


 
 
 
 
 
 

2-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng  

3-Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi XX  

4-Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

5-Chuyển đổi mã số hàng hóa  

1-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa  

6-Tỷ lệ Phần trăm giá trị là hàm lượng giá trị có 
được đủ để coi là có xuất xứ tại một nước, nhóm 
nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi diễn ra công đoạn 
sản xuất, gia công, chế biến cuối cùng 



 
 
 
 
 
 

1-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản 
hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương 
do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, 
hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa 
trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ 
rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó. 
 



 
 
 
 
 
 

2-Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng 
là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy 
định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập, được cấp bởi nước thành viên xuất khẩu 
trung gian dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa của nước thành viên xuất khẩu đầu tiên. 
 
 



 
 
 
 
 
 

3-Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi 
xuất xứ là Giấy chứng nhận cấp cho hàng hóa 
nước ngoài được đưa vào kho ngoại quan của 
Việt Nam, sau đó xuất khẩu đi nước khác, đưa vào 
nội địa trên cơ sở Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa đã được cấp đầu tiên 
 



 
 
 
 
 
 

4-Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là hình thức 
thương nhân tự khai báo và cam kết về xuất xứ 
của hàng hóa theo quy định của pháp luật 
 



 
 
 
 
 
 

5-Chuyển đổi mã số hàng hóa là sự thay đổi về 
mã số HS (trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 
nhập khẩu) của hàng hóa được tạo ra ở một nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ trong quá hình 
sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ của 
nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ này. 



 
 
 
 
 
 

6-Tỷ lệ Phần trăm giá trị là hàm lượng giá trị có 
được đủ để coi là có xuất xứ tại một nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi diễn ra 
công đoạn sản xuất, gia công, chế biến cuối 
cùng. Tỷ lệ này được xác định là Phần giá trị gia 
tăng có được tính trên tổng giá trị của hàng hóa 
được sản xuất, gia công, chế biến tại một nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ sau khi trừ đi giá 
nguyên liệu đầu vào nhập khẩu không thuộc 
nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ đó hoặc 
giá trị nguyên liệu đầu vào không xác định được 
xuất xứ dùng để sản xuất ra hàng hóa 





 
 
 
 
 
 

Quy định chung 

Hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ 
chứng nhận xuất xứ (CTCNXX)  

Kiểm tra, xác định, xác minh XX hàng hóa XK 

Kiểm tra, xác định, xác minh XX hàng hóa NK 

Điều khoản thi hành 

 
05 Chương 25 Điều 

 



 
 
 
 
 
 

Thời điểm nộp CTCNXX 

Cách thức khai báo khi nộp CTCNXX 

Kiểm tra, xác định, xác minh XX hàng hóa XK 

Kiểm tra, xác định, xác minh XX hàng hóa NK 

Trường hợp phải nộp CTCNXX 



Hàng hóa áp dụng mức thuế suất ưu 
đãi đặc biệt. 

Hàng hóa thuộc diện quản lý NK; 
hàng hóa đang được thông báo nghi 
ngờ NK từ nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ trong danh sách bị 
cấm vận. 

Hàng hóa thuộc diện thông báo đang 
ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại 
đến an toàn xã hội, sức khoẻ của 
cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường 
cần được kiểm soát. 

Hàng hoá NK từ các nước thuộc 
diện đang áp dụng thuế chống bán 
phá giá, thuế chống trợ giá, các biện 
pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch 
thuế quan, biện pháp hạn chế số 
lượng. 

Quy định tại Điều 4 Thông 
tư. Bao gồm: 



Quy định tại Điều 6 Thông tư. Bao gồm: 
1. Hàng hóa XK. 
2. Hàng hóa NK không thuộc hàng hóa quy định tại Điều 4 

Thông tư. 
3. Hàng hóa NK có trị giá không vượt quá trị giá quy định 

về miễn nộp CTCNXXHH theo Điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. 

