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HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ  
THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA CÁC 

CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA  
ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC 

 
 

Chính phủ các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa 
In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-xia, Liên bang My-an-ma, 
Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xing-ga-po, Vương quốc Thái Lan1 và Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam, các Nước Thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
và nước Đại Hàn Dân Quốc, 
 

NHẮC LẠI Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Chính phủ các 
Nước Thành viên của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á và nước Đại Hàn Dân 
Quốc được ký kết tại Kuala Lumpur, Ma-lay-xi-a, vào ngày  13 tháng 12 năm 
2005;                      
 
TIẾP TỤC NHẮC LẠI các Điều 1.3 và 2.1 của Hiệp định khung, thể hiện các 
cam kết của các Bên thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc bao 
gồm thương mại hàng hóa;  
 
KHẲNG ĐỊNH LẠI cam kết của các Bên về việc loại bỏ thuế quan và các quy 
định hạn chế thương mại khác đối với phần lớn thương mại hàng hóa giữa các 
Nước Thành viên ASEAN và Đại Hàn Dân Quốc theo các khung thời gian đã xác 
định, đồng thời dành sự linh hoạt cho phép các bên xử lý các lĩnh vực nhạy cảm 
như đã được quy định trong Hiệp định khung; và 

 
CÔNG NHẬN các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau giữa các Nước Thành 
viên ASEAN và sự cần thiết của việc dành linh hoạt cho các Nước Thành viên 
mới của ASEAN, đặc biệt là sự cần thiết tạo điều kiện để các nước này tham gia 
ngày càng tăng vào hợp tác kinh tế giữa các Bên và mở rộng xuất khẩu, bao gồm, 
ngoài các nội dung khác, thông qua tăng cường năng lực, tính hiệu quả và tính 
cạnh tranh trong nước của mình. 

 
ĐÃ NHẤT TRÍ như sau:  
 
 

Điều 1 
Định nghĩa 

                                                 
1 Vì mục tiêu thực hiện Hiệp định này, Vương quốc Thái Lan sẽ được đưa vào phần này của Hiệp định chỉ sau khi 
nước này đã ký vào Hiệp định. 
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 Vì mục tiêu thực hiện Hiệp định này, trừ trường hợp có yêu cầu khác: 
 
AEM+Hàn Quốc nghĩa là các Bộ trưởng Kinh tế của các Nước Thành viên  ASEAN và 
Bộ trưởng phụ trách Thương mại Hàn Quốc; 
 
thuế suất MFN áp dụng:  
 

(a) đối với các Nước Thành viên ASEAN là thành viên WTO tính đến ngày 
1/1/2005 và Hàn Quốc, là thuế suất tương ứng mà các nước này áp dụng tính 
đến ngày 1/1/2005; và 

 
(b) đối với các Nước Thành viên ASEAN chưa phải là thành viên WTO tính đến 

ngày 1/1/2005, là thuế suất áp dụng đối với Hàn Quốc tính đến ngày 1/1/2005; 
 
ASEAN nghĩa là Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á bao gồm Bru-nây Đa-ru-xa-lam, 
Vương quốc Campuchia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
Ma-lay-xia, Liên bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xing-ga-po, Vương 
quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
 
FTA ASEAN-Hàn Quốc nghĩa là Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc được 
thiết lập theo Hiệp định khung và các hiệp định liên quan khác được quy định tại đoạn 1 
của Điều 1.4 trong Hiệp định khung; 
 
Các Nước Thành viên ASEAN nghĩa là tất cả các nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương 
quốc Campuchia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-
xia, Liên bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xing-ga-po, Vương quốc 
Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
 
Nước Thành viên ASEAN nghĩa là từng nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc 
Campuchia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-xia, 
Liên bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xing-ga-po, Vương quốc Thái 
Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
 
ASEAN 6 nghĩa là Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xia, Liên 
bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa Xing-ga-po và Vương quốc Thái Lan; 
 
Hiệp định khung nghĩa là Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các 
Chính phủ các Nước Thành viên ASEAN và Đại Hàn Dân Quốc; 
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GATT 1994 nghĩa là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994, bao gồm các 
Ghi chú và Quy định Bổ sung, làm thành một phần của Hiệp định WTO; 
 
Ủy ban Thực hiện nghĩa là Ủy ban Thực hiện được thành lập theo Điều 5.3 của Hiệp 
định khung; 
 
Hàn Quốc nghĩa là Đại Hàn Dân Quốc; 
 
Các Nước Thành viên ASEAN mới nghĩa là Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, Liên bang My-an-ma và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
 
Các biện pháp phi thuế quan bao gồm các hàng rào phi thuế; 
 
Các Bên nghĩa là tất cả các Nước Thành viên ASEAN và Hàn Quốc; 
 
Bên nghĩa là một Nước Thành viên ASEAN hoặc Hàn Quốc; 
 
WTO nghĩa là Tổ chức Thương mại Thế giới; và 
 
Hiệp định WTO nghĩa là Hiệp định Marrakesh Thiết lập Tổ chức Thương mại Thế 
giới, được hoàn thành vào ngày 15/4/1994 và các hiệp định khác được đàm phán sau đó. 
 
 

Điều 2 
Đối xử Quốc gia về Thuế và Quy định Trong nước 

  
 Mỗi Bên sẽ dành đối xử quốc gia cho hàng hoá của tất cả các Bên khác phù hợp 
với Điều III của Hiệp định GATT 1994. Nhằm mục đích này, các quy định của Điều III 
của Hiệp định GATT 1994, kết hợp với những sửa đổi hợp lý, được đưa vào nội dung 
của Hiệp định này và trở thành một phần không tách rời của Hiệp định. 

