
©2020 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

BẢN TIN NHANH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HẢI QUAN| Trang 1

Ngày 15/06/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT (“Thông tư 11”) hướng dẫn về quy định Quy tắc xuất
xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (“Hiệp định EVFTA”), được coi là các bên hoặc
nước thành viên trong Hiệp định EVFTA.

Thông tư 11 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, và sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các
lĩnh vực sau:

• Mua sản phẩm từ các nhà cung cấp châu Âu để bán ở thị trường trong nước; và/hoặc

• Mua nguyên liệu (cho các hoạt động sản xuất) và bán các thành phẩm/bộ phận/linh kiện cho khách hàng châu Âu.

1. Các quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa

2. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3. Thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận xuất xứ

4. Quá cảnh và chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba

5. Quy tắc Cộng gộp và Công đoạn gia công, chế biến đơn giản

Nội dung chi tiết các mục trên được trình bày ở các trang sau.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần tìm hiểu chi tiết các thông tin về nội dung Thông tư 11 và những tác động tới hoạt động kinh doanh của
mình, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia Thuế, Thương mại và Hải quan của Deloitte Việt Nam để được hỗ trợ.
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Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa2

Các nội dung chính

Để nhà nhập khẩu chứng minh rằng hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu tiêu chí xuất xứ và do đó được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định
EVFTA thì một trong những chứng từ chứng minh về xuất xứ phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu đó là:

i. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (“C/O”) mẫu EUR.1 được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu; hoặc

ii. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu được thể hiện trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương
mại khác có đủ thông tin về hàng (*).

 Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (“EU”):

• Với lô hàng có trị giá đến 6.000 EUR, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng có thể tự chứng nhận xuất xứ.

• Với lô hàng có trị giá trên 6.000 EUR, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện (approved exporters) mới được tự chứng nhận xuất xứ.

 Đối với hàng hóa xuất khẩu từ VN:

• Việt Nam hiện chưa chính thức triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, do đó tại thời điểm Thông tư 11 có hiệu lực vào ngày
01/08/2020 sẽ chỉ có C/O mẫu EUR.1 được sử dụng như là chứng từ chứng minh về xuất xứ. Trong thời gian tới, khi Việt Nam chính
thức áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ ban hành các quy định liên quan trong nước và thông báo
cho EU trước khi thực hiện cơ chế này.

Các hàng hóa dưới đây được coi là có xuất xứ từ một nước thành viên và đủ điều kiện hưởng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định EVFTA khi:

i. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một nước thành viên – ví dụ: nông sản được trồng tại Việt Nam; hoặc

ii. Hàng hóa (thường là các hàng hóa trải qua sản xuất) có xuất xứ không thuần túy được tạo ra tại một nước thành viên, nhưng
nguyên liệu không có xuất xứ đã phải trải qua các công đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ tại một nước thành viên.

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết về các công đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ được thực hiện trên các nguyên liệu không có xuất xứ
thuần túy được nêu tại nội dung quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm cụ thể và quy tắc Cộng gộp trong Hiệp định EVFTA.

Quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa1
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•

Thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận xuất xứ

:

3

Liên quan đến nội dung khai báo trên mẫu EUR.1, các bên thống nhất cho phép nhà xuất khẩu:

i. Được lựa chọn khai báo hoặc không khai báo một số tiêu chí như: thông tin nhà nhập khẩu, hành trình lô hàng, số hóa đơn 
thương mại; và

ii. Không yêu cầu thể hiện tiêu chí xuất xứ, mã số HS của hàng hóa trên C/O.

Lưu ý: Nội dung mô tả của hàng hoá trên mẫu EUR.1 phải đủ chi tiết để hải quan nước nhập khẩu xác nhận rằng hàng hóa thuộc

phụ lục cắt giảm thuế do đó đủ điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi.

Quá cảnh và chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba4

Hai bên đồng ý cho phép sản phẩm được quá cảnh, lưu kho và chia nhỏ tại nước thứ ba ngoài Hiệp định EVFTA, với điều kiện:

i. Sản phẩm đó không được thay đổi hoặc tham gia vào bất kỳ công đoạn gia công nào làm thay đổi sản phẩm, ngoại trừ các công đoạn 
bảo quản sản phẩm hoặc dán nhãn, dấu niêm phong…; 

ii. Việc chia nhỏ lô hàng được phép thực hiện bởi nhà xuất khẩu hoặc theo ủy quyền của nhà xuất khẩu; và

iii. Hàng hóa chịu sự giám sát của Hải quan tại nước quá cảnh hoặc nước nơi chia nhỏ lô hàng.

Quy tắc cộng gộp và Công đoạn gia công, chế biến đơn giản5

Thông tư quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ tại nước thành viên xuất khẩu khi được sản xuất từ nguyên liệu có xuất xứ tại nước 
thành viên khác, bao gồm các nước đã có hiệp định thương mại tự do với EU và Việt Nam như các quốc gia thuộc khối ASEAN, Hàn Quốc,
với điều kiện công đoạn gia công, chế biến được thực hiện tại nước thành viên xuất khẩu vượt quá công đoạn gia công, chế biến đơn giản. 

Quý Doanh nghiệp quan tâm nội dung chi tiết về Quy tắc cộng gộp và Công đoạn gia công, chế biến đơn giản, vui lòng tham khảo bản tin 
nhanh về “Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA” của chúng tôi được phát hành vào ngày
09/06/2020 tại đây. 
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-on-eu-vietnam-free-trade-agreement-evta-vn.pdf
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Các chuyên gia về Hải quan và Thương mại Toàn cầu của Deloitte Việt Nam có thể cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn
và hỗ trợ nhà xuất khẩu, nhập khẩu trong các lĩnh vực sau:

Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte

Tư vấn
về thủ tục để được

cấp chứng nhận EUR.1 
hoặc tự chứng nhận
xuất xứ trong EVFTA, 
hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình đăng

ký

Tư vấn
về quy tắc xuất xứ

trong Hiệp định EVFTA 
và các hiệp định khác, 
đặc biệt là các quy tắc
“mới” hoặc mang tính
đặc thù của từng hiệp

định

Soát xét
các sản phẩm xuất

khẩu đáp ứng các yêu
cầu về quy tắc xuất xứ
và chứng nhận xuất xứ
theo Hiệp định EVFTA, 
và tư vấn về các chiến
lược áp dụng để đạt
tiêu chuẩn cần thiết

Tư vấn
về mô hình kinh

doanh của doanh
nghiệp, hoạch định

chuỗi cung ứng và cơ
hội hưởng ưu đãi thuế
quan tại các thị trường

xuất khẩu mục tiêu

Tư vấn
về các vướng mắc

khác có liên quan đến 
thực hiện Hiệp định

EVFTA

Tư vấn
về mức thuế suất thuế
Xuất khẩu/Nhập khẩu

ưu đãi theo lộ trình
thực hiện Hiệp định
EVFTA và thủ tục cần

thực hiện để xin
hưởng thuế suất ưu
đãi theo Hiệp định

EVFTA 
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Về Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, các dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi các công ty thành viên pháp lý riêng biệt và độc lập, gọi chung
là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức Deloitte”) và các
nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn
về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến
các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này
không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành
động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên
gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của
thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối
với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên
ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. DTTL và mỗi thành viên là
một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Thời điểm người đọc nhận được tài liệu này và không có bất kỳ phản
hồi nào tới Deloitte, chúng tôi sẽ coi là người đọc đã đồng ý và chấp thuận với các thông tin và nội dung nêu trên.

©2020 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam


