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Câu hỏi thường gặp về Brexit
1. Brexit là gì?
Brexit là chữ viết tắt của "British exit" – được hiểu là quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) của
Vương quốc Anh.

2. Tình hình hiện tại thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Giai đoạn chuyển tiếp Brexit đã kết thúc. Vương quốc Anh (UK) không còn là một phần của Thị
trường chung Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh thuế quan EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Do đó, chính phủ Vương quốc Anh đang thực hiện những thay đổi đối với các quy tắc thương
mại.
Chúng tôi đã cập nhật các thông tin mới nhất trên trang Trung tâm Thông tin Brexit để giúp
bạn chuẩn bị và trả lời các câu hỏi phổ biến nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục theo dõi
trang này, nơi cung cấp các bản điều chỉnh mới nhất nếu có.

3. Vương quốc Anh sẽ có những thay đổi gì về thuế nhập khẩu theo Brexit?
a. Tại sao Vương quốc Anh lại có thay đổi về thuế nhập khẩu?
Khi Thị trường chung châu Âu và tư cách thành viên Liên minh thuế quan EU chấm dứt,
chính phủ Anh đã tiến hành thay đổi Biểu thuế toàn cầu của Vương quốc Anh và thay đổi
thuế GTGT.

b. Việc thay đổi thuế này có áp dụng cho lô hàng của tôi không?
Biểu thuế toàn cầu của Vương quốc Anh sẽ áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu từ ngày
1 tháng 1 năm 2021 trừ khi áp dụng ngoại lệ và tuân theo hiệp định thương mại (nếu có)
được ký kết giữa Vương quốc Anh và quốc gia áp dụng, thuế GTGT có thể phải trả đối với
tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Vương quốc Anh dưới dạng bưu kiện do các doanh nghiệp
ở nước ngoài gửi. Vui lòng tham khảo trang web dưới đây để biết thêm thông tin:
▪

Tìm hiểu xem thỏa thuận thương mại có được áp dụng với quốc gia của bạn hay
không,
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries
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▪

Tìm hiểu thêm về thuế quan, thuế và các quy tắc sẽ áp dụng cho việc vận chuyển hàng
hóa đến Vương quốc Anh, https://www.gov.uk/get-rules-tariffs-trade-with-uk

▪

Sử dụng Công cụ biểu Thuế Thương mại của Vương quốc Anh để tìm mã hàng hóa và
thuế quan sẽ áp dụng cho hàng hóa của bạn, https://www.gov.uk/trade-tariff

c. Hàng hóa của tôi vẫn được áp dụng thuế suất ưu đãi chứ?
Thuế suất ưu đãi sẽ được áp dụng nếu quốc gia đó:

▪

có hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh
(https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries)

▪

nằm trong Hệ thống Ưu đãi Tổng quát (GSP)
(https://www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-january2021)
Lưu ý: Theo GSP, các quốc gia phát triển đưa ra biện pháp xử lý ưu đãi không tương hỗ
(chẳng hạn như thuế nhập khẩu bằng 0 hoặc thấp) cho các sản phẩm có xuất xứ từ các nước
đang phát triển.

d. Điều gì sẽ xảy ra với các quốc gia tham gia Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) APAC khi
Vương quốc Anh rời EU? Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thuế suất?
Vương quốc Anh đã ký kết các hiệp định thương mại đang có hiệu lực hoặc đang trong quá
trình thảo luận với các nước khác nhau. Thông tin cập nhật nhất liên quan đến thị trường
Châu Á Thái Bình Dương như sau:
▪

Vương quốc Anh đã ký hiệp định FTA với Nhật Bản vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 10
năm 2020 (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-japancomprehensive-economic-partnership-agreement)

▪

Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, thỏa thuận này có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021
(https://www.gov.uk/guidance/summary-of-uk-south-korea-trade-agreement)

▪

Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với Úc và New Zealand,
thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Các MRA này có hiệu lực tương tự
các thỏa thuận hiện có của EU
(https://www.gov.uk/guidance/uk-australia-mutual-recognition-agreement) /
(https://www.gov.uk/guidance/uk-new-zealand-mutual-recognition-agreement)
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▪

Vương quốc Anh đã kí hiệp định FTA với Singapore có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm
2021 (https://www.gov.uk/government/collections/uk-singapore-tradeagreement)

