
Cải cách

thuế VAT của

Liên minh 

Châu Âu Có hiệu

lực từ ngày 1 tháng 7 

năm 2021

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, một số thay đổi đáng kể đối với các quy tắc về

Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) của Liên minh Châu Âu ảnh hưởng đến hàng hóa

nhập khẩu vào EU có giá trị lên đến €150 sẽ bắt đầu có hiệu lực. Mặc dù những

cải cách này chủ yếu nhắm vào các lô hàng thương mại điện tử B2C, nhưng

chúng cũng tác động đến các lô hàng B2B.

Các quy tắc thuế VAT mới của EU có thể yêu cầu sự thay đổi từ các hệ thống và

các thủ tục kinh doanh thương mại điện tử. 

Nếu bạn bán hàng trực tuyến cho người tiêu dùng EU, chúng tôi khuyên bạn nên

chuẩn bị công việc kinh doanh của mình ngay bây giờ.



Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách điều này thay đổi các

thông lệ hiện tại đối với hàng nhập khẩu vào EU

Thực tiễn về VAT trước ngày 1 tháng 7 
năm 2021

Thực tiễn về VAT kể từ ngày 1 tháng 7 năm 
2021

1. 
Tất cả hàng hóa có giá trị nội tại lên đến €22 
được nhập khẩu vào EU đều được miễn
thuế VAT

EU sẽ loại bỏ mức thuế VAT tối thiểu €22, có
nghĩa là hàng hóa có giá trị lên đến giá trị này
nhập khẩu vào EU không còn được miễn thuế VAT 
nữa

2.

Các doanh nghiệp thương mại điện tử bán 
hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng EU 
phải đăng ký thanh toán VAT ở từng quốc 
gia EU mà họ bán hàng, tùy thuộc vào quy 
định của địa phương

Các doanh nghiệp thương mại điện tử bán hàng 
hóa có giá trị lên đến €150 trực tiếp cho người 
tiêu dùng EU có thể đăng ký, kê khai và thanh 
toán VAT tại EU thông qua nền tảng IOSS mới. 

Quy định này chỉ yêu cầu đăng ký một lần duy 
nhất khi thanh toán VAT bán hàng trên toàn Liên 
minh Châu Âu

3.

Các doanh nghiệp bán hàng hóa cho người 
tiêu dùng EU thông qua nền tảng thương 
mại trực tuyến có trách nhiệm xác định giá 
trị nội tại của hàng hóa được bán và kê khai 
và nộp thuế VAT nếu khoản này được thu 
tại điểm bán hàng

Trang mua bán sẽ chịu trách nhiệm xác định giá
trị nội tại của hàng hóa được bán trên nền tảng
của họ và nếu giá trị này nằm trong ngưỡng €150, 
hãy tính thuế suất VAT của quốc gia đến cho
người tiêu dùng tại điểm bán. 

Sau đó, nền tảng thương mại trực tuyến chịu
trách nhiệm kê khai và thanh toán VAT từ những
hàng hóa đó thông qua nền tảng IOSS mới.

Điều gì sẽ thay đổi?

1.

Quy định miễn thuế VAT 

đối với hàng nhập khẩu

vào EU có giá trị nội tại

lên đến €22 euro sẽ bị

bãi bỏ

2.

Nền tảng thương mại
trực tuyến sẽ chịu trách
nhiệm tuân thủ quy
định thuế VAT của EU 
đối với hàng hóa có giá
trị lên đến €150 được
bán trên nền tảng của
họ

3.

Trang mua bán sẽ chịu
trách nhiệm tuân thủ
thuế VAT của EU đối với
hàng hóa có giá trị lên
đến €150 được bán trên
nền tảng của họ



Tạo sân chơi bình đẳng về thuế VAT cho các doanh nghiệp EU
Hiện tại các mặt hàng nhập khẩu vào EU có giá trị lên tới €22 được miễn thuế VAT. Vì các

doanh nghiệp EU vận chuyển trong EU không có quy định miễn trừ này nên họ gặp bất lợi

trong cạnh tranh. Do đó, việc loại bỏ quy định miễn trừ này đối với hàng nhập khẩu sẽ tạo

ra sân chơi bình đẳng.

Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới
Với nền tảng IOSS, EU muốn hiện đại hóa và đơn giản hóa việc tuân thủ VAT cho các doanh

nghiệp thương mại điện tử bằng cách loại bỏ nhu cầu đăng ký VAT ở nhiều quốc gia. Nhờ

loại bỏ bước thanh toán thuế VAT khỏi quy trình thông quan, quy định này còn giúp tăng

tốc độ thông quan qua biên giới.

Xử lý gian lận VAT thương mại điện tử
Theo ước tính mới nhất, EU mất 50 tỷ euro mỗi năm do gian lận thuế VAT xuyên biên giới. 

Với những cải cách này, mục tiêu của EU là đơn giản hóa việc theo dõi thanh toán VAT và

đảm bảo doanh nghiệp cũng như nền tảng thương mại trực tuyến phải chịu trách nhiệm

giải trình. Việc loại bỏ mức tối thiểu cũng giúp các quốc gia thành viên tăng thêm doanh

thu từ doanh số bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử đang tăng mạnh.