4. Trường hợp không phải nộp CTCNXXHH nhưng người 
khai HQ đề nghị được nộp CTCNXXHH tại thời điểm 
làm thủ tục HQ thì cơ quan HQ tiếp nhận và kiểm tra 
CTCNXXHH theo quy định. 



Quy định tại Điều 7, Thông tư đối với các trường hợp: 

1. Hàng hóa áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

2. Hàng hóa thuộc diện quản lý NK; Hàng hóa cấm 
vận; Hàng hóa có nguy cơ gây hại đến an toàn xã 
hội, sức khỏe cộng đồng; Hàng hóa áp dụng thuế 
chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện 
pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện 
pháp hạn chế số lượng. 

3. C/O mẫu EAV 

4. C/O mẫu VK (KV) 

 



  
 
 
 
 

 

b) Khai bổ sung và 
nộp CTCNXXHH 
trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
đăng ký tờ khai 

a)Nộp CTCNXXHH 
tại thời điểm làm 
thủ tục HQ 
 



  
 
 
 
 

 

b) Khai bổ sung và 
nộp CTCNXXHH 
trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày 
đăng ký tờ khai 

a)Nộp CTCNXXHH 
tại thời điểm làm 
thủ tục HQ 
 



Thời điểm làm TTHQ, khai thuế suất MFN (không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt) 

Kiểm tra STQ hoặc DN tự phát hiện thay đổi mã HS dẫn đến thay đổi thuế suất thuế NK 
 

Nộp bổ sung CTCNXXHH còn hiệu lực để xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt 

Thông quan 

Thời điểm nộp CTCNXXHH là thời điểm nộp hồ sơ khai bổ sung mã số HS sau khi cơ 
quan HQ ban hành kết luận kiểm tra hoặc khi DN tự phát hiện sai sót. 

cơ quan HQ kiểm tra, xác định tính hợp lệ của CTCNXXHH 

Xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật 



Đối với trường hợp nếu 
người khai HQ đã nộp CTCNXXHH tại thời điểm làm 
thủ tục HQ hoặc đã nộp bổ sung CTCNXXHH và đã 
được cơ quan HQ kiểm tra, xác định tính hợp lệ của 
CTCNXXHH khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, 
thanh tra theo quy định, cơ quan HQ đối chiếu với kết 
quả kiểm tra, xác định XXHH tại thời điểm làm thủ tục 
NK ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi 
đặc biệt nếu việc xác định lại mã số HS không làm 
thay đổi bản chất XXHH đã kiểm tra, xác định trước 
đó. 



Thời điểm làm TTHQ, hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK 

Kiểm tra STQ hoặc DN tự phát hiện hàng hóa  
không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK 

 
Được nộp bổ sung CTCNXXHH còn hiệu lực để xem xét áp dụng TS ưu đãi đặc biệt 

Thông quan 

Thời điểm nộp CTCNXXHH là thời điểm nộp hồ sơ khai bổ sung sau khi cơ quan HQ 
ban hành kết luận kiểm tra hoặc khi DN tự phát hiện sai sót. 

cơ quan HQ kiểm tra, xác định tính hợp lệ của CTCNXXHH 

Xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật 



 

Nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục HQ 



Nộp C/O tại thời 
điểm làm thủ tục 
HQ 
 
 
 

Khai bổ sung và 
nộp CTCNXXHH 
trong thời hạn 01 
năm kể từ ngày 
đăng ký tờ khai HQ; 
 



1. Căn cứ kiểm tra, xác định XXHH NK ( Điều 13) 
2. Kiểm tra hình thức, Nội dung CTCNXXHH NK ( Điều 14, 15) 
3. Kiểm tra Giấy CN XXHH giáp lưng, Giấy CN hàng hóa không 

thay đổi xuất xứ ( Điều 16) 
4. Kiểm tra CTCNXXHH trong trường hợp TĐMĐSD, chuyển tiêu 

thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối 
tượng chịu thuế và đăng ký nhiều tờ khai HQ cho một lô 
hàng ( Điều 17) 

5. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp ( Điều 18) 
6. Xác minh XXHH NK ( Điều 19) 
7. Kiểm tra trực tiếp tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ 