 
 

Điều 3 
Cắt giảm và Loại bỏ Thuế quan 

 
1. Theo lịch trình cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan của các Bên, thuế suất MFN áp 
dụng với các mặt hàng được liệt kê phải từng bước được cắt giảm và, tùy từng trường 
hợp, loại bỏ phù hợp với Điều khoản này. 
 
2. Tất cả các dòng thuế sẽ nằm trong lịch trình cắt giảm và loại bỏ thuế quan theo 
Hiệp định này và sẽ được phân loại như sau: 
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(a) Lộ trình Thông thường: Đối với các dòng thuế do các Bên tự đưa vào Lộ 

trình Thông thường của mình, các Bên sẽ từng bước cắt giảm và loại bỏ 
thuế suất MFN áp dụng tương ứng của các dòng thuế này theo các mô 
hình giảm thuế quy định trong Phụ lục 1 của Hiệp định này nhằm đạt 
được các mục tiêu được nêu trong hạn mức ở đây; và 

 
(b) Lộ trình Nhạy cảm: Đối với các dòng thuế do các Bên tự đưa vào Lộ trình 

Nhạy cảm của mình, các Bên sẽ cắt giảm và loại bỏ thuế suất MFN áp 
dụng tương ứng của các dòng thuế này theo các mô hình giảm thuế quy 
định trong Phụ lục 2 của Hiệp định này. 

 
3. Theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Hiệp định này, tất cả các cam kết của mỗi Bên 
trong Điều khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các Bên khác. 

 
 

Điều 4 
Minh bạch 

 
 Điều X của Hiệp định GATT 1994, kết hợp với những sửa đổi hợp lý, được đưa 
vào nội dung Hiệp định này và trở thành một phần không thể tách rời của Hiệp định. 

 
 

Điều 5 
Quy tắc Xuất xứ 

 
 Quy tắc Xuất xứ và các Thủ tục Chứng nhận Áp dụng đối với các mặt hàng trong 
phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này được quy định trong các Phụ lục 3 của Hiệp định 
này và các Phụ lục của nó. 
 
 

Điều 6 
Sửa đổi các Ưu đãi 

 
1. Các Bên không được vô hiệu hoá hoặc làm ảnh hưởng đến bất kỳ một ưu đãi nào 
theo Hiệp định này, trừ các trường hợp được quy định tại Hiệp định này.  
 
2. Không quy định nào trong Hiệp định này ngăn cản các Bên tham gia đàm phán 
và tham gia vào các thỏa thuận nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các ưu đãi đã cam kết 
theo Hiệp định này hoặc bổ sung các mặt hàng mới trong ưu đãi, với điều kiện là các 
thỏa thuận này được các Bên nhất trí và áp dụng cho tất cả các Bên khác. 
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3. Bất kỳ Bên nào của Hiệp định này có thể, thông qua đàm phán và thỏa thuận với 
bất kỳ một Bên khác mà bên đó đã dành ưu đãi, sửa đổi hoặc rút lại ưu đãi đã cam kết 
theo Hiệp định này. Trong các đàm phán và thoả thuận có đề cập đến điều khoản về đền 
bù liên quan đến các mặt hàng khác, các bên liên quan cam kết duy trì một mức ưu đãi 
chung có đi có lại và các bên cùng có lợi không kém thuận lợi hơn đối với thương mại 
so với quy định trong Hiệp định này trước khi có thỏa thuận như vậy.  
 
4. Bất kỳ thoả thuận nào của các Bên nhằm sửa đổi hoặc rút lại các ưu đãi theo 
chương trình cắt giảm và loại bỏ thuế quan theo đoạn 3, hoặc đẩy nhanh việc loại bỏ 
thuế quan theo chương trình này hoặc đưa thêm mặt hàng vào chương trình này theo 
đoạn 2, sẽ có hiệu lực thay thế thuế suất hoặc các lộ trình được xác định theo chương 
trình cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan đối với các mặt hàng đó như quy định trong các 
Phụ lục 1 và 2, và sẽ được xem là một sửa đổi đối với các Phụ lục liên quan và sẽ có 
hiệu lực phù hợp với thủ tục theo Điều 17. 
 
 

Điều 7 
Các Nguyên tắc WTO 

 
Tùy theo quy định của Hiệp định này và bất kỳ hiệp định nào mà các Bên có thể 

đạt được trong tương lai khi rà soát lại Hiệp định này theo quy định tại Điều 15, các 
Bên2 nhất trí và khẳng định lại cam kết tuân thủ các quy định tại các Phụ lục 1A và 1C 
của Hiệp định WTO, như được liệt kê trong Phụ lục 4, bao gồm, trong số nhiều quy 
định khác nhau, các biện pháp phi thuế, hàng rào kỹ thuật cản trở thương mại (sau đây 
được đề cập đến như là "TBT"), các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (sau đây được đề 
cập đến như là "SPS"), trợ cấp và các biện pháp chống trợ cấp, các biện pháp chống bán 
phá giá và quyền sở hữu trí tuệ. 
 
 

Điều 8 
Các Hạn chế Định lượng và Hàng rào Phi thuế quan và  

các Biện Pháp Vệ sinh và Kiểm dịch 
 

1. Mỗi Bên cam kết không áp dụng hoặc duy trì việc cấm hoặc bất cứ hạn chế định 
lượng nào đối với việc nhập khẩu bất kỳ mặt hàng nào của các Bên khác hoặc đối với 
việc xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào được xuất sang lãnh thổ của các Bên khác, trừ khi 
phù hợp với các quyền và nghĩa vụ theo quy định của WTO hoặc phù hợp với các điều 
khoản khác của Hiệp định này. 

