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1. QUY TẮC XUẤT XỨ RCEP



FTA

Chương 

Thương mại hàng hóa

Chương

Quy tắc xuất xứ

Thuế quan ưu đãi Quy tắc mặt hàng



Bít tất HS 6115.95

RCEP???



AANZ

Mã HS Mô tả hàng hóa 2018 2019 2020

6115.95.10 Bít tất cotton 0% 0% 0%

AJCEP: 0% ATIGA: 0%



Hưởng thuế               Đáp ứng

RCEP                       QTXX



Chương QTXX trong RCEP

- Quy tắc xuất xứ chung; 

- Các thủ tục liên quan đến xuất xứ

(cơ chế chứng nhận & xác minh xuất xứ)



XU HƯỚNG ĐÀM PHÁN

- Chủ yếu dựa theo QTXX trong ATIGA, 

ASEAN+ 

- Mở rộng: cộng gộp toàn phần, chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hoá, khác biệt thuế, 

…



CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

QUY TẮC XUẤT XỨ (ROO)

-Hàng hoá có xuất xứ (WO, PE, PSR)

-Cộng gộp xuất xứ

-Công đoạn gia công đơn giản

-De Minimis

-Vận chuyển

-Nguyên liệu giống nhau & có thể 

thay thế nhau

-Phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ

CƠ CHẾ CHỨNG NHẬN & 

KIỂM TRA XUẤT XỨ (OCP)

-Chứng từ chứng nhận xuất xứ 

Xác minh xuất xứ 

-Lưu trữ chứng từ

-Hoá đơn bên thứ ba

-C/O giáp lưng



1. Thuần túy

2. NVL có xuất xứ

3.                                         NVL

không có xuất xứ



Quy tắc xuất xứ 

+ Nông sản cơ bản: 

thuần túy

+ Nông sản chế biến: 

linh hoạt?



FTA khác nhau 

=> QTXX khác nhau?

VD: thủy sản chế biến

Nguyên liệu phải có xuất xứ?



- AJ, VJ, EVFTA: 1-2 công đoạn???

- CPTPP: ? công đoạn???



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI:

- Cộng gộp toàn phần, 

- Chứng từ chứng nhận xuất xứ

- Khác biệt thuế, …



CỘNG GỘP XUẤT XỨ

- Cộng gộp song phương

- Cộng gộp toàn phần



CƠ CHẾ CNXX

TỔ CHỨC CẤP 

C/O 

DOANH NGHIỆP 

TCNXX

C/O GIẤY C/O ĐIỆN TỬ

KHAI BÁO 

DỮ LIÊU

CẤP QUA 

INTERNET



Các cấp độ TCNXX

- NNK TCNXX

- NXK đăng ký TCNXX (GSP)

- NXK đủ điều kiện TCNXX (ATIGA)



KHÁC BIỆT THUẾ

=> XÁC ĐỊNH NƯỚC XUẤT XỨ ĐỂ TÍNH THUẾ

- ATIGA, ASEAN + 1: không có điều khoản này

- CPTPP: cùng một mặt hàng nhập khẩu => mức 

thuế áp sẽ khác nhau nếu xuất xứ khác nhau



2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



- Lộ trình giảm thuế RCEP vs. 

Lộ trình giảm thuế các ATIGA, ASEAN + 

- QTXX RCEP vs. QTXX ATIGA, ASEAN + 

 Lựa chọn

C/O RCEP hay C/O D, E, AK, AI AJ, AANZ?



QTXX ưu đãi

Cam kết Mẫu C/O

Lựa chọn

QTXX ưu đãi

ATIGA D

ASEAN – TRUNG QUỐC E

ASEAN – HÀN QUỐC AK

ASEAN – NHẬT BẢN AJ

ASEAN – ẤN ĐỘ AI

ASEAN – ÚC – NIU DI LÂN AANZ

VIỆT NAM – NHẬT BẢN VJ

VIỆT NAM – CHI LÊ VC

VIỆT NAM – HÀN QUỐC VK

VIỆT NAM – EAEU EAV

VIỆT NAM - LÀO S

VIỆT NAM - CAMPUCHIA X

RCEP ?