Tại sao EU thực hiện những thay đổi này?

Ba mục tiêu chính của cải cách thuế VAT của EU:



Nó có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn?
Việc cải cách thuế VAT mới của EU có tác động như thế nào đến doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào
giá trị hàng hóa bạn bán, bạn bán cho doanh nghiệp hay người tiêu dùng và bạn có sử dụng nền tảng
thương mại trực tuyến hay không. 

Đối với các lô hàng lên đến €22

Hàng hóa có giá trị lên đến €22 sẽ không còn được miễn thuế VAT nữa. Điều này ảnh hưởng đến tất
cả các doanh nghiệp nhập khẩu vào EU, cho dù bạn đang vận chuyển cho người tiêu dùng hay doanh
nghiệp. Những hàng hóa có giá trị thấp này sẽ yêu cầu thông quan chính thức và phải chịu thuế VAT. 
Hãy xem xét điều này sẽ tác động như thế nào đến giá và lợi nhuận của các sản phẩm này.

Đối với các lô hàng lên đến €150

Doanh nghiệp thương mại điện tử Bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng ở EU

Đối với các lô hàng có giá trị lên đến €150, doanh nghiệp thương mại điện tử không
thuộc EU bán trực tiếp cho người tiêu dùng EU có thể chọn một trong hai tùy chọn
dưới đây để thanh toán VAT.

Mặc dù không bắt buộc, nhưng bạn có thể sử dụng nền tảng IOSS để thanh toán thuế
VAT của Liên minh Châu Âu đối với hàng hóa được bán với giá lên đến €150. Cả các

doanh nghiệp EU và ngoài EU đều có thể đăng ký IOSS.

Nếu bạn có cơ sở tại Liên minh Châu Âu, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng

ký với cơ quan thuế của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu mà bạn chọn. Nếu bạn

không có cơ sở kinh doanh đặt tại Liên minh Châu Âu, bạn sẽ cần chỉ định một bên
trung gian (chẳng hạn như đại diện tài chính) để thanh toán VAT thông qua nền tảng

IOSS. 

Đăng ký IOSS loại bỏ nhu cầu đăng ký thanh toán VAT ở tất cả các quốc gia thành viên

EU mà bạn bán hàng. Nền tảng IOSS cũng sẽ cho phép bạn kê khai và thanh toán thuế

GTGT đối với những hàng hóa đó trong một tờ khai thuế GTGT định kỳ. Điều này sẽ
giúp các lô hàng của bạn thông quan nhanh hơn vì VAT sẽ không bị tính tại điểm nhập

khẩu. 

Ngoài ra, bạn có thể chọn không đăng ký IOSS. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến

việc tính thuế VAT tại thời điểm nhập khẩu. Trong trường hợp này, bạn có thể làm

theo các hướng dẫn bên dưới. 

Bạn vẫn có thể chọn thanh toán VAT tại EU tại điểm nhập khẩu thông qua tờ khai hải

quan như hiện nay. Để thực hiện việc này, bạn sử dụng tùy chọn thanh toán UPS 'Free 
Domicile' để gửi hàng cho người nhận hàng. UPS sẽ thanh toán phí VAT cho lô hàng

của bạn cho cơ quan hải quan liên quan khi hàng hóa được thông quan và tính phí này

lại cho doanh nghiệp của bạn trong hóa đơn UPS thông thường của bạn. UPS sẽ tính

phí doanh nghiệp của bạn một khoản phí danh nghĩa cho mỗi chuyến hàng để tính

VAT theo quy định của Hướng dẫn về Dịch vụ và Biểu phí của UPS. 

1.

Tính thuế VAT của người

tiêu dùng tại điểm bán

hàng và khai báo với EU

2.
UPS kê khai VAT tại

điểm nhập khẩu và tính

phí cho doanh nghiệp
của bạn

https://www.upscontentcentre.com/html/uk


Doanh nghiệp Thương mại Điện tử Bán Hàng hóa cho Người tiêu dùng EU 
Thông qua Nền tảngthương mại trực tuyến

Nội dung cải cách thuế VAT của EU quy định rằng nhằm mục đích tính VAT, các nền
tảng thương mại trực tuyến sẽ được coi là nhà cung cấp của các loại hàng hóa được
bán trên nền tảng của họ trong một số trường hợp nhất định. EU muốn quy trách
nhiệm tuân thủ quy định VAT cho các nền tảng thương mại trực tuyến nếu có thể. 

Điều này có nghĩa là họ sẽ chịu trách nhiệm xác định giá trị nội tại của hàng hóa được bán trên nền
tảng của mình và nếu giá trị nằm trong ngưỡng €150, họ sẽ áp thuế suất VAT của quốc gia nơi đến
cho người tiêu dùng tại điểm bán và khai báo nội dung này cho EU thông qua nền tảng IOSS. Họ cũng
sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ cần thiết.