                                                 
2 Các Thành viên ASEAN chưa phải là thành viên WTO sẽ tuân thủ các quy định của WTO theo các cam kết gia 
nhập WTO của họ. 
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2. Mỗi Bên sẽ đảm bảo tính minh bạch đối với các biện pháp phi thuế quan của 
mình rằng các biện pháp đó không được chuẩn bị, thông qua hoặc áp dụng nhằm tạo ra 
các rào cản không cần thiết đối với thương mại giữa các Bên. Các Bên sẽ xác định các 
hàng rào phi thuế quan (ngoài các hạn chế định lượng) để xóa bỏ ngay sau khi Hiệp 
định này có hiệu lực. Lộ trình để xoá bỏ các hàng rào phi thuế quan này phải được tất cả 
các Bên nhất trí. 
 
3. Các Bên nhận thức được tầm quan trọng của Tính minh bạch của các quy định về 
TBT và SPS như được nêu trong các Hiệp định WTO về TBT và SPS, gồm cả các thủ 
tục thông báo về chuẩn bị cho các quy định và tiêu chuẩn về TBT và trong bất kỳ 
trường hợp nào về SPS nhằm giảm bớt tác động tiêu cực đối với thương mại cũng như 
bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng. Mỗi Bên sẽ chỉ định 
đầu mối của mình nhằm mục đích phản hồi đối với các thắc mắc liên quan đến Điều 
khoản này. 

 
4. Một nhóm công tác về TBT và SPS (sau đây được đề cập đến như là "nhóm công 
tác về TBT và SPS") thuộc Ủy ban Thực hiện sẽ được thiết lập nhằm giải quyết các vấn 
đề liên quan đến việc thực thi Điều khoản này và nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và 
bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của con người, động vật và cây trồng thông qua hợp tác 
chung và các tham vấn song phương. Nhóm công tác về TBT và SPS sẽ bao gồm các 
quan chức chính phủ từ các cơ quan phụ trách các lĩnh vực nông, ngư nghiệp, vật nuôi 
và công nghiệp và các cơ quan liên quan khác. Nhóm công tác về TBT và SPS sẽ xây 
dựng chương trình làm việc của mình và họp ít nhất một năm một lần hoặc do các Bên 
thoả thuận.  

 
 

Điều 9 
Các Biện pháp Tự vệ 

 
1. Mỗi Bên là thành viên của WTO duy trì các quyền và nghĩa vụ của mình theo 
Điều XIX của Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định WTO về Các Biện pháp Tự vệ. Các 
hành động được thực thi theo Điều XIX của Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định WTO 
về Các Biện pháp Tự vệ sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định về Cơ chế 
Giải quyết Tranh chấp thuộc Hiệp định khung. 
 
2. Một Bên sẽ có quyền áp dụng biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc đối với 
một mặt hàng trong giai đoạn chuyển đổi đối với mặt hàng đó. Giai đoạn chuyển đổi 
của một mặt hàng sẽ bắt đầu kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực và sẽ kết thúc trong 
bảy (7) năm kể từ ngày hoàn thành việc cắt giảm/loại bỏ thuế quan đối với mặt hàng đó. 
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3. Theo những đoạn sau đây của Điều này, một Bên sẽ được tự do áp dụng các biện 
pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc nếu do tác động của các nghĩa vụ các Bên phải thực 
hiện theo Hiệp định này, gồm cả ưu đãi thuế quan, hoặc, nếu là kết quả của các sự kiện 
không dự đoán trước và tác động của việc thực hiện các nghĩa vụ, nhập khẩu một mặt 
hàng đã được dành ưu đãi thuế quan từ các Bên khác tăng lên, về tuyệt đối hoặc tương 
đối, so với sản lượng trong nước, và trong những điều kiện đó có thể là nguyên nhân 
chủ yếu gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn thất nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong 
nước của Bên nhập khẩu sản xuất các mặt hàng tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp trong 
lãnh thổ nước đó. 
 
4. Nếu một biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc được áp dụng, một Bên áp 
dụng có thể: 
 

(a) dừng việc tiếp tục cắt giảm bất kỳ thuế suất nào đối với mặt hàng đó theo 
Hiệp định này; hoặc 

 
(b) tăng thuế suất đối với mặt hàng liên quan tới một mức không vượt quá 

mức thấp hơn giữa một trong hai mức sau: 
 

(i)  mức thuế suất MFN áp dụng đối với mặt hàng đó có hiệu lực vào 
thời điểm hành động đó được thực hiện; và 

 
(ii)  mức thuế quan MFN áp dụng đối với mặt hàng đó có hiệu lực vào 

ngày ngay trước ngày có hiệu lực của Hiệp đinh này. 
 

5. Một biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc có thể được duy trì trong một giai 
đoạn ban đầu tối đa ba (3) năm và có thể được kéo dài không quá một năm nữa nếu, 
theo các thủ tục được quy định trong đoạn 6, xác định được rằng biện pháp đó vẫn cần 
thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục tổn thất nghiêm trọng và hỗ trợ cho việc điều chỉnh 
cơ cấu ngành và rằng có bằng chứng là ngành công nghiệp trong nước đang điều chỉnh. 
Bất kể thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc đối với một mặt hàng 
là bao lâu, biện pháp tự vệ đó sẽ chấm dứt khi giai đoạn chuyển đổi của mặt hàng đó kết 
thúc. 
 
