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Các mặt hàng nhập khẩu chính của EU từ Việt Nam
Các ngành hàng sau đâu chiếm khoảng 75% tổng kim 
ngạch nhập khẩu của EU từ Việt Nam trong giai đoạn 2007-
2011:
 Giày dép (HS 64)
 Thiết bị, máy móc điện (HS 85)
 Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim 

hoặc móc (HS 62)
 Cà phê, chè (HS 09)
 Cá và động vật giáp xác (HS 03)
 Đồ nội thất/ ; bộ đồ giường đệm...(HS 94)
 Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ 

khí...(HS 84)
 Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc 

móc(HS 61)
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Tỷ lệ sử dụng GSP

Tỷ lệ sử dụng khác nhau theo mỗi ngành hàng
 Tỷ lệ sử dụng cao (>80%): 

Giày dép (HS 64) trước 2009
Cà phê, chè (HS 09)
Cá và động vật giáp xác (HS 03)

 Tỷ lệ sử dụng trung bình (50-80%)
Đồ nội thất/ bộ đồ giường đệm...(HS 94)

 Tỷ lệ sử dụng thấp (<50%)
Máy móc...(HS 84-85)
Quần áo và các hàng may mặc (HS 61-62)
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2011, Quần áo (HS 61-62), Thuộc diện áp dụng>25’000, Tỷ lệ sử dụng ưu đãi<20%

HS Code Product Description
Covered 

Imports ($000)
Utilization 

rate % 
61051000 Men's or boys' shirts of cotton, knitted or crocheted 26’069 8

61046300 Women's or girls' trousers, etc, of synthetic, knitted or crocheted 29’182 10.9

61091000 T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted or crocheted 57’385 11.7

61099020 T-shirts, singlets, etc, of other textiles, nes, knitted or crocheted 42’990 13.7

62019200 Men's or boys' anoraks, wind-cheaters, etc, of cotton 29’431 1

62043390 Women's or girls' jackets of synthetic fibres 30’268 1.3

62104000 Men's or boys' garments made up of fabrics of 59.03, 59.06 or 59.07 83’652 1.3

62105000 Women's or girls' garments made up of fabrics of 59.03, 59.06 or 
59.07 60’412 1.7

62019300 Men's or boys' anoraks, wind-cheaters, etc, of man-made fibres 167’914 2.1

62021310 Woman's or girls' overcoats, etc, of man-made fibres 57’536 2.3

62034235 Men's or boys' trousers, breeches, etc, of cotton 33’110 2.9

62029300 Woman's or girls' anoraks, wind-cheaters, etc, of man-made fibres 128’253 3.1

62121090 Brassieres 58’859 3.2

62046239 Women's or girls' trousers, breeches, etc, of cotton 49’033 3.3

62052000 Men's or boys' shirts of cotton 192’422 4.2

62063000 Women's or girls' blouses, shirts, etc, of cotton 27’322 6.2

62046318 Women's or girls' trousers, breeches, etc, of synthetic fibres 91’352 7.7

62034319 Men's or boys' trousers, breeches of synthetic fibres 61’075 10.8
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2011, Máy móc (HS 84-85), Thuộc diện áp dụng>25’000, Tỷ lệ sử dụng ưu đãi<20%

HS Code Product Description
Covered 

Imports ($000)
Utilization 

rate % 

84433191 Machines which perform two/more of the functions of printing, 
copying/facsimile transmission 14’556 0

84822000 Bearings, tapered roller, including cone and tapered roller assemblies 4’789 0

84145920 Fans, nes 2’595 0
84029000 Parts of steam or vapour generating boilers, nes 13’662 0
84818051 Taps, cocks, valves and similar appliances, nes 4’273 0
85181095 Microphones and stands therefor 13’525 0
85365019 Electrical switches for a voltage not exceeding 1,000 volts, nes 5’921 0

85443000 Ignition wiring sets&oth wiring sets of a kind used in vehicles,aircraft 9’019 0

85364110 Electrical relays for a voltage not exceeding 60 volts 3’302 0

85183095 Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets 16’895 0

85258019 Television cameras, digital cameras & video camera recorders 34’422 0
85185000 Electric sound amplifier sets 3’448 0

