
Phụ lục VII 
CẤP VÀ KIỂM TRA C/O 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 
_________________ 

 

 Điều 1. Các định nghĩa 

 1. “PLF” là Nghị định thư về Khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa 
ASEAN được ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 04 tháng 9 năm 2015.  

 2. ASW (ASEAN Single Windows) là Cơ chế một cửa ASEAN như được 
định nghĩa tại khoản a, Điều 5 của Nghị định thư về Khung pháp lý thực hiện Cơ 
chế một cửa ASEAN (PLF).   

 3. “C/O giáp lưng” là C/O được cấp bởi Nước thành viên xuất khẩu trung 
gian dựa trên C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên. 

 4. “Người xuất khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ sở 
tại lãnh thổ của một Nước thành viên, nơi hàng hóa được xuất khẩu bởi chính 
người đó. 

 5. “Người nhập khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ 
sở tại lãnh thổ của một Nước thành viên, nơi hàng hóa được nhập khẩu bởi 
chính người đó. 

 6. “Tổ chức cấp C/O” là tổ chức được Chính phủ Nước thành viên xuất 
khẩu uỷ quyền cấp C/O và các thông tin của tổ chức này được thông báo tới tất 
cả các Nước thành viên khác theo quy định của phụ lục này. 

 7. NSW (National Single Windows) là Cơ chế một cửa quốc gia như được 
định nghĩa tại khoản c, Điều 5 của PLF.  

 8. “Nhà sản xuất” là cá nhân hoặc pháp nhân thực hiện việc sản xuất tại 
lãnh thổ của một Nước thành viên được quy định tại Điều 1 Phụ lục I. 

 9. “C/O điện tử” là C/O được xây dựng theo tài liệu “Hướng dẫn Thực 
hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử và được truyền theo 
phương thức điện tử giữa các Nước thành viên thông qua Cơ chế một cửa 
ASEAN theo các quy định về an toàn và bảo mật thông tin nêu tại Điều 9 của 
PLF. 

 

 Điều 2. Mẫu chữ ký và con dấu của các Tổ chức cấp C/O 

 1. Mỗi Nước thành viên có trách nhiệm gửi danh sách tên, địa chỉ, mẫu 
chữ ký và mẫu con dấu của Tổ chức cấp C/O dưới dạng bản giấy và bản dữ liệu 
điện tử cho Ban Thư ký ASEAN để Ban Thư ký ASEAN thông báo cho các 
Nước thành viên khác dưới dạng dữ liệu điện tử. Bất cứ thay đổi nào trong danh 
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sách nêu trên của các Nước thành viên phải được thông báo theo thủ tục tương 
tự như trên.  

 2. Ban Thư ký ASEAN cập nhật mẫu chữ ký và mẫu con dấu của các Tổ 
chức cấp C/O hàng năm. Bất kỳ C/O nào được cấp mà người ký không có tên 
trong danh sách nêu tại khoản 1 sẽ không được Nước thành viên nhập khẩu chấp 
nhận. 

 3. Nếu một Nước thành viên chỉ cấp C/O điện tử thì Nước thành viên đó 
không phải cung cấp danh sách mẫu chữ ký và mẫu con dấu của Tổ chức cấp 
C/O theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

 

 Điều 3. Tài liệu chứng minh 

 1. Để xác định xuất xứ, Tổ chức cấp C/O có quyền yêu cầu xuất trình 
thêm tài liệu, chứng từ chứng minh hoặc tiến hành kiểm tra nếu xét thấy cần 
thiết theo các quy định của Nước thành viên. 

 2. Cho phép xuất trình các tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hóa dưới 
dạng điện tử (nếu có) để thực hiện kiểm tra đối với C/O điện tử, trừ pháp luật có 
quy định khác. 

 

 Điều 4. Kiểm tra trước khi xuất khẩu 

 1. Nhà sản xuất, Người xuất khẩu hàng hóa hoặc Người được uỷ quyền 
nộp đơn cho Tổ chức cấp C/O phải yêu cầu Tổ chức cấp C/O kiểm tra xuất xứ 
hàng hóa trước khi xuất khẩu theo quy định của Nước thành viên. Kết quả kiểm 
tra, được xem xét định kỳ hoặc khi thấy cần thiết, được coi là tài liệu để xác 
định xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu. Việc kiểm tra này có thể không cần áp 
dụng đối với hàng hóa có thể dễ dàng xác định xuất xứ thông qua bản chất của 
hàng hóa đó. 