XK (Điều 20) 
8. Xử lý kết quả xác minh, kiểm tra XXHH ( Điều 21) 
9. Từ chối CTCNXXHH ( Điều 22) 
10. Trừ lùi Giấy CN XXHH ( Điều 23) 
11. Kiểm tra sau thông quan đối với XXHH hàng NK ( Điều 24) 



1- Căn cứ kiểm tra, xác định XXHH NK ( Điều 13) 

Quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

Các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của 
Bộ Công Thương 

Nội dung khai của người khai HQ, CTCNXXHH, chứng từ thuộc hồ sơ 
HQ và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa NK 



2- Kiểm tra hình thức CTCNXXHHNK ( Điều 14) 
 Các tiêu chí phải được khai đầy đủ  

 Các tiêu chí khai trên CTCNXXHH phải phù hợp với chứng từ 
khác trong hồ sơ HQ 

 Người khai HQ không được tự ý sửa chữa các nội dung trên 
CTCNXXHH, trừ trường hợp việc sửa chữa do chính cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện. 

 CTCNXXHH do cơ quan có thẩm quyền cấp ở dạng giấy hoặc 
điện tử. CT tự CNXXHH phải ở dạng giấy 

 CTCNXXHH phải có chữ ký của người SX hoặc người XK trừ 
trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy 
định khác hoặc CTCNXXHH được cấp dưới dạng điện tử qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

 

 



2- Kiểm tra Nội dung CTCNXXHHNK ( Điều 15) 
 2.1. Đối với hàng hóa NK không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt 

về thuế NK thuộc trường hợp phải nộp CTCNXXHH theo quy 
định tại Điều 4 Thông tư này, cơ quan HQ kiểm tra việc khai 
đầy đủ các tiêu chí:  

 a) Người xuất khẩu; 
 b) Người NK; 
 c) Phương tiện vận tải; 
 d) Mô tả hàng hóa, mã số hàng hóa; 
 đ) Số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng hàng hóa; 
 e) Nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa; 
 g) Ngày/tháng/năm cấp trên CTCNXXHH; 
 h) Chữ ký trên CTCNXXHH. 

 

 



2- Kiểm tra Nội dung CTCNXXHHNK ( Điều 15) 
 2.2- Đối với hàng hóa NK từ nước, nhóm nước hoặc 

vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế 
NK  

  cơ quan HQ kiểm tra các tiêu chí phải được khai đầy 
đủ, hợp lệ trên CT CNXXHH theo đúng mẫu quy 
định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên. 

 

 



• 2.3. Trường hợp người khai HQ nộp CTCNXXHH 
cấp cho cả lô hàng nhưng chỉ NK một phần của lô 
hàng thì cơ quan HQ chấp nhận CTCNXXHH đối 
với phần hàng hóa thực NK. 

• 2.4. Trường hợp số lượng, trọng lượng hoặc khối 
lượng thực tế hàng hóa NK vượt quá số lượng, trọng 
lượng hoặc khối lượng hàng hóa ghi trên 
CTCNXXHH, cơ quan HQ chỉ chấp nhận cho 
hưởng ưu đãi đối với số lượng, trọng lượng hoặc 
khối lượng ghi trên CTCNXXHH. 

 



 
 2.5. Đối với hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát 

hành, cơ quan HQ kiểm tra trên CTCNXXHH các 
thông tin về tên, nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ 
của Công ty phát hành hóa đơn bên thứ ba và thông 
tin về hóa đơn bên thứ ba theo quy định tại Hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. 

