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Số: 81/2013/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến 
do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước 
 
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Luật Thuế giá 

trị gia tăng ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6578/VPCP-KTTH 

ngày 24/8/2012 của Văn phòng Chính phủ; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế 
đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại 
Campuchia nhập khẩu về nước. 

Điều 1. Bổ sung khoản 2a, Điều 4 Thông tư số 201/2012/TT-BTC như sau: 
“2a. Đối với dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư ra nước ngoài để thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại các tỉnh của 
Campuchia giáp biên giới Việt Nam trước ngày 31/12/2012 (ngày Thông tư số 
201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế 
đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại 
Campuchia nhập khẩu về Việt Nam có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục được hưởng 
ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối 
với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng nông sản chưa qua chế biến ban hành kèm 
theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC cho thời gian còn lại của giấy chứng nhận đầu 
tư ra nước ngoài tính từ ngày 31/12/2012 trở đi và phải đáp ứng thủ tục miễn thuế 
nhập khẩu quy định tại Điều 2 Thông tư số 201/2012/TT-BTC. Trường hợp nhà 
đầu tư điều chỉnh quy mô dự án thì phần điều chỉnh tăng thêm thực hiện theo quy 
định của Thông tư số 201/2012/TT-BTC”. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2013.  
2. Đối với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu của dự án thuộc đối tượng quy định 

tại Điều 1 Thông tư này đã đăng ký với cơ quan hải quan trước thời điểm Thông tư 
này có hiệu lực thi hành thì được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không 
chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Thị Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