 2. Đối với nguyên vật liệu mua trong nước, việc tự khai báo của Nhà sản 
xuất cuối cùng thực hiện hoạt động xuất khẩu được coi là chứng từ hợp lệ khi đề 
nghị cấp C/O.  

 

 Điều 5. Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O 

 Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá để hưởng ưu đãi, Người xuất khẩu 
hoặc người được uỷ quyền sẽ nộp đơn đề nghị được cấp C/O kèm theo chứng từ 
cần thiết chứng minh rằng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp 
C/O.  

 

 Điều 6. Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O 

 Tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp đề nghị cấp C/O 
theo quy định của pháp luật nước mình để bảo đảm rằng: 
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 1. Đơn đề nghị cấp C/O và C/O được khai đầy đủ và được ký bởi người 
có thẩm quyền. 

 2. Xuất xứ của hàng hóa tuân thủ đúng các quy định của Phụ lục I. 

 3. Các nội dung khác khai trên C/O phù hợp với chứng từ được nộp. 

 4. Mô tả hàng hoá, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện 
hàng, loại bao bì kê khai phù hợp với hàng hóa được xuất khẩu. 

 5. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một C/O, với điều kiện 
từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó. 

 

 Điều 7. C/O  

 1. C/O phải làm trên giấy màu trắng, khổ A4, phù hợp với mẫu quy định 
tại Phụ lục VIII. C/O phải được làm bằng tiếng Anh. 

 2. Một bộ C/O bao gồm một bản gốc và hai bản sao các-bon. 

 3. Mỗi C/O mang một số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O. 

 4. Mỗi C/O mang chữ ký bằng tay và con dấu của Tổ chức cấp C/O. 

 5. Bản C/O gốc do Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu để nộp cho 
cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu tại cảng hoặc nơi nhập khẩu. Bản 
thứ hai do Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản thứ ba do 
Người xuất khẩu lưu. 

 

 Điều 8. Ghi tiêu chí xuất xứ 

 Để thực hiện Điều 2 Phụ lục I, C/O do Nước thành viên xuất khẩu cuối 
cùng cấp phải ghi rõ tiêu chí xuất xứ vào ô số 8.  

 

 Điều 9. Xử lý những sai sót trên C/O 

 Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi sửa đổi phải được 
thực hiện dưới các hình thức sau: 

 1. Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những 
thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ 
chức cấp C/O chứng nhận. Các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh 
điền thêm; hoặc 

 2. Cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. 

 

 Điều 10. Cấp C/O 

 1. Tùy thuộc vào việc xuất trình các chứng từ chứng minh, C/O được cấp 
trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng 
không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu, nếu hàng hóa xuất khẩu 
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được xác định là có xuất xứ từ lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu theo các 
quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ lục I.  

 2. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất 
khẩu hoặc trong thời hạn 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu do sai sót hoặc bỏ quên 
không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 
1 năm kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”.  

 

 Điều 11. C/O giáp lưng 

 Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp 
lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của Người xuất khẩu, với điều kiện:  

 1. Người đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình bản gốc của C/O ban đầu 
còn hiệu lực. Trong trường hợp không xuất trình được bản gốc C/O, Người đề 
nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó. 

 2. C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O 
gốc. Các ô trong C/O giáp lưng phải được điền đầy đủ. Giá FOB của Nước 
thành viên trung gian tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng. 

 3. Đối với các lô hàng xuất khẩu từng phần, trị giá của từng phần xuất 
khẩu đó sẽ được ghi thay cho trị giá của cả lô hàng trên C/O ban đầu. Khi cấp 
C/O giáp lưng cho Người xuất khẩu, Nước thành viên trung gian phải đảm bảo 
tổng số lượng tái xuất khẩu của các lô hàng xuất khẩu từng phần không vượt quá 
số lượng ghi trên C/O ban đầu nhập khẩu từ Nước thành viên đầu tiên. 

 4. Trong trường hợp không đầy đủ thông tin và/hoặc nghi ngờ có vi phạm, 
cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu cuối cùng có thể yêu cầu xuất 
trình C/O ban đầu. 

