (%) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Thuế suất trung bình 5,68 5,32 4,95 4,58 4,22 3,85 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ Hàn Quốc bằng với giai đoạn 2018-

2021 (khoảng 6,24%), theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình dành cho 

Hàn Quốc trong Hiệp định RCEP giảm tương đối nhanh trong giai đoạn 2022 – 

2027 tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng của KNNK (do tăng trưởng thương mại, cắt 

giảm thuế,...), tỷ lệ sử dụng Form C/O thống kê thực tế theo từng năm tăng để 
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bù đắp mức giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì dự kiến 

sẽ dẫn đến thu từ hoạt động nhập khẩu chỉ giảm trung bình. 

Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

đối tác Hàn Quốc là tăng qua các năm như sau: 

Bảng 4.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu thuế 8.784,35 8.690,37 8.550,13 8.358,56 8.110,24 7.797,98 

 

2.5. Với đối tác Trung Quốc 

a) Về diện mặt hàng nhập khẩu: 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành mức mở cửa thị trường hàng hóa cho Trung 

Quốc trong RCEP ở mức 61,88% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống kê 

cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong Hiệp định 

RCEP theo Danh mục AHTN 2022 cụ thể như sau: 

Bảng 5.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho Trung Quốc tại Hiệp định RCEP 

Danh mục 

AHTN 2017 

(Năm đầu lộ trình) 

 

AHTN 2022 

(Năm 2022) 

 

Số dòng thuế Tỷ lệ Số dòng thuế Tỷ lệ 

Xóa bỏ 6236 65,24% 
7090 61,9% 

Cắt giảm 1948 20,38% 
2223 19,4% 

Giữ nguyên ts cơ sở 719 7,52% 
1153 10,1% 

Mặt hàng hạn ngạch thuế quan 30 0,31% 
31 0,3% 

CKD 87 0,91% 
264 2,3% 

Loại trừ 538 5,63% 
697 6,1% 

Tổng biểu 9558 100,00% 
11457 100,0% 

Về kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường trong RCEP, thống kê hải quan 

cho thấy: KNNK trong giai đoạn 2018-2021 có xu hướng tăng đạt trung bình 
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19,06%. Trong năm 2021 giá trị nhập khẩu tăng 30% so với năm 2020, từ 

khoảng 84 tỷ USD lên 109 tỷ USD. Nhìn chung, KNNK từ Trung Quốc chiếm 

tỷ trọng ở mức cao trong KNNK từ các đối tác RCEP và thế giới lần lượt là 

42,65% và 30,7%. 

Diện mặt hàng nhập khẩu chính từ RCEP (có giá trị từ 2 tỷ USD trở lên): 

Trong cơ cấu nhập khẩu năm 2021 nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tập 

trung vào các nhóm máy móc, thiết bị, máy vi tính, điện thoại, vải, sắt thép, chất 

dèo, nguyên liệu da giày,...  

Bảng 5.2: Các nhóm hàng nhập khẩu chính từ thị trường Trung Quốc 

Nhóm mặt hàng 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2018 

(tỷ USD) 

Giá trị nhập 

khẩu năm 

2019 

(tỷ USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2020 

(tỷ USD) 

Giá trị 

nhập khẩu 

năm 2021 

(tỷ USD) 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 12,02 14,95 17,04 24,83 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7,81 12,06 18,44 21,79 

Điện thoại các loại và linh kiện 8,55 7,58 7,80 9,24 

Vải các loại 7,09 7,73 7,27 9,05 

Sắt thép các loại 4,50 3,30 2,43 4,37 

Sản phẩm từ chất dẻo 2,06 2,69 3,47 4,04 

Hàng hóa khác 2,21 2,68 2,99 3,61 

Sản phẩm từ sắt thép 1,58 1,95 2,46 3,17 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 2,19 2,45 2,54 3,12 

Sản phẩm hóa chất 1,37 1,60 1,93 2,65 

Hóa chất 1,59 1,63 1,65 2,48 

Chất dẻo nguyên liệu 1,11 1,30 1,35 2,34 

Tổng 52,08 59,92 69,37 90,69 

b) Về thu ngân sách nhà nước: 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình tại 

Hiệp định RCEP dành cho Trung Quốc giảm từ 7,38% năm 2022 xuống 5,5% 

năm 2027.  