▪

Vương quốc Anh đã kí hiệp định FTA với Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm
2021 (https://www.gov.uk/government/collections/uk-vietnam-free-tradeagreement)

e. Vương quốc Anh có bất kỳ thay đổi gì về quy tắc thuế GTGT nhập khẩu không?
Có, sau đây là những thay đổi về quy tắc thuế GTGT nhập khẩu của Vương quốc Anh, được
cập nhật từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và có thể thay đổi theo cập nhật khác từ Brexit:
Miễn Giảm lô hàng giá trị thấp (LVCR)
a) Việc miễn Giảm lô hàng giá trị thấp (Low Value Consignment Relief, LVCR) sẽ bị loại bỏ
kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Thuế GTGT cho hàng nhập khẩu dưới £135
a) Khi tổng giá trị hàng hóa trong bưu kiện bằng hoặc ít hơn £135 (không bao gồm chi
phí vận chuyển, bảo hiểm cũng như bất kỳ khoản thuế và phí có thể xác định khác),
thuế GTGT cung cấp sẽ được thay thế. Nghĩa là thuế GTGT sẽ không còn được thu khi
nhập khẩu mà sẽ do người bán tính tại thời điểm bán và hạch toán trên tờ khai thuế
GTGT thông thường.
b) Đối với người bán bên ngoài Vương quốc Anh đang có kế hoạch bán hàng trực tiếp có
giá trị tổng cộng dưới £135 cho người tiêu dùng tại Vương quốc Anh (ví dụ các cá nhân
và doanh nghiệp đã đăng ký miễn thuế GTGT), phải đăng ký mã số thuế GTGT của
Vương quốc Anh. Người bán nên gửi kèm hóa đơn GTGT với lô hàng.
c) Đối với người bán bên ngoài Vương quốc Anh đang có kế hoạch bán hàng có tổng giá
trị từ £135 trở xuống cho các doanh nghiệp đã đăng ký Thuế GTGT tại Vương quốc
Anh, các doanh nghiệp đã đăng ký Thuế GTGT tại Vương quốc Anh sẽ cần cung cấp số
đăng ký thuế GTGT của họ, sau đó sẽ được hiển thị trên hóa đơn thương mại. Người
bán không cần tính thuế GTGT tại điểm bán hàng. Các doanh nghiệp đã đăng ký thuế
GTGT tại Vương quốc Anh khi nhận hàng sẽ phải tính Thuế GTGT trong lần khai Thuế
GTGT tiếp theo của họ, tức là sẽ áp dụng phí ngược lại.
d) Quy tắc này không áp dụng cho việc vận chuyển các mặt hàng phi mậu dịch (ví dụ tài
sản cá nhân và quà tặng).
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e) Quy tắc này không áp dụng nếu hàng hóa trong lô hàng sẽ phải chịu bất kỳ loại thuế
tiêu thụ đặc biệt nào, ví dụ như thuốc lá và rượu.

Thuế GTGT cho hàng nhập khẩu trên £135
a) Postponed VAT Accounting (PVA) cho các doanh nghiệp đã đăng ký thuế GTGT tại
Vương quốc Anh sẽ được giới thiệu và áp dụng cho bất kỳ lô hàng nào có giá trị lớn
hơn £ 135.
b) PVA cho phép các nhà nhập khẩu Vương quốc Anh đã đăng ký thuế GTGT quản lý thuế
GTGT nhập khẩu của họ thông qua quy trình hoàn thuế GTGT thông thường.
▪

Tìm hiểu thêm hướng dẫn về những thay đổi thuế GTGT từ chính phủ Vương quốc
Anh,
https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-tocustomers-in-great-britain-from-1-january-2021

f. Làm cách nào để người xuất khẩu bên ngoài Vương quốc Anh có thể đăng kí mã số thuế
GTGT?
▪

Để có thể đăng ký mã số Thuế GTGT của Vương quốc Anh, cần phải tạo một tài khoản
trên Cổng Chính phủ Vương quốc Anh (UK Government Gateway) bằng email của bạn.

▪

Tài khoản ngân hàng tại Vương quốc Anh không bắt buộc phải đăng ký số thuế GTGT
của Vương quốc Anh hay trả thuế GTGT sau khi hoàn tất đăng ký.

▪

Tìm hiểu thêm hướng dẫn về đăng kí Thuế GTGT,
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat#register-online

▪

Nếu người xuất khẩu không tuân thủ các quy tắc Thuế GTGT nhập khẩu mới của Vương
quốc Anh, sẽ có các khoản thuế, phí và hình phạt bổ sung.

g. Các doanh nghiệp đã đăng ký Thuế GTGT tại Vương quốc Anh có thể áp dụng hệ thống
Postponed VAT accounting (PVA) như thế nào?
▪ Theo hướng dẫn mới nhất từ HM Revenue & Customs (HMRC), FedEx sẽ giả định rằng
tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký Thuế GTGT tại Vương quốc Anh muốn tận dụng hệ
thống PVA, trừ khi chúng tôi được chỉ dẫn khác từ bạn hoặc nhà cung cấp của bạn.
▪ Nếu bạn không muốn sử dụng PVA, hãy chắc chắn rằng bạn thông báo trực tiếp cho
FedEx qua địa chỉ email: PVAUPDATES@FEDEX.COM- vui lòng nêu tên công ty, địa
chỉ và số Đăng ký và Xác định Nhà điều hành Kinh tế (EORI) trong e-mail.

Tài liệu này được cập nhật kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và có thể thay đổi theo cập nhật khác về Brexit.

T r a n g |5

▪ Tìm hiểu thêm về PVA, https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-canaccount-for-import-vat-on-your-vat-return
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