 5. Các thủ tục kiểm tra quy định tại Điều 18 và Điều 19 cũng được áp 
dụng đối với Nước thành viên cấp C/O giáp lưng. 

 

 Điều 12. Mất C/O 

 Trong trường hợp C/O bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, Người xuất khẩu có 
thể nộp đơn gửi Tổ chức cấp C/O đề nghị cấp bản sao chứng thực của C/O gốc. 
Tổ chức cấp C/O cấp bản sao trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu tại Tổ 
chức cấp C/O và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” 
vào ô số 12 của C/O. Bản sao này mang ngày cấp của bản C/O gốc. Bản sao 
chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian không quá một năm kể từ ngày 
cấp C/O gốc. 

 

 Điều 13. Nộp C/O 

 1. Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, 
Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tờ khai, C/O 
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mẫu D, kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, và vận tải đơn 
chở suốt được cấp trên lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu trong trường 
hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian 
không phải là Nước thành viên theo quy định tại Điều 21 của Phụ lục này) và 
các tài liệu khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu. 

 2. Trong trường hợp C/O bị cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu 
từ chối, C/O đó sẽ được đánh dấu vào ô số 4 và gửi lại cho Tổ chức cấp C/O 
trong một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá 60 ngày. Cơ quan Hải quan 
Nước thành viên nhập khẩu cũng cần phải thông báo cho Tổ chức cấp C/O lý do 
đã từ chối không cho hưởng ưu đãi.  

 3. Trong trường hợp C/O bị từ chối như nêu tại khoản 2, cơ quan Hải 
quan Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận và xem xét các giải trình của 
Tổ chức cấp C/O và đánh giá lại liệu C/O đó có được chấp nhận cho hưởng thuế 
suất ưu đãi hay không. Các giải trình của Tổ chức cấp C/O phải chi tiết và lý 
giải được những vấn đề mà Nước thành viên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho 
hưởng ưu đãi. 

 

 Điều 14. Thời hạn hiệu lực của C/O 

 Thời hạn nộp C/O được quy định như sau: 

 1. C/O có hiệu lực trong trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp, và phải được 
nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn đó. 

 2. Trường hợp C/O được nộp cho cơ quan Hải quan của nước nhập khẩu 
sau thời hạn quy định tại khoản 1, C/O vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân 
thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do những nguyên nhân chính 
đáng khác nằm ngoài kiểm soát của Người xuất khẩu. 

 3. Trong mọi trường hợp, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập 
khẩu có thể chấp nhận C/O nói trên với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu 
trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O đó.  

 

 Điều 15. Miễn nộp C/O 

 Hàng hóa có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu có trị giá FOB không 
quá 200 (hai trăm) đô la Mỹ được miễn nộp C/O và chỉ cần bản khai báo đơn 
giản của Người xuất khẩu rằng hàng hoá đó có xuất xứ của Nước thành viên 
xuất khẩu. Hàng hóa gửi qua đường bưu điện có trị giá FOB không quá 200 (hai 
trăm) đô la Mỹ cũng được áp dụng quy định này.  

 

 Điều 16. Xử lý các khác biệt nhỏ 

 1. Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ của hàng hoá, việc phát hiện 
những khác biệt nhỏ, như lỗi in trong các khai báo trên C/O và các thông tin 
trong các chứng từ nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu để làm thủ tục 
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nhập khẩu sẽ không làm mất hiệu lực của C/O, nếu những khác biệt này vẫn phù 
hợp với hàng hóa nhập khẩu trên thực tế. 

 2. Trong trường hợp có sự khác biệt về phân loại mã số HS đối với hàng 
hoá hưởng ưu đãi thuế quan giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành 
viên nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu được thông quan phải chịu mức thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt cao hơn, tùy thuộc vào việc đáp ứng Quy tắc xuất xứ thích hợp và Người 
nhập khẩu không bị phạt hoặc không phải chịu thêm một khoản phí nào khác 
theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu. Sau khi làm rõ sự khác 
biệt về phân loại mã số hàng hóa, mức thuế ưu đãi đúng sẽ được áp dụng và 
phần thuế đóng vượt quá mức, nếu có, sẽ được hoàn lại theo quy định của pháp 
luật Nước thành viên nhập khẩu ngay khi các vấn đề này được giải quyết. 

 3. Trong trường hợp một C/O có nhiều mặt hàng, việc có vướng mắc đối 
với một mặt hàng sẽ không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc áp dụng thuế suất ưu 
đãi và thông quan hàng hóa đối với những mặt hàng còn lại trên C/O. Khoản 3 
Điều 18 Phụ lục này có thể được áp dụng đối với các mặt hàng có vướng mắc về 
xuất xứ. 