Với tư cách là một doanh nghiệp bán hàng hóa cho người tiêu dùng EU thông qua nền tảng thương
mại trực tuyến, bạn cần xem lại hợp đồng trên nền tảng thương mại của mình vì nó liên quan đến VAT 
và thảo luận với họ về cách họ thực hiện các cải cách VAT của EU.

 Nếu nền tảng thương mại trực tuyến mà bạn dùng để bán hàng có thu thuế

VAT tại điểm bán thì tất cả những gì bạn cần làm là đảm bảo số IOSS của

nền tảng thương mại được bao gồm trong tài liệu vận chuyển

x Nếu nền tảng thương mại trực tuyến không thu thuế VAT, thì bạn nên tiếp

tục với các tùy chọn được nêu trong phần trước 'Doanh nghiệp thương mại

điện tử bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng ở EU’

Nền tảng thương mại

có thu thuế VAT 

không?

Xem các nguồn sau để biết thêm thông tin về trách nhiệm mà các cải cách VAT của EU đặt ra trên các
trang mua bán:

Trang web của Ủy ban Châu Âu

Ghi chú giải thích của Ủy ban Châu Âu về các quy tắc thương mại điện tử VAT mới

Văn bản Quy định Thực hiện của Hội đồng Liên minh Châu Âu

Đối với các lô hàng trên €150

Cải cách thuế VAT của EU chỉ tác động đến hàng hóa được bán với giá trị lên tới €150. Đối với hàng hóa có giá

trị trên ngưỡng này, bạn có thể tiếp tục tính phí, kê khai và thanh toán VAT EU như hiện nay, hoặc thanh toán

VAT tại điểm nhập khẩu thông qua tờ khai hải quan của bạn hoặc bắt khách hàng của bạn chịu trách nhiệm

thanh toán VAT.

Đối với những lô hàng lên đến €150 (Tiếp tục)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/online-electronic-interfaces_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10c25ab9-1662-11ea-8c1f-01aa75ed71a1:~:text=Skip%20to%20Content-,Council%20Implementing%20Regulation%20(EU)%202019%2F2026%20of%2021%20November,distance%20sales%20of%20goods%20and


Bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho công việc kinh doanh

của mình?

Xác định các lĩnh vực kinh doanh của bạn bị ảnh hưởng bởi các quy tắc thuế VAT mới của

Liên minh Châu Âu

Đánh giá nhu cầu kế toán VAT của bạn cho EU: Hệ thống và cập nhật dữ liệu chính có thể là

bắt buộc để xác định và áp dụng thuế suất VAT thích hợp ở nhiều khu vực pháp lý

Bạn có thể cân nhắc đăng ký nền tảng IOSS nếu bạn muốn đăng ký một tài khoản duy nhất

để thanh toán VAT trên toàn EU cho các lô hàng B2C lên đến €150

Nếu bạn đăng ký IOSS, hãy chỉ định một bên trung gian để thay mặt bạn xử lý việc tuân thủ

thuế ở Liên minh Châu Âu trong trường hợp bạn không có cơ sở tại Liên minh Châu Âu

Xem xét và có khả năng hủy các đăng ký VAT ở nước ngoài hiện có ở EU nếu bạn muốn thay

thế các đăng ký này bằng một đăng ký IOSS duy nhất nếu có

Nếu bạn chọn không đăng ký nền tảng IOSS, hãy đảm bảo bạn có tài khoản UPS hợp lệ để

tính phí nhập khẩu vào

Nếu bạn đang bán hàng qua thị trường, hãy liên hệ với họ để biết ai sẽ chịu trách nhiệm

tính thuế VAT cho các lô hàng B2C của bạn lên đến €150

Nếu bạn đang sử dụng UPS Worldship® hoặc H2H làm hệ thống vận chuyển của bạn, hãy

đảm bảo bạn thực hiện các cập nhật hệ thống cần thiết khi chúng có sẵn. 

UPS đang làm gì để chuẩn bị?

UPS đang làm việc ở cấp độ Liên minh Châu Âu và Quốc

gia Thành viên để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi, 

cũng như của các cơ quan hải quan trong nước, sẵn sàng

xử lý các thay đổi. 

Với gần 50 năm kinh nghiệm là nhà cung cấp dịch vụ hàng

đầu đáng tin cậy tại thị trường Châu Âu, UPS có mặt tại

đây để tạo thuận lợi cho giao thương với khu vực và giúp

các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất trên trang này

khi những thay đổi này có hiệu lực.

Bạn muốn biết chi phí hạ cánh đầy đủ trước khi bạn vận chuyển?

UPS TradeAbility® giúp bạn hiểu các quy định thương mại quốc tế và chi phí hạ cánh cho các lô

hàng của bạn trước khi chúng được xử lý. Tìm hiểu thêm.

©2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS, thương hiệu UPS và màu nâu là
nhãn hiệu đã đăng ký của United Parcel Service of America, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

https://www.ups.com/gb/en/services/international-trade/tradeability.page