 



 2.6 - Cơ quan HQ chấp nhận CTCNXXHH trong trường hợp khác biệt nhỏ (không 
ảnh hưởng đến tính hợp lệ của CTCNXXHH) giữa nội dung khai trên CTCNXXHH 
với các chứng từ khác thuộc hồ sơ HQ  

 a) Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên CTCNXXHH; 
 b) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng 

tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”; 
 c) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên CTCNXXHH và chữ ký mẫu; 
 d) Khác biệt về đơn vị đo lường trên CTCNXXHH và các chứng từ khác thuộc hồ sơ 

HQ (như tờ khai HQ, hóa đơn, vận tải đơn); 
 đ) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan HQ với mẫu C/O theo quy 

định; 
 e) Sự khác biệt về màu mực của các nội dung khai trên CTCNXXHH; 
 g) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên CTCNXXHH và các chứng từ khác; 
 h) Sự khác biệt mã số trên CTCNXXHH với mã số trên tờ khai hàng hóa NK nhưng 

không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế NK phải phù hợp 
với mô tả hàng hóa trên CTCNXXHH; 

 i) Các khác biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên được Tổng cục HQ thông báo. 

 
 



• 1. Cơ quan HQ chấp nhận Giấy CNXXHH giáp lưng được cấp trong 
trường hợp hàng hóa NK được vận chuyển qua một hoặc nhiều 
nước trung gian đến Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận hàng hóa 
không thay đổi xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

 Đối với trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Thông tư 
này, cơ quan HQ chấp nhận Giấy CNXXHH giáp lưng với điều kiện 
Giấy CNXXHH giáp lưng được cấp bởi nước trung gian là thành viên 
của Hiệp định Thương mại tự do. 

• 2. Các thông tin về xuất xứ hàng hóa phải thể hiện đầy đủ tại các tiêu 
chí trên Giấy CNXXHH giáp lưng. Việc kiểm tra Giấy chứng 
CNXXHH giáp lưng được thực hiện như đối với chứng từ CNXXHH 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 16. Kiểm tra Giấy CNXXHH giáp lưng, Giấy 
chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ 



 1- Cơ quan HQ thực hiện kiểm tra CTCNXXHH do người khai 
HQ nộp tại thời điểm làm thủ tục TĐMĐSD để xem xét áp dụng 
mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

• Trường hợp người khai HQ đã nộp CTCNXXHH tại thời điểm 
làm thủ tục NK ban đầu, cơ quan HQ kiểm tra, xác định xuất xứ 
và đối chiếu với kết quả kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa tại 
thời điểm làm thủ tục NK ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế 
suất ưu đãi đặc biệt 

• Hàng hóa phải được xác định chưa tham gia vào quá trình sản 
xuất, chế biến (đảm bảo tính nguyên trạng về xuất xứ) kể từ thời 
điểm đăng ký tờ khai HQ NK ban đầu. CTCNXXHH còn hiệu 
lực tại thời điểm làm thủ tục TĐMĐSD, chuyển tiêu thụ nội địa, 
trừ trường hợp có quy định khác tại Hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam là thành viên. 
 

Điều 17. Kiểm tra CTCNXXHH trong trường hợp TĐMĐSD 
(TĐMĐSD), chuyển tiêu thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, không 
chịu thuế sang đối tượng chịu thuế  



• 2. Trường hợp tại cùng một thời điểm, người khai HQ đăng ký 
nhiều tờ khai với nhiều loại hình khác nhau tại 01 Chi cục HQ 
cho cùng một lô hàng được cấp chung một CTCNXXHH, cơ quan 
HQ kiểm tra CTCNXXHH để xác định xuất xứ hàng hóa và áp 
dụng CTCNXXHH cho toàn bộ hàng hóa NK. 
 

• 3. Việc kiểm tra CTCNXXHH thực hiện theo quy định tại Thông tư 
này. 

 

Điều 17. Kiểm tra CTCNXXHH trong trường hợp đăng ký nhiều tờ 
khai HQ cho một lô hàng 



 1. Các trường hợp sau đây được coi là vận tải trực tiếp, trừ trường 
hợp có quy định khác tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là TV: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Điều 18. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp 

a) - Từ lãnh thổ của 
nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

XK 

Vân chuyển trực tiếp 
Tới lãnh thổ của 

nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

NK; 

b) -Từ lãnh thổ của 
nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

xuất khẩu 

Vận chuyển qua một hoặc nhiều 
nước, nhóm nước hoặc vùng 
lãnh thổ, ngoài nước, nhóm 
nước hoặc vùng lãnh thổ XK 
hoặc nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ NK 