 

 Điều 17. Lưu trữ hồ sơ 

 1. Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Điều 18 và Điều 19 
Phụ lục này, Người sản xuất và/ hoặc Người xuất khẩu khi đề nghị cấp C/O phải 
lưu trữ chứng từ đề nghị cấp C/O trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp C/O 
theo quy định của pháp luật Nước thành viên xuất khẩu. 

 2. Tổ chức cấp C/O lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên 
quan tới việc cấp đó trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. 

 3. Thông tin liên quan đến hiệu lực của C/O sẽ được người có thẩm quyền 
ký C/O, với chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ, cung cấp 
theo yêu cầu của Nước thành viên nhập khẩu. 

 4. Thông tin trao đổi giữa các Nước thành viên liên quan phải được giữ bí 
mật và chỉ được sử dụng cho việc xác nhận tính hợp lệ của C/O. 

 

 Điều 18. Kiểm tra sau 

 Nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu Tổ chức cấp C/O của Nước 
thành viên xuất khẩu kiểm tra ngẫu nhiên và/hoặc khi có lý do nghi ngờ tính xác 
thực của các chứng từ hoặc tính chính xác của các thông tin liên quan đến xuất 
xứ thực sự của sản phẩm đang bị nghi ngờ hoặc các bộ phận của sản phẩm đó. 
Khi nhận được yêu cầu của Nước thành viên nhập khẩu, Tổ chức cấp C/O của 
Nước thành viên xuất khẩu sẽ tiến hành kiểm tra bản kê chi phí của người sản 
xuất/Người xuất khẩu, dựa trên chi phí và giá cả trong khoảng thời gian 6 tháng 
kể từ ngày xuất khẩu trở về trước với các điều kiện như sau: 
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 1. Yêu cầu kiểm tra phải được gửi kèm với C/O liên quan và nêu rõ lý do 
cũng như bất cứ thông tin bổ sung nào cho thấy rằng các chi tiết ghi trên C/O có 
thể không chính xác, trừ trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên. 

 2. Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Tổ chức cấp C/O phải phản hồi ngay 
việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng chín mươi (90) ngày 
kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

 3. Cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể trì hoãn việc 
cho hưởng ưu đãi trong khi chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan Hải quan 
có thể cho phép Người nhập khẩu được thông quan hàng hóa cùng với việc áp 
dụng các biện pháp hành chính cần thiết với điều kiện các hàng hoá này không 
thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu và không có nghi ngờ về gian lận. 

 4. Tổ chức cấp C/O sẽ gửi ngay kết quả quá trình kiểm tra cho Nước 
thành viên nhập khẩu để làm cơ sở xem xét quyết định lô hàng có đáp ứng tiêu 
chuẩn xuất xứ hay không. Toàn bộ quá trình kiểm tra, bao gồm cả quá trình 
nước nhập khẩu thông báo cho Tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu quyết định 
về việc liệu lô hàng có đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không phải được hoàn thành 
trong vòng 180 ngày. Trong khi chờ kết quả kiểm tra, khoản 3 Điều này được áp 
dụng. 

 

 Điều 19. Kiểm tra trực tiếp 

 Trong trường hợp Nước thành viên nhập khẩu không đồng ý với kết quả 
kiểm tra nêu tại Điều 18, trong một số trường hợp nhất định, Nước thành viên 
nhập khẩu có thể đề nghị đi kiểm tra trực tiếp tại Nước thành viên xuất khẩu. 

 1. Trước khi tiến hành đi kiểm tra trực tiếp tại Nước thành viên xuất khẩu, 
Nước thành viên nhập khẩu phải: 

 a) Gửi thông báo bằng văn bản về dự định đi kiểm tra trực tiếp tại Nước 
thành viên xuất khẩu tới: 

 - Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có nhà xưởng sẽ bị kiểm tra trực 
tiếp;             

 - Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu sẽ bị kiểm tra trực tiếp; 

 - Cơ quan Hải quan của Nước thành viên nơi sẽ bị kiểm tra trực tiếp; và 

 - Người nhập khẩu có hàng hóa cần phải kiểm tra. 

 b) Văn bản thông báo nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải có đầy đủ các 
nội dung, trong đó, ngoài các nội dung khác, phải có những nội dung sau: 

 - Tên của cơ quan Hải quan ra thông báo; 

 - Tên của Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có nhà xưởng bị kiểm tra 
trực tiếp; 

 - Ngày dự kiến đi kiểm tra trực tiếp; 
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 - Phạm vi đề nghị kiểm tra, bao gồm cả dẫn chiếu liên quan đến hàng hóa 
chịu sự kiểm tra; và 

 - Tên và chức danh của cán bộ đi kiểm tra. 

 c) Nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Người xuất khẩu hoặc 
Người sản xuất có nhà xưởng bị kiểm tra trực tiếp. 