C/O theo yêu cầu                             

của nhà nhập khẩu?



Cấp C/O qua internet vs. Khai báo eCoSys



Ngôn ngữ khai báo trên C/O

VD: Voi sống (HS01) ≠ vôi sống (HS25)



ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ/ CON DẤU

CỦA TỔ CHỨC CẤP C/O ƯU ĐÃI

- VK, VC, EAV: mẫu dấu

- AK, ≠: mẫu dẫu + chữ ký
- 1 tháng



Mặt hàng XK

- Đáp ứng quy tắc xuất xứ

- Chứng minh?



Hàng nông sản 

=> chứng từ chứng minh xuất xứ?

- Hóa đơn trong nước  Khai báo xuất xứ?

- VD: hạt dẻ cười mua tại Việt Nam có hóa đơn VAT

=> không có xuất xứ VN



Bản khai báo xuất xứ của nhà sx/ nhà cung cấp NL

29

BẢN KHAI BÁO XUẤT XỨ CỦA NHÀ SẢN XUẤT/NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC

(ban hành kèm theo Thông tư số 05./2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 quy định về xuất xứ hàng hóa)

Tên nhà sản xuất: Công ty ………..

Mã số DN: ……………

Số lượng:.......................
Trị giá: .............USD
Hóa đơn GTGT: ………..

(Tên nhà sản xuất/nhà cung cấp nguyên liệu trong nước) xác nhận rằng nguyên liệu/hàng hóa (1) .......................

(Mô tả hàng hóa, mã HS 6 số) khai tại văn bản này được sản xuất tại nhà máy Công ty chúng tôi tại (2) …….Việt
Nam có xuất xứ Việt Nam và đáp ứng tiêu chí xuất xứ (3)....... theo quy định tại Chương Quy tắc xuất xứ hàng hóa
trong (4)…..

Công ty cam kết thông tin khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai.

….., ngày ... tháng ... năm 20…

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

-Mẫu Bản khai báo này áp dụng đối với nguyên liệu/hàng hóa có xuất xứ được sản xuất tại Việt Nam và sử dụng làm
nguyên liệu đầu vào cho công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa xuất khẩu khác của thương nhân đề nghị
cấp C/O (trừ thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu D)

(1)Trường hợp có nhiều nguyên liệu/hàng hóa cần khai báo xuất xứ, doanh nghiệp có thể liệt kê thành một 
danh mục đính kèm văn bản xác nhận này

(2) Ghi địa chỉ nhà máy hoặc xưởng sản xuất của Công ty tại Việt Nam
(3) Ghi tiêu chí xuất xứ cụ thể (ví dụ: CC/RVC ….%)
(4) Ghi cụ thể FTA/Thông tư…(ví dụ: VKFTA/Phụ lục I Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày
18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa trong VKFTA)

Phụ lục X – S-DoO



Kiến thức về                          

xuất xứ hàng hóa



Lưu ý

Hậu kiểm  Xác minh xuất xứ



Lưu trữ?



CHÁY => BẤT KHẢ KHÁNG



GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ(C/O)

≠ MADE IN …, PRODUCT OF…



C/O
Quy tắc xuất xứ Ghi nhãn hàng hóa

Thuế quan ưu đãi Thông tin???



HỎI ĐÁP

http://www.moit.gov.vn/web/guest/hoi-

dap?

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-

chi-tiet/duong-day-nong-xuat-nhap-

khau-hang-hoa

http://www.moit.gov.vn/web/guest/hoi-dap
http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/duong-day-nong-xuat-nhap-khau-hang-hoa






Đầu mối liên hệ

Phòng Xuất xứ hàng hóa 

Cục Xuất nhập khẩu _ Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng _ Hà Nội

024. 22202468/5444

co@moit.gov.vn



XIN CẢM ƠN!

Trịnh Thị Thu Hiền 

Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu _ Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng _ Hà Nội

Email: Hienttt@moit.gov.vn, Điện thoại: (+84) 24 2220 5444
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