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GIỚI THIỆU VỀ VCCI
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (viết tắt: VCCI)
Theo Điều lệ VCCI được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
ngày 11 tháng 11 năm 2016:
Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam
và nước ngoài

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và xác nhận
các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương
mại

CÁC LOẠI C/O VÀ CTTM
Theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018
của Chính phủ quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về
xuất xứ hàng hóa (thay thế Nghị định số 19/2006/NĐ-CP)
VCCI cấp:
C/O mẫu A theo hệ thống ưu đãi thuế quan phổ
cấp (GSP) và các ưu đãi đơn phương khác
C/O mẫu B không ưu đãi của Việt Nam và các
mẫu C/O không ưu đãi khác của nước nhập khẩu
Xác nhận chứng từ thƣơng mại
Sổ tạm quản ATA Carnet theo Công ước Istanbul

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
Phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp thực
hiện các quy định pháp luật
Kiểm tra xác minh xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu

Phối hợp kiểm tra với Hải quan nước ngoài
Hợp tác với các Bộ, ngành và các tổ chức nước
ngoài
Chống chuyển tải bất hợp pháp

CƠ CẤU TỔ CHỨC CẤP C/O
Trung tâm

9 Chi
nhánh,
VPĐD

Tổ cấp
C/O Hà
Nội

16 Tổ cấp
C/O địa
phƣơng

2 Tổ cấp
C/O

QUY TRÌNH KIỂM TRA CẤP C/O

QUY TRÌNH KIỂM TRA CẤP C/O

LÝ DO TỪ CHỐI CẤP C/O
Khai sai dữ liệu thông tin trên hồ sơ

Các bằng chứng chứng từ chưa đủ căn cứ để xác
định xuất xứ
Quy trình sản xuất không vượt qua công đoạn gia
công đơn giản
Các chứng từ có dấu hiệu gian lận về xuất xứ

Kiểm tra cơ sở sản xuất, nơi trồng
thu hoạch trước khi cấp C/O

HƢỚNG DẪN CHỌN MẪU C/O
GSP
Đơn phương

Ƣu đãi

FTA
Đa/Song phương

Quy tắc
xuất xứ

MFN

Thƣờng
Không ưu đãi

Non-MFN

HƢỚNG DẪN CHỌN MẪU C/O
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ
Xác định mã số HS
Tìm QTXX cho sản phẩm
Giải trình theo các mẫu
Hoàn thành hồ sơ

C/O MẪU A
ĐỂ ĐƢỢC HƢỞNG ƢU ĐÃI GSP

C/O MẪU A
Lƣu ý các ký mã hiệu
khi khai báo trên C/O mẫu A
P

sản phẩm thuần túy

W

sản phẩm không thuần túy áp dụng
cho thị trường EU…

F

sản phẩm không thuần túy áp dụng
cho thị trường Canada

Y

sản phẩm không thuần túy áp dụng
cho thị trường Nga…

C/O MẪU A
Sản phẩm có xuất xứ thuần túy
Sản phẩm từ cây trồng được trồng, thu hoạch tại
nước thụ hưởng

Động vật sống được sinh và nuôi dưỡng tại nước
thụ hưởng
Sản phẩm được đánh bắt tại vùng lãnh thổ của
nước thụ hưởng
Khoáng sản được khai thác, chiết xuất tại vùng
lãnh thổ của nước thụ hưởng
Phế thải, phế liệu từ quá trình sản xuất tại nước
thụ hưởng

C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
Regulation (EU) 2015/2446 ngày 28/7/2015
của Ủy ban châu Âu
Á p dụng theo Regulation (EU) 2015/2446 ngày 28/7/
2015 của Ủy ban châu Â u;
Tra cứu quy tắc xuất xứ cụ thể từng mặt hàng trong A
nnex 22-03 của tài liệu trên;
Ví dụ: mặt hàng Â m ly (HS 8519) áp dụng một trong
hai tiêu chítheo điểm (b)


C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
Các quy tắc chính

Chuyển đổi HS cấp 4 số (CTH)