 2. Trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận kiểm tra của Người 
xuất khẩu hoặc người sản xuất trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông 
báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Nước thành viên nhập khẩu có 
thể từ chối cho hưởng ưu đãi đối với sản phẩm cần phải chịu sự kiểm tra;. 

 3. Khi nhận được thông báo, Tổ chức cấp C/O có thể đề nghị trì hoãn việc 
kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và thông báo cho Nước thành viên nhập khẩu về việc 
trì hoãn đó. Kể cả trong trường hợp trì hoãn, việc kiểm tra cũng phải được thực 
hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thời hạn này có thể 
kéo dài hơn trong trường hợp các bên nhất trí với nhau. 

 4. Nước thành viên tiến hành kiểm tra tại cơ sở phải cung cấp cho Người 
xuất khẩu hoặc Người sản xuất và Tổ chức cấp C/O có liên quan quyết định về 
việc kết luận sản phẩm được kiểm tra có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hay không.  

 5. Việc tạm thời không cho hưởng ưu đãi sẽ bị huỷ bỏ sau khi có quyết 
định bằng văn bản nêu tại khoản 4 Điều này cho thấy sản phẩm đó là hàng hoá 
có xuất xứ.  

 6. Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có quyền đưa ra giải thích bằng 
văn bản hoặc cung cấp thêm thông tin để chứng minh về xuất xứ của sản phẩm 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kết luận xuất xứ của 
sản phẩm. Nếu sản phẩm vẫn bị chứng minh là không có xuất xứ, quyết định 
cuối cùng sẽ được thông báo cho Tổ chức cấp C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận được giải thích hoặc thông tin bổ sung của Người xuất khẩu hoặc 
Người sản xuất.  

 7. Quá trình kiểm tra, bao gồm việc đi kiểm tra thực tế và quyết định về 
sản phẩm nghi vấn liệu có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hay không, phải được 
thực hiện và thông báo kết quả cho Tổ chức cấp C/O trong thời hạn tối đa là 180 
ngày. Trong khi chờ kết quả kiểm tra thực tế, khoản 3 Điều 18 Phụ lục này được 
áp dụng. 

 

 Điều 20. Giữ bí mật thông tin 

 Các Nước thành viên, theo quy định của pháp luật trong nước, phải giữ bí 
mật về các thông tin về hoạt động kinh doanh thu thập được trong quá trình 
kiểm tra theo Điều 18 và Điều 19 Phụ lục này và phải bảo vệ thông tin đó không 
bị tiết lộ và có thể gây tổn hại đến vị thế cạnh tranh của người đã cung cấp thông 
tin. Thông tin về hoạt động kinh doanh này chỉ có thể được tiết lộ cho những cơ 
quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc quản lý và thực thi việc xác định 
xuất xứ hàng hóa. 
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 Điều 21. Chứng từ áp dụng cho quy định vận chuyển trực tiếp  

 Để thực hiện điểm b khoản 2 Điều 8 Phụ lục I, khi hàng hóa đựợc vận 
chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là Nước 
thành viên, các chứng từ sau phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành 
viên nhập khẩu: 

 1. Vận tải đơn chở suốt do Nước thành viên xuất khẩu cấp. 

 2. C/O do Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp. 

 3. Bản sao của hóa đơn thương mại. 

 4. Các chứng từ liên quan khác chứng minh rằng các điều kiện của vận 
chuyển trực tiếp như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Phụ lục I được đáp 
ứng. 