6. Khi áp dụng các biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc, các Bên sẽ phải tuân 
thủ các quy tắc đối với việc áp dụng các biện pháp tự vệ, kể cả các biện pháp tạm thời, 
như quy định tại Hiệp định WTO về Các Biện pháp Tự vệ, trừ các biện pháp hạn chế 
định lượng được quy định tại Điều 5, và các Điều 9, 13 và 14 của Hiệp định WTO về 
Các Biện pháp Tự vệ. Theo đó, tất cả các điều khoản khác của Hiệp định WTO về Các 
Biện pháp Tự vệ, với những sự sửa đổi hợp lý, sẽ được đưa vào và trở thành một phần 
không thể tách rời của Hiệp định này. 
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7. Biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc không được sử dụng đối với một sản 
phẩm có xuất xứ từ một Bên nếu tỷ lệ kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng liên quan 
không vượt quá 3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Bên nhập khẩu. 
 
8. Để được bồi thường đối với một biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc theo 
Điều 8 của Hiệp định WTO về Các Biện pháp Tự vệ, các Bên liên quan sẽ nhờ trung 
gian của Ủy ban Thực hiện để xác định mức độ ưu đãi gần tương đương với mức ưu đãi 
theo Hiệp định này giữa Bên áp dụng biện pháp tự vệ và các Bên xuất khẩu bị ảnh 
hưởng bởi biện pháp đó trước khi hoãn các ưu đãi tương đương. Bất kỳ thủ tục nào do 
cơ quan trung gian nêu trên thực hiện sẽ phải được hoàn tất trong vòng chín mươi (90) 
ngày kể từ ngày biện pháp tự vệ AKFTA được áp dụng. 
 
9. Khi một Bên chấm dứt việc áp dụng một biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn 
Quốc đối với một mặt hàng, thuế suất áp dụng đối với sản phẩm đó sẽ là thuế suất có 
hiệu lực, theo lịch trình cắt giảm và loại bỏ thuế quan của Bên đó quy định trong các 
Phụ lục 1 và 2 của Hiệp định này, như khi không áp dụng biện pháp đó. 
 
10. Bất kể quy định của Điều khoản này, không Bên nào được áp dụng một biện 
pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc đối với một mặt hàng đang bị áp dụng hành động 
theo Điều XIX của Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định WTO về Các Biện pháp Tự vệ. 
Khi một Bên muốn áp dụng, theo Điều XIX của Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định 
WTO về Các Biện pháp Tự vệ, một hành động đối với một mặt hàng đang bị áp dụng 
biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc, Bên đó sẽ chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ 
FTA ASEAN-Hàn Quốc trước khi thực hiện hành động được áp dụng theo Điều XIX 
của Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định WTO về Các Biện pháp Tự vệ. 
 
11. Tất cả các tài liệu và trao đổi chính thức tiến hành giữa các Bên và với Ủy ban 
Thực hiện liên quan đến bất kỳ một biện pháp tự vệ FTA ASEAN-Hàn Quốc sẽ được 
làm thành văn bản và viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 
 
 

Điều 10 
Các Biện pháp Bảo vệ Cán cân Thanh toán 

  
 Trong trường hợp một Bên rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về cán 
cân thanh toán và gặp khó khăn trong tài chính đối ngoại hoặc đang bị đe dọa rơi vào 
tình trạng như vậy, Bên đó có thể áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu phù hợp với 
quy định của Hiệp định GATT 1994, gồm cả Bản Ghi nhớ về các Quy định về Cán cân 
Thanh toán trong Hiệp định GATT 1994. Khi áp dụng các biện pháp này, Bên đó sẽ 
ngay lập tức tham vấn với các Bên khác. 
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Điều 11 
Ngoại lệ chung 

 
 Với yêu cầu các biện pháp dưới đây không được áp dụng theo cách có thể trở 
thành công cụ phân biệt đối xử tuỳ tiện hay vô lý giữa các Bên trong những điều kiện 
tương tự, hoặc trở thành hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế, không có quy định 
nào trong Hiệp định này được hiểu là ngăn cản một Bên thông qua hoặc thực thi các 
biện pháp: 
 

(a) cần thiết để bảo vệ đạo đức xã hội; 
 
(b) cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật hoặc 

thực vật; 
 
(c) liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng hoặc bạc; 
 
(d) cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ các luật lệ hoặc quy định không phù hợp 

với các điều khoản của Hiệp định này, bao gồm các luật lệ liên quan đến 
thực thi hải quan, quản lý độc quyền theo đoạn 4 của Điều II và Điều 
XVII của Hiệp định GATT 1994, bảo vệ bằng sáng chế, thương hiệu và 
bản quyền, và ngăn chặn các hành vi gian lận; 

 
(e) liên quan đến các sản phẩm do tù nhân làm ra; 
 
(f) được áp dụng để bảo vệ các tài sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử 

hoặc khảo cổ; 
 
(g) liên quan đến việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có thể bị cạn kiệt nếu 

các biện pháp đó cũng được áp dụng để hạn chế sản xuất hoặc tiêu dùng 
trong nước; 

 
(h) được áp dụng để thực hiện các nghĩa vụ trong bất kỳ hiệp định liên chính 

phủ nào về hàng hoá phù hợp với các tiêu chí được đệ trình cho WTO và 
không bị WTO phủ định hoặc được đệ trình nguyên vẹn như vậy mà 
không bị WTO phủ định; 

 
(i) liên quan đến hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu trong nước mà nguyên 

liệu đó là cần thiết để đảm bảo số lượng nguyên liệu thiết yếu cho ngành 
công nghiệp chế biến trong nước trong những thời kỳ mà giá trong nước 
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được duy trì thấp hơn giá thế giới theo kế hoạch bình ổn của chính phủ; 
Với điều kiện hạn chế đó không được tiến hành nhằm tăng xuất khẩu hoặc 
bảo hộ cho ngành công nghiệp trong nước, và không trái với các quy định 
liên quan đến không phân biệt đối xử của Hiệp định này; và 

 
(j) cấp thiết để mua hoặc phân phối các sản phẩm khan hiếm trên diện rộng 

hoặc cục bộ; Với điều kiện các biện pháp đó phù hợp với nguyên tắc, mà 
theo đó tất cả các Bên của Hiệp định này được quyền được có một phần 
bình đẳng trong tổng cung của sản phẩm đó trên thế giới, và với điều kiện 
là các biện pháp không phù hợp với các quy định khác tại Hiệp định này 
sẽ chấm dứt thực hiện ngay khi các điều kiện dẫn đến việc áp dụng chúng 
không còn tồn tại. 

