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Làm thế nào để trở thành nhà xuất khẩu được 

cấp phép Tự chứng nhận xuất xứ (TCNXX)
(Thụy Sỹ)

• Có đơn bằng văn bản gửi lên Cơ quan cấp phép Hải quan 

(CCO)

• Kèm theo Bản khai thông tin yêu cầu

• CCO sẽ kiểm tra dựa trên các thông tin trong Bản khai.

• Cân nhắc các rủi ro

• Thẩm tra tận nơi

• Quyết định cấp phép hoặc không cấp phép TCNXX cho nhà 

xuất khẩu



Bản khai thông tin
(Thụy Sỹ)

• Loại hình công ty?

• Những người chịu trách nhiệm?

• Trình độ của những người chịu trách nhiệm?

• Các quy trình chuyên biệt ví dụ như lưu thông trong quá 

trình chế biến?

• Nhà cung cấp?



Bản khai thông tin
(Thụy Sỹ)

• Giá trị gia tăng gì tại Thụy Sỹ?

• Các quy trình đã được thực hiện tại Thụy Sỹ?

• Thủ tục/ cách thức để xác định nguồn gốc xuất xứ

• Số lượng hàng xuất khẩu?

• Xuất khẩu đi nước nào?

• Cách thức duy trì nhận biết về nguồn gốc xuất xứ?



Kiểm tra (Định kỳ)
(Thụy Sỹ)

• Nghĩa vụ thông báo tới CCO bất kỳ những thay đổi có 

liên quan

• CCO sẽ xác minh những thông tin này

• Bản khai thông tin phải làm lại ít nhất 4 năm một lần



Thu hồi giấy phép
(Thụy Sỹ)

• Không đáp ứng được các điều kiện

• Thiếu sự hợp tác

• Mất lòng tin với cơ quan Hải quan



Nhận xét chung
(Thụy Sỹ)

• Cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến vấn đề nguồn 

gốc xuất xứ

• Cung cấp một khóa học trực tuyến

• Thụy Sỹ hiện tại có 2.400 nhà xuất khẩu được cấp phép 

TCNXX



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Iceland)

• Thực hiện các qui định và hướng dẫn đã được điều 
chỉnh từ 01 tháng 2 năm 2007

• Hệ thống số mới: 0123-IS10

• Tất cả các nhà xuất khẩu đã có giấy phép phải xin cấp 
lại theo điều chỉnh mới

• Khoảng 70% đơn xin cấp phép được cấp số mới ngay 
lập tức



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Iceland)

• Giấy phép thường được cấp với thời hạn 5 năm.

• Đối với các trường hợp đặc biệt, giấy phép có thể chỉ 
được cấp với thời hạn 1 năm, sau khi hết thời hạn 1
năm nhà xuất khẩu cần phải xin cấp lại. Nếu tuân thủ 
đầy đủ, đơn vị xuất khẩu đó sẽ được cấp phép với thời 
hạn 5 năm.



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Iceland)

• Nhà xuất khẩu sẽ lưu giữ mã số giấy phép được cấp –
mã số này không thay đổi kể cả khi gia hạn, ví dụ giấy 
phép được cấp năm 2010 và được gia hạn năm 2015 
vẫn sẽ giữ mã số là 0123-IS10.

• Cơ quan hải quan lúc nào cũng có thể thanh kiểm tra 
nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX.



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Na Uy)

•Để có tư cách là nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX, nhà 

xuất khẩu phải:
• hoàn thiện hồ sơ; 

• chứng minh rằng mình biết và hiểu các quy tắc xuất xứ;

• chịu trách nhiệm về việc sử dụng giấy phép;

• điền vào bản khai cung cấp các thông tin liên quan đến:

• hàng hóa, 

• các chứng từ chứng minh nguồn gốc, 

• các quy tắc xuất xứ, 

• nhà cung cấp, và 

• cách thức chứng minh nguồn gốc của hàng hóa xuất khẩu.. 

• Lưu giữ tất cả các chứng từ chứng minh nguồn gốc trong thời gian ít nhất là 3 năm; 

• Cho phép cơ quan hải quan thanh tra, kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào.



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Na Uy)

• Giấy phép chỉ có thời hạn 2 năm đối với những nhà
xuất khẩu xin cấp phép lần đầu.

• Sau 2 năm – Nếu tuân thủ tốt, giấy phép sẽ được cấp
với thời hạn 5 năm. 

• Cơ quan hải quan địa phương có nghĩa vụ kiểm soát
những nhà xuất khẩu được cấp phép:

− ít nhất là một lần trong giai đoạn 2 năm đầu thử
thách; và

− ít nhất hai lần trong thời gian 5 năm.



Mã số giấy phép
(Na Uy)

• Hiện nay, Na Uy có khoảng 1315 – 1320 nhà xuất khẩu 

được cấp phép TCNXX 

• Dạng mẫu mã số giấy phép của Na Uy như sau:

NO/14-123456789

Na UY Năm Số đăng ký của nhà xuất khẩu



Nhà xuất 

khẩu 

được cấp 

phép 

TCNXX
(Na Uy)



Nhà xuất 

khẩu được 

cấp phép 

TCNXX
(Na Uy)



Nhà xuất khẩu được cấp phép TCNXX
(Na Uy)

• Khó được cấp giấy phép TCNXX

• Dễ bị tước giấy phép TCNXX

• Cơ quan hải quan địa phương buộc phải nâng cao 
năng lực kiểm soát các doanh nghiệp có giấy phép 
TCNXX bằng cách kiểm soát thường xuyên hệ thống 
hải quan và nâng cao kiến thức cũng như việc áp dụng 
các quy tắc xuất xứ và các quy định liên quan khác.