 

 Điều 22. Hàng hóa triển lãm  

 1. Hàng hóa gửi từ một Nước thành viên xuất khẩu để tham gia triển lãm 
tại một Nước thành viên khác và được bán trong thời gian hoặc sau thời gian 
triển lãm nhằm nhập khẩu vào một Nước thành viên sẽ được hưởng ưu đãi thuế 
quan theo Hiệp định ATIGA này với điều kiện hàng hóa đó phải đáp ứng các 
yêu cầu về Quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ lục I và phải chứng minh cho cơ 
quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu rằng: 

 a) Người xuất khẩu đã gửi lô hàng đó từ lãnh thổ của Nước thành viên 
xuất khẩu tới Nước thành viên nơi tổ chức triển lãm và đã tham gia triển lãm 
hàng hóa tại đó; 

 b) Người xuất khẩu đã bán hoặc chuyển nhượng hàng hoá đó cho người 
nhận hàng ở Nước thành viên nhập khẩu; 

 c) Hàng hoá được vận chuyển đến Nước thành viên nhập khẩu trong quá 
trình triển lãm hoặc ngay sau khi kết thúc triển lãm vẫn còn nguyên trạng như 
khi chúng được gửi đi tham gia triển lãm.  

 2. Để thực hiện các quy định ở khoản 1 nêu trên, C/O phải được nộp cho 
cơ quan có thẩm quyền của Nước thành viên nhập khẩu, trong đó phải ghi rõ tên 
và địa chỉ của nơi tổ chức triển lãm. Cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ 
Nước thành viên nơi diễn ra triển lãm có thể cấp một hình thức chứng nhận cùng 
với các chứng từ quy định tại khoản 4 Điều 21 Phụ lục này để xác nhận hàng 
hoá đã tham gia triển lãm và các điều kiện mà hàng hoá triển lãm đã tuân thủ.  

 3. Khoản 1 Điều này sẽ được áp dụng đối với bất kỳ cuộc triển lãm, hội 
chợ thương mại, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ hoặc các cuộc giới thiệu, trưng 
bày tương tự, hoặc bày bán tại các cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh với mục 
đích để bán các sản phẩm nước ngoài và những nơi mà sản phẩm vẫn còn nằm 
trong sự kiểm soát của cơ quan Hải quan trong suốt quá trình triển lãm.  
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 Điều 23. Hóa đơn do nước thứ ba phát hành 

 1. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O 
trong trường hợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại 
một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu 
ASEAN đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất 
xứ nêu tại Phụ lục I. 

 2. Người xuất khẩu sẽ đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi 
các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hoá đơn trên C/O. 

 

 Điều 24. Trị giá FOB 

 C/O và C/O giáp lưng chỉ phải ghi trị giá FOB trong trường hợp sử dụng 
tiêu chí RVC được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I để xác định 
xuất xứ hàng hoá. 

 

 Điều 25. Sự tương đương giữa C/O giấy và C/O điện tử 

 1. C/O điện tử có thể được nộp, được cấp và được chấp nhận thay thế C/O 
giấy, với hiệu lực pháp lý tương đương. 

 2. Các Điều từ 26 đến 30 quy định dưới đây áp dụng cụ thể đối với C/O 
điện tử và trừ khi có quy định khác trong các Điều từ 26 đến 30, các Điều từ 1 
đến 6, 8, 10, 11, 14 đến 16 và 18 đến 24 cũng áp dụng đối với C/O điện tử. 

 

 Điều 26. C/O điện tử 

 1. Để đảm bảo khả năng trao đổi thông tin, các Nước thành viên trao đổi 
dữ liệu C/O điện tử theo quy định tại tài liệu “Hướng dẫn Thực hiện thông điệp 
và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”. Tài liệu hướng dẫn có thể được 
cập nhật theo thời gian. 

 2. Trong trường hợp một Nước thành viên không muốn thực hiện tất cả 
các quy trình điện tử và các chỉ tiêu thông tin liên quan được quy định trong 
“Hướng dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”, 
Nước thành viên đó thông báo với các Nước thành viên khác, thông qua Ban thư 
ký ASEAN, những quy trình điện tử và chỉ tiêu thông tin liên quan mà Nước 
thành viên này muốn thực hiện.   

  

 Điều 27. Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử 

 Thay cho khoản 1 Điều 6 Phụ lục này, hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử 
được chấp nhận, được xác minh là được khai đầy đủ và xác thực theo hình thức 
điện tử.  
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 Điều 28. Cấp C/O điện tử 

 1. Trong trường hợp ngoại lệ, Người xuất khẩu có thể đề nghị Tổ chức 
cấp C/O cấp lại C/O điện tử trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp C/O điện tử ban 
đầu.  