 
 

Điều 12 
Ngoại lệ An ninh 

 
 Không có quy định nào trong Hiệp định này được hiểu là: 
 

(a) yêu cầu một Bên phải cung cấp thông tin mà Bên đó cho rằng việc tiết 
lộ là trái với lợi ích an ninh thiết yếu của Bên đó; 

 
(b) ngăn cản một Bên có bất kỳ hành động nào mà Bên đó cho rằng cần 

thiết để bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu của bên đó, bao gồm nhưng 
không hạn chế ở: 

 
(i) hành động liên quan đến chất nổ hoặc vật liệu làm từ chất nổ; 

 
(ii) hành động liên quan đến vận chuyển vũ khí, thuốc nổ và vật dụng 

chiến tranh và việc vận chuyển vật liệu và hàng hoá khác được tiến 
hành trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm cung cấp cho một cơ sở quân 
sự; 

 
(iii) hành động để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu chống lại 

các âm mưu làm tê liệt hoặc làm xuống cấp các cơ sở hạ tầng đó; 
 

(iv) hành động được áp dụng trong thời gian chiến tranh hoặc tình trạng 
khẩn cấp khác trong nước hoặc quốc tế; hoặc 

 
(c) ngăn cản bất kỳ Bên nào thực hiện các nghĩa vụ theo Hiến chương 

Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
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Điều 13 
Chính quyền Quốc gia, Khu vực và Địa phương 

 
 Trong quá trình thực hiện các cam kết và nghĩa vụ trong Hiệp định này, mỗi Bên 
sẽ đảm bảo sự tuân thủ của chính quyền địa phương và khu vực và của các cơ quan hữu 
trách trên lãnh thổ của mình cũng như việc tuân thủ của các cơ quan phi chính phủ theo 
ủy quyền của chính quyền trung ương, bang, khu vực hoặc địa phương hoặc các cơ quan 
hữu trách trong phạm vi lãnh thổ của mình. 
 
 

Điều 14 
Cơ cấu Tổ chức 

 
 Các cơ cấu thể chế như được quy định tại Điều 5.3 của Hiệp định khung sẽ điều 
hành, giám sát, điều phối và rà soát, nếu thích hợp, việc thực hiện Hiệp định này. 
 
 

Điều 15 
Rà soát 

 
1. Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng phụ trách Thương mại Hàn Quốc 
hoặc đại diện được uỷ quyền sẽ họp trong vòng một năm kể từ ngày Hiệp định này có 
hiệu lực và sau đó hai năm một lần hoặc khi cần thiết để rà soát lại Hiệp định này để 
xem xét áp dụng các biện pháp tự do hoá hơn nữa thương mại hàng hoá cũng như xây 
dựng các quy tắc và đàm phán các thỏa thuận về các vấn đề nêu trong Điều 7 của Hiệp 
định này hoặc về bất kỳ vấn đề có liên quan khác theo thoả thuận. 
 
2. Căn cứ vào tình hình riêng trong quá trình thực hiện Hiệp định này, các Bên sẽ rà 
soát Lộ trình Nhạy cảm vào năm 2012 nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường đối 
với các mặt hàng nhạy cảm, kể cả việc có thể tiếp tục cắt giảm số lượng mặt hàng nằm 
trong Lộ trình Nhạy cảm và các điều kiện dành đối xử có đi có lại đối với thuế suất của 
các mặt hàng đã được một Bên đưa vào Lộ trình Nhạy cảm. 
 

 
Điều 16 

Phụ lục và các Văn bản pháp lý trong tương lai 
  
1.  Các Phụ lục và Tiểu Phụ lục của Hiệp định này sẽ làm thành một phần không 
tách rời của Hiệp định này. 
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2. Các Bên có thể thông qua các văn bản pháp lý trong tương lai phù hợp với các 
quy định của Hiệp định này. Sau khi các văn bản pháp lý này có hiệu lực, các văn bản 
này sẽ làm thành một phần của Hiệp định này. 
 
 

Điều 17 
Sửa đổi 

 
 Các điều khoản của Hiệp định này có thể được sửa đổi thông qua các sửa đổi 
được các Bên nhất trí bằng văn bản. 
 
 

Điều 18 
Quan hệ với Các Hiệp định khác 

  
Trừ khi được quy định khác tại Hiệp định này, Hiệp định này hoặc bất kỳ hành 

động nào thực hiện theo Hiệp định này sẽ không làm ảnh hưởng hoặc vô hiệu hoá quyền 
và nghĩa vụ của một Bên theo các hiệp định hiện tại mà bên đó tham gia. 
 

 
Điều 19 

Giải quyết Tranh chấp 
 

 Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc hiểu, thực hiện hoặc áp dụng Hiệp định 
này sẽ được giải quyết thông qua các thủ tục và cơ chế như được quy định trong Hiệp 
định về Thủ tục và Cơ chế Giải quyết Tranh chấp thuộc Hiệp định khung. 
 
 

Điều 20 
Lưu chiểu 

 
 Đối với các Nước Thành viên ASEAN, Hiệp định này sẽ được Tổng Thư ký 
ASEAN lưu chiểu. Tổng thư ký ASEAN sẽ chuyển ngay một bản sao có chứng thực của 
Hiệp định cho từng Nước Thành viên ASEAN. 
 