Tỷ lệ % theo giá xuất xƣởng
Đáp ứng công đoạn sản xuất chính tại
nƣớc thụ hƣởng

C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
Quy tắc Bộ sản phẩm
sản phẩm riêng lẻ trong Bộ sản phẩm sẽ được
coi là nguyên liệu có xuất xứ nếu tổng trị giá
không vượt quá 15% giá xuất xưởng của
thành phẩm xuất khẩu
Bộ bàn ghế gỗ (HS 9403) có kèm Nệm (HS 9404)
Các sản phẩm trong Bộ có xuất xứ VN, trừ Nệm từ TQ
Trị giá Nệm ≤ 15% giá EXW của Bộ sản phẩm xuất khẩu
Bộ sản phẩm đáp ứng tiêu chí xuất xứ GSP của EU

C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
Đối với hàng Dệt may thuộc Chƣơng 61 và 62
Vải chính được dệt tại Việt Nam; hoặc:
Cộng gộp khu vực: vải chính có C/O mẫu A được nhập
khẩu từ các nước ASEAN (ngoại trừ Singapore, Malaysia,
Brunei, Thailand); hoặc:
Cộng gộp EU: vải chính có giấy chứng nhận EUR.1 cấp
bởi các quốc gia thuộc EU; hoặc:
Cộng gộp mở rộng: với các nước có ký FTA với Việt
Nam.

C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
TÊ N HÀ NG

ĐỒ CHƠI BẰNG GỖ

MÃ HS

9503

NƯỚC XUẤT KHẨU

PHÁ P

ĐỀ NGHỊ C/O

MẪU A cho hàng xuất khẩu sang EU

TIÊ U CHÍ XUẤT XỨ

CTH

NGUYÊ N LIỆU

MÃ HS

XUẤT XỨ

Sợi Nylon

5402

Đài Loan

Miếng gỗ dạng khúc

4401

Trung Quốc

Sơn

3209

Không rõ

Khung nhôm

7606

Đài Loan

Sản phẩm trên có đáp ứng được tiêu chí xuất xứ GSP của
EU để được cấp mẫu A không?

C/O MẪU A → THỊ TRƢỜNG EU
TÊ N HÀ NG

VẢI BẠT TRÁNG PHỦ NHỰA PE

MÃ HS

3921

GIÁ XUẤT XƯỞNG

3,85 USD cho 1KG sản phẩm

NƯỚC XUẤT KHẨU PHÁ P
ĐỀ NGHỊ C/O

MẪU A cho hàng xuất khẩu sang EU

TIÊ U CHÍ XUẤT XỨ Tỷ lệ % theo EXW < 50%
NGUYÊ N LIỆU XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ

ĐỊNH MỨC/1KG

Hạt nhựa

Đài Loan

1,38 USD

0,91 KG

Hạt màu

Đài Loan

5 USD

0,02 KG

Chất phụ gia

Đài Loan

0,6 USD

0,6 KG

Sản phẩm trên có đáp ứng được tiêu chí xuất xứ GSP của
EU để được cấp mẫu A không?

C/O MẪU B
XUẤT XỨ KHÔNG ƢU ĐÃI

C/O MẪU B
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP
ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
Thông tƣ số 05/2018/TT-BCT
ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công thương
Danh mục quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại
Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BCT dành cho
C/O mẫu B;
Hai quy tắc xuất xứ:
1)
Chuyển đổi mã số hàng hóa
2)
Tỷ lệ phần trăm giá trị (gọi tắt là LVC)


CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG,
CHẾ BIẾN ĐƠN GIẢN
“Đơn giản” là hoạt động không cần sử dụng các
kỹ năng đặc biệt, máy móc, dây chuyền hoặc các
thiết bị chuyên dụng.
Danh sách công đoạn gia công, chế biến quy định tại
Điều 9 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP
được xem là đơn giản và không được xét đến khi
xác định xuất xứ hàng hóa, trong đó bao gồm:
“Lắp ráp đơn giản các bộ phận của sản phẩm để
tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.”