Bảng 5.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu (%) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 



13 

 

 
 

Thuế suất trung bình 7,38 7,01 6,63 6,26 5,88 5,51 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ Trung Quốc bằng với giai đoạn 2018-

2021 (khoảng 19,06%), theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình dành 

cho Trung Quốc trong Hiệp định RCEP giảm tương đối nhanh trong giai đoạn 

2022 – 2027 tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng của KNNK (do tăng trưởng thương 

mại, cắt giảm thuế,...), tỷ lệ sử dụng Form C/O thống kê thực tế theo từng năm 

tăng để bù đắp mức giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối tác nêu trên thì 

dự kiến sẽ dẫn đến thu từ hoạt động nhập khẩu tăng mạnh. 

Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

đối tác Trung Quốc là tăng qua các năm như sau: 

Bảng 5.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu thuế 33.622 37.910 42.622 47.739 53.274 59.166 

 

2.6. Tổng hợp tác động chung từ đối tác RCEP 

Sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 

và AHTN 2022 Việt Nam dành mức mở cửa thị trường hàng hóa cho các đối tác 

ở mức trong RCEP ở mức hơn 61% số dòng thuế tại năm đầu thực hiện. Thống 

kê cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong Hiệp 

định RCEP theo Danh mục AHTN 2022 cụ thể như sau: 

Bảng 6.1: Cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  

Dành cho các đối tác tại Hiệp định RCEP năm 2022 

Danh mục  

(AHTN 2022) 

ASEAN 
Úc – Niu Di lân 

 

Nhật Bản, Hàn 

Quốc 

 

Trung Quốc 

Số dòng 

thuế 
Tỷ lệ 

Số dòng 

thuế 
Tỷ lệ 

Số dòng 

thuế 
Tỷ lệ 

Số dòng 

thuế 
Tỷ lệ 

Xóa bỏ 
7090 61,9% 7090 61,9% 7090 61,9% 7090 61,9% 

Cắt giảm 
2744 23,9% 2659 23,2% 2324 20,3% 2223 19,4% 

Giữ nguyên ts cơ sở 
1175 10,3% 1225 10,7% 1009 8,8% 1153 10,1% 

Mặt hàng hạn ngạch 

thuế quan 
31 0,3% 31 0,3% 31 0,3% 31 0,3% 

CKD 
264 2,3% 264 2,3% 264 2,3% 264 2,3% 
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Loại trừ 
159 1,4% 192 1,7% 740 6,5% 697 6,1% 

Tổng biểu 
11463 

100,0

% 
11461 100,0% 11458 

100,0

% 
11457 

100,0

% 

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027, mức thuế suất trung bình tại 

Hiệp định RCEP dành cho các đối tác như sau:  

Bảng 6.3: Mức giảm thuế suất nhập khẩu (%) 

Đối tác 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ASEAN 7,90 7,49 7,08 6,68 6,27 5,86 

Úc – Niu Di lân 7,90 7,50 7,49 6,70 6,30 5,90 

Nhật Bản 5,71 5,38 5,04 4,71 4,38 4,04 

Hàn Quốc 5,68 5,32 4,95 4,58 4,22 3,85 

Trung Quốc 7,38 7,01 6,63 6,26 5,88 5,51 

Giả sử tốc độ tăng trưởng KNNK từ RCEP bằng với giai đoạn 2018-2021, 

theo đó, mặc dù thuế ưu đãi đặc biệt trung bình trong Hiệp định RCEP giảm 

trong giai đoạn 2022 – 2027 tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng của KNNK (do tăng 

trưởng thương mại, cắt giảm thuế,...), tỷ lệ sử dụng Form C/O thống kê thực tế 

theo từng năm tăng để bù đắp mức giảm số thu từ hoạt động nhập khẩu theo đối 

tác nêu trên thì dự kiến sẽ dẫn đến thu từ hoạt động nhập khẩu tăng mạnh. 

Giả định mức tận dụng ưu đãi form C/O từ Hiệp định RCEP đạt tỷ lệ 35%, 

mức thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP với 

các đối tác tăng qua các năm như sau: 

Bảng 6.4: Mức thu ngân sách (đơn vị: tỷ VND; tỷ giá 1 USD= 23.000 

VND) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Số thu thuế 50.982 55.543 60.611 65.834 71.525 77.502 

-------------- 

 


