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V/v cơ chế thuế tối hậu quốc (MFN) 

của Vương Quốc Anh hậu Brexit  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh; 

                                             - Hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 12/XNK-NS  ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Cục 

xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương  về việc cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của 

Vương quốc Anh hậu Brexit. 

Sở Công Thương thông báo đến Sở Nông nghiệp; UBND các huyện, thành, thị; 

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh 

nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh; Hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài tỉnh; Các doanh 

nghiệp, với các thông tin cụ thể như sau:  

Tháng 5 năm 2020,Vương quốc Anh đã ban hành Biểu thuế riêng hậu Brexit 

với tên gọi Chính sách Thuế Toàn cầu của Vương quốc Anh (UL Global Tariff - 

UKGT). Đây là chế độ thuế tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN) mới của 

Vương quốc Anh có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Chế độ này sẽ thay 

thế Biểu thuế quan ngoại khối chung của Liên minh châu Âu (Eu’s Common 

“External Tariff - CU CET) hiện đang được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu vào 

Vương Quốc Anh. 

Biểu UKGT được xây dựng theo cách tiếp cận giữ nguyên cam kết về mức 

thuế theo biểu EU CET trước Brexit. Biểu UKGT đơn giản hóa thủ tục đối với 

khoảng 6.000 dòng thuế, bỏ thuế quan đối với khoảng 47% số dòng thuế.  Biểu 

UKGT cũng áp dụng ưu đãi GSP tương tự với các chính sách của EU trước đây 

(Việt Nam thuộc nhóm nước được hưởng mức ưu đãi GSP thông thường). 



Để kịp thời phổ biến UKGT tới doanh nghiệp, tăng cường cơ hội tận dụng mà 

UKVFTA mang lại, Sở Công Thương  đề  nghị quý cơ quan thông tin rộng rãi 

đến các doanh nghiệp để biết và triển khai thực hiện. 

(Có bản sao thông tin chi tiết của Cục xuất nhập khẩu gửi kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (p/h); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Phương); 

- Ô.Đạt PP KTN UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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	Sở Công thương<soct@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-14T16:38:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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