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Bản tin về Công văn số 101/XNK-XXHH  
Hướng dẫn thời điểm chính thức áp dụng quy định cộng gộp trong 
EVFTA đối với nguyên liệu vải có xuất xứ Hàn Quốc theo Thông tư số 
11/2020/TT-BCT  

 

   

Kính gửi Quý Khách hàng,  
  
Ngày 26/02/2021, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công 
Thương đã ban hành Công văn số 101/XNK-XXHH 
(“Công văn 101”) hướng dẫn thời điểm chính thức 
áp dụng quy định cộng gộp trong khuôn khổ Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (“Hiệp định EVFTA”) đối với nguyên liệu 
vải có xuất xứ Hàn Quốc theo Thông tư số 
11/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định 
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. 
Cụ thể: 
 

1. Hàng dệt may xuất khẩu từ Việt Nam 
sang EU từ ngày 01/03/2021 được áp 
dụng nguyên tắc cộng gộp đối với nguyên 
liệu vải có xuất xứ Hàn Quốc theo quy 
định tại Khoản 7 đến Khoản 11, Điều 9 
Thông tư số 11/2020/TT-BCT.  

 
2. Hàng dệt may xuất khẩu từ Việt Nam 

sang EU kể từ ngày 01/08/2020 áp dụng 
quy định tại Điều 22, Thông tư số 
11/2020/TT-BCT về Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) cấp sau.   

 
Việc áp dụng hướng dẫn tại Công văn 101 để cộng 
gộp xuất xứ nguyên liệu vải từ Hàn Quốc có thể 
giúp tăng thêm lợi thế của các doanh nghiệp dệt 
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may của Việt Nam đã, đang và sẽ có các đơn hàng 
xuất khẩu đi EU. 
 
Các doanh nghiệp dệt may nên rà soát lại mô hình 
chuỗi cung ứng của mình và cân nhắc sử dụng 
nguyên liệu vải có xuất xứ Hàn Quốc cho mục đích 
hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 
EVFTA khi xuất khẩu các mặt hàng dệt may sang 
EU. 
 
Đội ngũ chuyên gia tư vấn Thương mại Toàn cầu 
và Hải quan của Deloitte Việt Nam luôn sẵn lòng 
hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng 
nguyên tắc cộng gộp trong Hiệp định EVFTA cho 
mục đích ưu đãi thuế quan và hiểu rõ các điều 
kiện để chứng minh hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ 
Việt Nam. 
 
Để biết thêm chi tiết về Công văn 101 và ảnh 
hưởng của Công văn này tới tình hình kinh doanh 
của Quý Khách hàng, hoặc mong muốn hỗ trợ xin 
C/O mẫu EUR.1 cấp sau cũng như hỗ trợ hoàn 
thuế Nhập khẩu bên EU, xin vui lòng liên hệ với 
chúng tôi. 
 
Để theo dõi các hướng dẫn mới nhất liên quan đến 
việc thực thi Hiệp định EVFTA tại Bản tin các kỳ 
trước, Quý Khách hàng vui lòng truy cập vào 
website của Deloitte. 
 
Trân trọng, 
Deloitte Việt Nam 
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