 

Điều 21 
Thời điểm Hiệu lực 
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1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006, với điều kiện Hàn 
Quốc và ít nhất một Nước Thành viên ASEAN là một trong các Nước Ký kết đã thông 
báo cho tất cả các Bên khác bằng văn bản việc hoàn thành các thủ tục trong nước của 
mình. Trong trường hợp Hiệu lực này không bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 
năm 2006, Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai kể từ ngày mà 
vào ngày đó ít nhất một Nước Thành viên ASEAN và Hàn Quốc đã thông báo cho tất cả 
các Bên khác bằng văn bản việc hoàn thành các thủ tục nội bộ của mình. 
 
2. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục trong nước của mình để Hiệp định này có 
Hiệu lực, một Bên thông báo cho tất cả các Bên khác bằng văn bản. 
 
3. Nếu một Bên không thể hoàn thành thủ tục trong nước của mình để Hiệp định 
này có hiệu lực vào ngày như được quy định tại đoạn 1, Hiệp định này sẽ có hiệu lực 
đối với Bên đó kể từ ngày thông báo hoàn tất các thủ tục trong nước của mình. Bên liên 
quan, tuy nhiên, sẽ bị ràng buộc bởi cùng các điều kiện và quy định của Hiệp định này, 
bao gồm bất cứ cam kết nào khác mà các Bên khác có thể thực thi theo Hiệp định này 
vào thời điểm có thông báo đó, giống như là Bên đó đã thông báo cho tất cả các Bên 
khác bằng văn bản việc hoàn tất các thủ tục trong nước của mình trước thời điểm Hiệp 
định này có hiệu lực.  
 
 
TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ nước 
mình ủy quyền hợp pháp, đã ký Hiệp định về Thương mại Hàng hoá thuộc Hiệp định 
khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Chính phủ các Nước Thành viên Hiệp hội các 
Quốc gia Đông Nam Á3 và Cộng hoà Triều Tiên. 
 
ĐƯỢC LÀM tại Ku-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a, ngày 24 tháng 08 năm 2006, thành hai 
bản bằng tiếng Anh. 

                                                 
3 Các Bên nhất trí rằng Vương quốc Thái Lan có thể ký kết Hiệp định này sau này với điều kiện là nước này tuân 
thủ tất cả các điều kiện mà một Bên phải thực hiện và đệ trình tất cả các tài liệu cần thiết một Bên được yêu cầu 
cho Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN. 
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Thay mặt Chính phủ Nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam 
 
 

(Đã ký) 
LIM JOCK SENG 

Bộ trưởng thứ hai phụ trách Ngoại giao và Thương mại 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia 
 
 

(Đã ký) 
CHAM PRASIDH 

Bộ trưởng Cao cấp và Bộ trưởng Thương mại 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a 
 
 

(Đã ký) 
MARI ELKA PANGESTU 

Bộ trưởng Thương mại 
 

 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
 
 

(Đã ký) 
NAM VIYAKETH 

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Ma-lay-xia 
 
 

(Đã ký) 
RAFIDAH AZIZ 

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp 
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Thay mặt Chính phủ Liên bang My-an-ma 
 
 

(Đã ký) 
U SOE THA 

Bộ trưởng Kế hoạch Quốc gia và Phát triển Kinh tế 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Phi-lip-pin 
 

(Đã ký) 
PETER B. FAVILA 

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Xing-ga-po 
 

(Đã ký) 
LIM HNG KIANG 

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
 
 

(Đã ký) 
TRUONG DINH TUYEN 

Bộ trưởng Thương mại 
 
 
 

Thay mặt Chính phủ Nước Đại Hàn Dân Quốc 
 
 

(Đã ký) 
KIM HYUN-CHONG 
Bộ trưởng Thương mại 
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PHỤ LỤC 1 
MÔ HÌNH CẮT GIẢM VÀ LOẠI BỎ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CÁC DÒNG 

THUẾ TRONG LỘ TRÌNH THÔNG THƯỜNG 
 

 
1. Thuế suất MFN áp dụng của các dòng thuế được mỗi Bên đưa vào Lộ trình 
Thông thường sẽ từng bước được cắt giảm và loại bỏ theo các Lịch trình dưới đây. 
Ngày bắt đầu thực hiện sẽ là ngày Hiệp định này có hiệu lực. Việc cắt giảm thuế quan 
sẽ phù hợp với mức thuế suất được quy định đối với năm đó theo Lịch trình. 
 
 

(i) ASEAN 6 và Hàn Quốc 
 

Thuế suất ưu đãi trong FTA ASEAN – Hàn Quốc 
(không muộn hơn ngày 1/1) 

X = thuế suất 
MFN áp dụng 

2006* 2007 2008 2009 2010 
X ≥ 20% 20 13 10 5 0 

15% ≤ x <20% 15 10 8 5 0 
10% ≤ x <15% 10 8 5 3 0 
5% ≤ x <10% 5 5 3 0 0 

X ≤ 5% Giữ nguyên 0 0 
 
 

(ii) Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Việt Nam”) 
 

Thuế suất ưu đãi trong FTA ASEAN – Hàn Quốc 
(không muộn hơn ngày 1/1) 