Tới lãnh thổ của 
nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

NK; 



 
 
 
 
 
 
 
 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

– b.1) Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có 
liên quan trực tiếp đến vận tải; 

– b.2) Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc 
tiêu thụ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ quá cảnh đó; 

– b.3) Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài 
việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để 
giữ hàng hóa trong điều kiện tốt 

Điều 18. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp 

b) - Từ lãnh thổ của 
nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

xuất khẩu 

Vận chuyển qua một hoặc nhiều 
nước, nhóm nước hoặc vùng 
lãnh thổ, ngoài nước, nhóm 
nước hoặc vùng lãnh thổ XK 
hoặc nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ NK 

Tới lãnh thổ của 
nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ 

NK; 



  
 
 
 
 

 

b) Hàng hóa NK theo quy 
định tại điểm b, điểm c, 
điểm d khoản 1 và khoản 
2 Điều 4 Thông tư này 
được vận chuyển qua lãnh 
thổ của một nước, nhóm 
nước hoặc vùng lãnh thổ 
trung gian, không phải là 
nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ xuất khẩu và 
nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ NK,  

a) Hàng hóa NK theo quy 
định tại điểm a khoản 1 
Điều 4 Thông tư được vận 
chuyển qua lãnh thổ của 
một nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ không 
phải là thành viên,  



3. Chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp: 
• a) Chứng từ do cơ quan HQ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ 

quá cảnh xác nhận về việc hàng hóa nằm dưới sự giám sát của cơ 
quan HQ và chưa làm thủ tục NK vào nội địa của nước, nhóm nước 
hoặc vùng lãnh thổ: 01 bản chụp; hoặc 

• b) Giấy xác nhận của chính tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng 
NK chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do 
các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải;  

 Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại 
nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ quá cảnh;  

 Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ 
hàng và bốc lại hàng hoặc những công việc cần thiết để bảo quản 
hàng hóa trong điều kiện tốt.  

 Đối với giấy xác nhận phát hành bởi Công ty con, Chi nhánh hay đại 
lý của Công ty vận tải, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng tại Việt 
Nam thì cần thêm Giấy ủy quyền của chính hãng vận tải: 01 bản 
chụp; hoặc 

 

Điều 18. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp 



3. Chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp: 
• c) Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số 

container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại 
cảng xếp hàng của nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên xuất 
khẩu đến khi NK vào Việt Nam thì xem xét chấp nhận chứng từ chứng minh 
vận tải trực tiếp là vận đơn và thông tin tra cứu trên e-manifest trong đó thể 
hiện số container, số chì không thay đổi: 01 bản chụp. 

• Cơ quan HQ kiểm tra, đối chiếu chứng từ quy định tại khoản này do người 
khai HQ cung cấp với các thông tin trong hồ sơ HQ để xác định tính nguyên 
trạng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 

• Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ chưa đáp ứng hoặc bị lỗi, 
người khai HQ nộp cho Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai HQ bản giấy các 
chứng từ trên. 

Điều 18. Kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp 



• Cơ quan HQ thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử HQ hoặc bằng văn bản cho người khai HQ về 
việc từ chối CTCNXXHH hoặc thông báo trực tiếp trên 
CTCNXXHH bằng cách ghi lý do từ chối trên 
CTCNXXHH và gửi trả lại người khai HQ để người 
khai HQ liên hệ với cơ quan, tổ chức hoặc người sản 
xuất, người xuất khẩu phát hành CTCNXXHH ngay 
sau thời điểm cơ quan HQ từ chối CTCNXXHH. 

Điều 22. Từ chối CTCNXXHH 
 



• Trường hợp một lô hàng đưa từ nước ngoài 
vào kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa 
nhiều lần thì được sử dụng C/O để lập Phiếu 
theo dõi trừ lùi cho từng lần nhập khẩu vào nội 
địa và được áp dụng trừ lùi tại nhiều Chi cục 
HQ khác nhau 

Điều 23. Trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
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