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TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ÁP DỤNG DE MINIMIS 

(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày22 tháng 01 năm 2019  
của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP) 

_______________________ 

Điều 14 Chương II Thông tư này không áp dụng cho: 
a) Nguyên liệu không có xuất xứ từ nhóm 0401 đến nhóm 0406, hoặc chế 

phẩm sữa không có xuất xứ có chứa hơn 10% tính theo trọng lượng khô của sữa 
ở thể rắn của phân nhóm 1901.90 hoặc phân nhóm 2106.90, được sử dụng trong 
quá trình sản xuất hàng hóa từ nhóm 0401 đến nhóm 0406 ngoại trừ hàng hóa từ 
phân nhóm 0402.10 đến phân nhóm 0402.29 hoặc phân nhóm 0406.30.1 

b) Nguyên liệu không có xuất xứ từ nhóm 0401 đến 0406, hoặc chế phẩm 
sữa không có xuất xứ có chứa hơn 10% tính theo trọng lượng khô của sữa ở thể 
rắn của phân nhóm 1901.90, được sử dụng để sản xuất các hàng hóa sau: 

- Chế phẩm cho trẻ em có chứa hơn 10% tính theo trọng lượng khô của 
sữa ở thể rắn của phân nhóm 1901.10; 

- Bột trộn và bột nhào, có chứa hơn 25% tính theo trọng lượng khô của bơ 
béo, không được đóng gói để bán lẻ của phân nhóm 1901.20; 

- Chế phẩm sữa có chứa hơn 10% tính theo trọng lượng khô của sữa ở thể 
rắn của phân nhóm 1901.90 hoặc phân nhóm 2106.90; 

- Hàng hóa của nhóm 2105; 
- Đồ uống có chứa sữa của phân nhóm 2202.90;  
- Thức ăn cho động vật có chứa hơn 10% tính theo trọng lượng khô của 

sữa ở thể rắn của phân nhóm 2309.90. 
c) Nguyên liệu không có xuất xứ của nhóm 0805 hoặc từ phân nhóm 

2009.11 đến phân nhóm 2009.39, được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng 
hóa của từ phân nhóm 2009.11 đến phân nhóm 2009.39 hoặc nước ép hoa quả 
hoặc rau của một loại quả hoặc rau, tăng cường thêm các khoáng hoặc vi-ta-min, 
đã hoặc chưa được cô đặc, của phân nhóm 2106.90 hoặc phân nhóm 2202.90. 

d) Nguyên liệu không có xuất xứ của Chương 15 của Hệ thống Hài hòa 
được sử dụng để sản xuất hàng hóa của các nhóm 1507, 1508, 1512 hoặc 1514; 

đ) Đào, lê, mơ không có xuất xứ từ Chương 08 đến Chương 20 của Hệ 
thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa được sử dụng để sản xuất hàng hóa của 
nhóm 2008. 

                                                           
1 Sữa bột từ phân nhóm 0402.10 đến phân nhóm 0402.29, và phô mai đã chế biến của phân 
nhóm 0406.30, có xuất xứ sau khi áp dụng 10% De Minimis theo quy định tại Điều 14 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này, được coi là nguyên liệu có xuất xứ khi sử dụng để sản 
xuất hàng hóa từ nhóm 0401 đến nhóm 0406 theo quy định tại điểm a Phụ lục này hoặc hàng 
hóa được liệt kê tại điểm b Phụ lục này. 