X = thuế suất 
MFN áp dụng 

2006* 2007 2008 2009 2011 2013 2015 2016 
X ≥ 60% 60 50 40 30 20 15 10 0 

40% ≤ x <60% 45 40 35 25 20 15 10 0 
35% ≤ x <40% 35 30 30 20 15 10 0-5 0 
30% ≤ x <35% 30 30 25 20 15 10 0-5 0 
25% ≤ x <30% 25 25 20 20 10 7 0-5 0 
20% ≤ x <25% 20 20 15 15 10 7 0-5 0 
15% ≤ x <20% 15 15 15 10 7 5 0-5 0 
10% ≤ x <15% 10 10 10 8 5 0-5 0-5 0 
7% ≤ x <10% 7 7 7 7 5 0-5 0-5 0 
5% ≤ x <7% 5 5 5 5 5 0-5 0 0 

x <5% Giữ nguyên 0 
 
 
 
 
 

(iii) Vương quốc Campuchia (“Cam-pu-chi-a”), Cộng hoà Dân chủ Nhân 
dân Lào (“Lào PDR”), Liên bang My-an-ma (“My-an-ma”) 
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Thuế suất ưu đãi trong FTA ASEAN – Hàn Quốc 

(không muộn hơn ngày 1/1) 
X = thuế suất 
MFN áp dụng 

2006* 2007 2008 2009 2012 2015 2018 
X ≥ 60% 60 50 40 30 20 10 0 

40% ≤ x <60% 45 40 35 25 15 10 0 
35% ≤ x <40% 35 30 30 20 15 5 0 
30% ≤ x <35% 30 30 25 20 10 5 0 
25% ≤ x <30% 25 25 20 20 10 5 0 
20% ≤ x <25% 20 20 15 15 10 0-5 0 
15% ≤ x <20% 15 15 15 10 5 0-5 0 
10% ≤ x <15% 10 10 10 8 5 0-5 0 
7% ≤ x <10% 7** 7** 7** 7** 5 0-5 0 
5% ≤ x <7% 5 5 5 5 5 0-5 0 

x <5% Giữ nguyên 0 
 
** My-an-ma được phép duy trì thuế suất ưu đãi FTA ASEAN-Hàn Quốc không vượt 
quá 7,5% đến năm 2010. 
 
2. Các mức thuế suất nêu trong các Lịch trình tương ứng tại đoạn 1 chỉ  xác định 
thuế suất ưu đãi FTA ASEAN – Hàn Quốc mà các Bên áp dụng cho các dòng thuế liên 
quan trong các năm thực hiện cụ thể và sẽ không ngăn cản bất cứ Bên nào đơn phương 
thúc đẩy việc cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan tại thời điểm bất kỳ nếu muốn. 
 
3. Các dòng thuế có thuế suất cụ thể trong Lộ trình Thông thường sẽ được cắt giảm 
xuống thuế suất 0% theo các tỷ lệ bằng nhau phù hợp với khung thời gian quy định 
trong các Lịch trình ghi tại đoạn 1. 
 
4. Tất cả các dòng thuế trong Lộ trình Thông thường có thuế suất MFN áp dụng 
bằng 0% thì sẽ được duy trì ở mức 0%. Trong trường hợp các dòng thuế này đã được 
cắt giảm xuống 0%, chúng vẫn được giữ ở mức 0%. Không Bên nào được phép nâng 
thuế suất của bất kỳ dòng thuế nào, trừ trường hợp có quy định khác tại Hiệp định này.  
 
5. Là một phần không tách rời của. các cam kết cắt giảm và/hoặc loại bỏ thuế suất 
MFN áp dụng phù hợp với các Lịch trình được nêu tại mục 1, mỗi Bên cam kết cắt giảm 
hoặc loại bỏ thuế quan hơn nữa theo các hạn mức dưới đây: 
 

(a) Hàn Quốc 
 

(i) Hàn Quốc sẽ loại bỏ thuế quan đối với ít nhất 70% số dòng thuế 
nằm trong Lộ trình Thông thường kể từ ngày Hiệp định này có hiệu 
lực. 

 
(ii) Hàn Quốc sẽ loại bỏ thuế quan đối với ít nhất 95% số dòng thuế 

nằm trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2008. 
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(iii) Hàn Quốc sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế nằm 
trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2010. 

 
(b) ASEAN 6 

 
(i) Mỗi Bên sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với ít nhất 50% số 

dòng thuế trong Lộ trình Thông thường xuống 0-5% không muộn 
hơn ngày 1/1/2007. 

 
(ii)  Mỗi Bên sẽ loại bỏ thuế quan đối với ít nhất 90% số dòng thuế 

trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2009. 
 
(iii) Mỗi Bên sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế trong Lộ 

trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2010, với một tỷ lệ 
linh hoạt không vượt quá 5% số dòng thuế hoặc như được liệt kê 
tại Lịch trình thoả thuận sẽ được loại bỏ thuế quan không muộn 
hơn ngày 1/1/2012. 

 
(iv) Mỗi Bên sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế trong Lộ 

trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2012. 
 

(c) Việt Nam 
 

(i) Việt Nam sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với ít nhất 50% 
số dòng thuế nằm trong Lộ trình Thông thường xuống 0-5% không 
muộn hơn ngày 1/1/2013. 

 
(ii) Việt Nam sẽ loại bỏ thuế quan đối với ít nhất 90% số dòng thuế 

nằm trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2015. 
 
(iii) Việt Nam sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế nằm 

trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2016, với 
một tỷ lệ linh hoạt không vượt quá 5% tổng số dòng thuế sẽ được 
loại bỏ thuế quan không muộn hơn ngày 1/1/2018. 

 
(iv) Việt Nam sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế nằm 

trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2018. 
 
 
 
 

(d) Cam-pu-chi-a, Lào PDR và My-an-ma 
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(i) Mỗi Bên sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng tương ứng đối với ít 
nhất 50% số dòng thuế nằm trong Lộ trình Thông thường xuống 0-
5% không muộn hơn ngày 1/1/2015. 