85437090 Other machines & apparatus for electrical machines & apparatus 9’711 0

85371091 Boards, panels, including numerical control panels, for a voltage 
=<1,000V 8’197 0

85081900 Vacuum cleaners, with self-contained electric motor, other than of 
8508.11 11’226 0

85189000 Parts of microphones, loudspeakers, headphones, earphones 6’987 12.3
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The GSP 2014 is part of the overall 
formulation of the  EU trade policy

 Shifting  from unilateral trade preferences to 
reciprocal FTAs

 The Doha round is not moving and the 
negotiations on Trade facilitation for the next 
WTO Ministerial in Bali are not making 
progress

 Even with former colonies such as 
African,Caribbean,Pacific Countries(ACP) EU 
is   moving from  non –reciprocal to reciprocal  

 Increased pressure for WTO consistent trade 
relations
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Tỷ lệ sử dụng thấp
 Một số nhóm hàng nhập khẩu vào EU thuộc diện áp 

dụng nhưng không nhận được đối xử GSP.
 Lý do có thể là từ sự khắt khe của quy tắc xuất xứ 

hoặc do lợi ích đem lại từ mức thuế GSP không lớn 
(chênh lệch thuế suất thấp).

 Tỷ trọng thương mại không sử dụng GSP là cao. 
 Ngành may mặc và máy móc chịu ảnh hưởng chính 

(HS 61-62, 84-85). Cộng dồn các ngành này trong 
năm 2011 cho thấy…
 87% các mặt hàng chịu thuế không được hưởng GSP;
 Về giá trị tuyệt đối là 2’384 triệu dollars.
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Biên ưu đãi
 Mức độ ưu đãi mà EU giành cho các nhà xuất khẩu Việt 

Nam được đo lường bằng biên ưu đãi:

 Biên ưu đãi trung bình cho các ngành hàng nhập khẩu chủ 
yếu vào EU từ Việt Nam có giá trị từ 2.26 đến 2.34

 Triển vọng tăng biên ưu đãi sẽ cao hơn nếu : 
 Thuế MFN cao
 Biên ưu đãi thấp

 Tác động sẽ cao hơn đối với ngành hàng nhập khẩu có 
giá trị lớn tương đối. 
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Triển vọng tăng Biên ưu đãi
 Thuế MFN cao (>4.5), biên ưu đãi thấp (<3.5) và nhập 

khẩu tích cực (>100 triệu)

2011

HS Chương
Mức

rate (%)
Mức

GSP (%)
Biên ưu đãi

(%)

Tổng nhập
khẩu

(Triệu USD

Tỷ lệ sử
dụng ưu
đãi (%)

62
Art of apparel & clothing 
access, not  
knitted/crocheted

11.4 9.15 2.25 1717.22 5.6

61 Art of apparel & clothing 
access,  knitted or crocheted. 11.7 9.33 2.37 628.55 20.5

08 Edible fruit and nuts/ peel of 
citrus  fruit or melons. 7.7 4.96 2.74 347.61 78.2

63 Other made up textile 
articles/ sets/  worn clothing 10.4 8.41 1.99 192.31 44

69 Ceramic products. 4.7 1.69 3.01 113.69 93.7
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Các vấn đề chung
 Trong hầu hết các trường hợp, giá trị nhập khẩu cao 

thường có tỷ lệ sử dụng cao cho thấy các ngành hàng 
nhập khẩu đáng kể thường được hưởng đối xử GSP.

 Điều này không vận dụng với chương HS 09 vì cà 
phê nhập vào EU được miễn thuế. Điều này cũng tạo 
ra khoảng cách đáng kể giữa tổng giá trị nhập khẩu 
với giá trị của hàng nhập khẩu chịu thuế.

 Do giá trị hàng nhập khẩu chịu thuế và thuộc diện áp 
dụng thấp, nên tỷ lệ sử dụng cao. Tuy nhiên, xét về 
giá trị tuyệt đối, giá trị nhập khẩu được hưởng GSP ở 
các ngành hàng này không quan trọng bằng so với 
các ngành hàng chính trong các chương HS khác.