CHUYỂN ĐỔI MÃ SỐ HÀNG HÓA
Tiêu chí“Chuyển đổi mã số hàng hóa”
là sự thay đổi về mã HS của hàng hóa so với mã
HS của nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ
(bao gồm nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu
không xác định được xuất xứ)
Ba tiêu chíáp dụng:
 CC
cấp 2 số (theo chương - chapter)
 CTH
cấp 4 số (theo nhóm - heading)
 CTSH
cấp 6 số
(theo phân nhóm - sub-heading)

CHUYỂN ĐỔI MÃ SỐ HÀNG HÓA
TÊ N HÀ NG

TẤM PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI

MÃ HS

8541.40

NƯỚC XUẤT KHẨU HOA KỲ
ĐỀ NGHỊ C/O

MẪU B

TIÊ U CHÍ XUẤT XỨ LVC 30% HOẶC CTSH

TÊ N NGUYÊ N LIỆU

MÃ HS

XUẤT XỨ

Tấm tế bào quang điện

8541.40/ 8541.90

ĐÀI LOAN

Khung nhôm

7616.99

TRUNG QUỐC

Dây hàn dạng thanh

8003.00

TRUNG QUỐC

Keo silicone

3506.99

ĐÀI LOAN

Hộp đầu nối mạch điện

8536.90

ĐÀI LOAN

Sản phẩm Tấm pin năng lượng mặt trời có đáp ứng được
tiêu chí xuất xứ mẫu B không?

DE MINIMIS
De Minimis: tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu
chí“Chuyển đổi mã số hàng hóa”
Hàng hóa có mã HS
không thuộc từ
Chƣơng 50 đến 63
De Minimis = 15% theo:
Trị giá FOB

Hàng hóa có mã HS
thuộc từ Chƣơng 50 đến
63
De Minimis = 15% theo:
Trị giá FOB
Trọng lượng

TỈ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TRỊ (LVC)
Công thức tính LVC gián tiếp:

TỈ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TRỊ (LVC)
Công thức tính LVC trực tiếp:

TỈ LỆ PHẦN TRĂM GIÁ TRỊ (LVC)
Lựa chọn công thức trực tiếp hoặc gián tiếp để tính
LVC và thống nhất áp dụng công thức đã lựa chọn
trong suốt năm tài chính đó;

Trị giá FOB = giá xuất xưởng + các chi phíkhác;
Giá xuất xưởng = chi phí xuất xưởng + Lợi nhuận;
Chi phí xuất xưởng = chi phí nguyên liệu + Chi phí
nhân công trực tiếp + Chi phíphân bổ trực tiếp.


KIỂM TRA XÁC MINH XUẤT XỨ
HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

KIỂM TRA XÁC MINH XUẤT XỨ
HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT
Thông tƣ số 39/2018/TT-BCT
ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công thương
Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất
khẩu trƣớc và sau khi cấp C/O
– Hiệu lực thi hành kể từ:
ngày 14 tháng 12 năm 2018

KIỂM TRA XÁC MINH XUẤT XỨ
HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT
Tình trạng hoạt động của thương nhân bao gồm:
•
•
•
•

Đang hoạt động
Tạm ngừng kinh doanh
Chuyển quyền sở hữu
Giải thể hay phá sản

Sự tồn tại của cơ sở sản xuất, trụ sở văn phòng phù
hợp với thông tin đăng ký hồ sơ thương nhân
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường nhập khẩu
nguyên liệu, thị trường xuất khẩu hàng hóa trước thời
điểm kiểm tra, xác minh

KIỂM TRA XÁC MINH XUẤT XỨ
HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

Năng lực sản xuất, tình trạng máy móc, địa điểm lưu
kho, nhân công
Thông tin hàng hóa, nguyên liệu, nhà sản xuất hoặc
nhà cung cấp hàng hóa xuất khẩu hoặc nguyên liệu để
sản xuất hàng hóa xuất khẩu
Việc lưu trữ, xuất trình và giải trình hồ sơ, chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp hoặc đã phát
hành và chứng từ khác liên quan

TRÁCH NHIỆM CỦA
THƢƠNG NHÂN
Phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong
nước, cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu trong
việc kiểm tra, xác minh
Liên hệ với nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa xuất
khẩu hoặc nguyên liệu có xuất xứ để sản xuất hàng
hóa
Giải trình, cung cấp, bổ sung đúng thời hạn hồ sơ,
chứng từ, thông tin và tài liệu liên quan phục vụ công
tác kiểm tra, xác minh

TRÁCH NHIỆM CỦA
THƢƠNG NHÂN
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,
xác thực của:

• Văn bản giải trình, hồ sơ, chứng từ, thông tin
• Tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra, xác
minh
Lưu trữ, giữ bí mật, cung cấp hồ sơ, chứng từ, thông
tin và tài liệu liên quan

XIN CẢM ƠN

