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Alert on Official Letter No. 101/XNK-XXHH 
欧州連合・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）下の原産地規制を定

める通達第 11/2020/TT-BCT 号に基づく韓国原産地の繊維に対す

る原産地累積規則の適用について 

 

   

各位 
 

お世話になっております。 
 

2021 年 2 月 26 日、商工省に属する輸出入局

は欧州連合・ベトナム自由貿易協定

（EVFTA）下の原産地規制を定める商工省発

行の通達第 11/2020/TT-BCT 号に基づき、

EVFTA 下の韓国原産地の繊維に対する原産地

の累積規則の適用時点を規定する Official 

Letter No.101/XNK-XXHHH（以下、「OL 101」

という）を公布しました。OL 101 の主要ポイ

ントは以下のとおりです。 
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1. 2021 年 3 月 1 日以降のベトナムから EU

に輸出される繊維・衣料品のうち、韓国

原産の繊維原料に対して、通達第

11/202020/TT-BCT 号の第 9 条、第 7 項か

ら第 11 項までの規定に基づき、原産地

累積規則を適用することができます。 
 

2. 2020 年 8 月 1 日以降のベトナムから EU

へ輸出された繊維・衣料品には、通達第

11/202020/TT-BCT-BCT 号の第 22 条に基

づき、原産地累積規則の遡及の為の

Form EUR.1を適用して申請することがで

きます。 
 

Next Steps 
 

韓国原産地の織物に対する累積規則の適用は

EU に輸出するベトナムの繊維企業の競争優

位の強化になると考えられます。 
 

繊維・衣料品メーカーは、EU に輸出する際

に、韓国原産地の繊維原料を利用することに

より EVFTA 下の優遇関税率の享受の機会を高

める可能性があるか、サプライチェーンモデ

ルを再検討すべきと考えられます。 
 

弊社の税関・国際貿易（Customs and Global 

trade）チームは EVFTA 下の原産地累積規則の

適用や特恵関税の適用、又は輸出製品のベト

ナム原産地であることを証明するために必要

な要件へのサポートを提供させていただきま

す。 
 

OL101 についての詳細及び本 OL によるビジ

ネスへの影響にご興味のある場合、または、

遡及 Form EUR.1 の申請へのサポートや EU へ

の輸出品に対し、納付済みの関税の還付請求

へのサポートなどをご希望の場合は、右記連

絡先までお気軽にお問い合わせいただけます

と幸いです。 
 

弊社による他の Alertはホームページよりご覧

いただけます。 
 

よろしくお願いいたします。 
Deloitte Vietnam 
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