 2. Ngoài những quy định tại tài liệu “Hướng dẫn Thực hiện thông điệp và 
Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”, C/O điện tử có thể được NSW của 
nước thành viên xuất khẩu gửi trực tiếp cho Người xuất khẩu để Người xuất 
khẩu có thể gửi trực tiếp cho Người nhập khẩu hoặc NSW của Nước thành viên 
nhập khẩu gửi trực tiếp C/O điện tử cho Người nhập khẩu. 

 3. Trong trường hợp ngoại lệ, ví dụ, nhưng không giới hạn những lỗi kỹ 
thuật gây ra việc mất dữ liệu, Nước thành viên nhận C/O điện tử có thể yêu cầu 
Nước thành viên gửi C/O điện tử truyền lại C/O điện tử. 

 4. Việc sửa đổi C/O điện tử được thực hiện bằng cách cấp C/O điện tử 
mới và C/O điện tử trước đó được hủy theo quy trình quy định tại tài liệu 
“Hướng dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”. 

 

 Điều 29. Xuất trình C/O điện tử 

 1. Thay cho khoản 1 Điều 13, để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời 
điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải khai báo thông tin về số 
tham chiếu của C/O điện tử trên tờ khai hải quan nhập khẩu, nộp kèm theo các 
chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại và vận tải đơn chở suốt được 
cấp trên lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa 
được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là 
Nước thành viên theo quy định tại Điều 21 của Phụ lục này) và các tài liệu khác 
theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu. 

 2. Cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể tạo ra Phản 
hồi Hải quan điện tử hiển thị tình trạng sử dụng C/O điện tử phù hợp với hướng 
dẫn thực hiện thông điệp đối với Phản hồi Hải quan điện tử quy định tại “Hướng 
dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”. Tình 
trạng sử dụng, nếu được tạo ra, sẽ được truyền bằng phương thức điện tử thông 
qua ASW tới Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu ngay sau khi nhập 
khẩu hoặc khi Phản hồi Hải quan điện tử được tạo ra, trong thời hạn hiệu lực của 
C/O điện tử. 

 3. Trong trường hợp C/O điện tử bị cơ quan Hải quan của Nước thành 
viên nhập khẩu từ chối, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu phải: 

 a) Tạo ra Phản hồi hải quan điện tử hiển thị việc từ chối và các lý do từ 
chối, bao gồm lý do từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan theo tài liệu “Hướng 
dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử”. Phản hồi 
hải quan, nếu được tạo ra, sẽ được truyền bằng phương thức điện tử thông qua 
ASW tới Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu trong khoảng thời 
gian hợp lý nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được C/O điện tử; hoặc 
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 b) Trong trường hợp không áp dụng quy định nêu tại điểm a khoản 3 Điều 
này, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể thông báo cho Tổ 
chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu bằng văn bản những lý do từ chối 
ưu đãi thuế quan cùng với số tham chiếu của C/O điện tử trong khoảng thời gian 
hợp lý nhưng không quá 60 ngày. 

 4. Trong trường hợp C/O điện tử bị từ chối như nêu tại khoản 3 Điều này, 
cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận và xem xét các 
giải trình của Tổ chức cấp C/O và đánh giá lại liệu C/O điện tử đó có được chấp 
nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi hay không. Các giải trình của Tổ chức cấp C/O 
phải chi tiết và lý giải được những vấn đề mà Nước thành viên nhập khẩu đã đưa 
ra để từ chối cho hưởng ưu đãi. 

 

 Điều 30. Lưu trữ và duy trì dữ liệu hồ sơ C/O điện tử 

 1. Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Điều 18 và Điều 19 
Phụ lục này, Người sản xuất và/ hoặc Người xuất khẩu khi đề nghị cấp C/O điện 
tử phải lưu trữ chứng từ đề nghị cấp C/O điện tử trong thời hạn 5 năm kể từ 
ngày được cấp C/O điện tử theo quy định của pháp luật Nước thành viên xuất 
khẩu. 

 2. Tổ chức cấp C/O lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử và các chứng từ 
liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. 

 3. Thông tin liên quan đến hiệu lực của C/O điện tử sẽ được người có 
thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O cung cấp theo yêu cầu của Nước thành viên 
nhập khẩu. 

 4. Thông tin trao đổi giữa các Nước thành viên liên quan phải được giữ bí 
mật và chỉ được sử dụng cho việc xác nhận tính hợp lệ của C/O điện tử./. 