 
(ii) Mỗi Bên sẽ loại bỏ thuế quan tương ứng đối với ít nhất 90% số 

dòng thuế nằm trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 
1/1/2017. 

 
(iii) Mỗi bên sẽ loại bỏ thuế quan tương ứng đối với tất cả các dòng 

thuế nằm trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 
1/1/2018, với một tỷ lệ linh hoạt không vượt quá 5% số dòng thuế 
sẽ được loại bỏ thuế quan không muộn hơn ngày 1/1/2020. 

 
(iv) Mỗi bên sẽ loại bỏ thuế quan đối với tất cả các dòng thuế nằm 

trong Lộ trình Thông thường không muộn hơn ngày 1/1/2020. 
 

6. Nếu Bên xuất khẩu đưa một dòng thuế vào Lộ trình Thông thường, Bên xuất 
khẩu sẽ được hưởng các nhượng bộ thuế quan mà Bên nhập khẩu cam kết thực hiện đối 
với dòng thuế đó theo quy định tại các Lịch trình có liên quan ghi tại Phụ lục 1 hoặc 
Phụ lục 2 cùng với các cam kết và điều kiện kèm theo. Bên xuất khẩu sẽ được hưởng 
quyền này cho đến chừng nào Bên xuất khẩu tuân thủ các cam kết của mình về cắt giảm 
và loại bỏ thuế quan đối với dòng thuế đó. 
 
7. Mỗi Bên sẽ loại bỏ thuế quan của tất cả các dòng thuế với một số linh hoạt như 
quy định tại đoạn 5, không muộn hơn ngày 1/1/2012. 
 
8. Mỗi Bên sẽ thông báo cho các Bên khác danh mục các dòng thuế được đưa vào 
Lộ trình Thông thường kèm theo lịch trình loại bỏ thuế quan cho từng dòng thuế phù 
hợp với đoạn 5, không muộn hơn thời điểm các Bên cam kết đối với các dòng thuế. 
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PHỤ LỤC 2 
MÔ HÌNH CẮT GIẢM/LOẠI BỎ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CÁC DÒNG 

THUẾ TRONG LỘ TRÌNH NHẠY CẢM 
 

1. Số lượng dòng thuế mà mỗi Bên có thể đưa vào Lộ trình Nhạy cảm sẽ phải tuân 
theo mức trần tối đa dưới đây: 
 

(i) ASEAN6 và Hàn Quốc: 
 

10% tổng số dòng thuế và 10% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc hoặc 
từ toàn bộ các Nước Thành viên ASEAN dựa trên số liệu thống kê thương 
mại năm 2004. 

 
(ii) Việt Nam: 

 
10% tổng số dòng thuế và 25% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc dựa 
trên số liệu thống kê thương mại năm 2004. 
 

(iii) Cam-pu-chi-a, Lào PDR và My-an-ma 
 10% tổng số dòng thuế 

 
2. Các dòng thuế được mỗi Bên đưa vào Lộ trình Nhạy cảm sẽ được tiếp tục chia 
thành Danh mục Nhạy cảm thường và Danh mục Nhạy cảm cao. Số lượng dòng thuế mà 
mỗi Bên có thể đưa vào Danh mục Nhạy cảm cao phải tuân theo mức trần tối đa như 
sau: 
 

(i) ASEAN 6 và Hàn Quốc 
 

200 dòng thuế ở cấp HS 6 số hoặc 3% tổng số dòng thuế ở cấp HS chi tiết 
tuỳ theo lựa chọn của mỗi Bên và 3% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc 
hoặc toàn bộ các Nước Thành viên ASEAN dựa trên số liệu thống kê 
thương mại 2004. 
 

(ii)       Cam-pu-chi-a, Lào PDR, My-an-ma và Việt Nam: 
 

200 dòng thuế ở cấp HS 6 số hoặc 3% tổng số dòng thuế ở cấp HS chi tiết 
tuỳ theo lựa chọn của mỗi Bên. 

 
3. Các Bên sẽ cắt giảm và, vào thời gian thích hợp, loại bỏ thuế suất MFN áp dụng 
đối với tất cả các dòng thuế trong Danh mục Nhạy cảm thường phù hợp với các Lịch 
trình dưới đây: 

 
(i) ASEAN 6 và Hàn Quốc sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với các 

dòng thuế trong Danh mục Nhạy cảm thường tương ứng xuống 20% 
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không muộn hơn ngày 1/1/2012. Các mức thuế suất này sau đó sẽ được 
cắt giảm xuống 0 – 5% không muộn hơn ngày 1/1/2016. 

 
(ii) Việt Nam sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với tất cả các dòng thuế  

trong Danh mục Nhạy cảm thường xuống 20% không muộn hơn ngày 
1/1/2017. Các mức thuế suất này sau đó sẽ được cắt giảm xuống 0-5% 
không muộn hơn vào ngày 1/1/2021. 

 
(iii) Cam-pu-chi-a, Lào PDR và My-an-ma sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp 

dụng đối với các dòng thuế trong Danh mục Nhạy cảm thường xuống 20% 
không muộn hơn ngày 1/1/2020. Các mức thuế suất này sau đó sẽ được 
cắt giảm xuống 0-5% không muộn hơn ngày 1/1/2024. 

 
4. Các dòng thuế nằm trong Danh mục Nhạy cảm cao của mỗi Bên sẽ được chia 
thành 5 nhóm hàng hoá. Đối với các dòng thuế tương ứng trong các nhóm hàng hoá 
thuộc Danh mục Nhạy cảm cao, các Bên cam kết thực hiện như sau: 
 

(i) Nhóm A (các dòng thuế cắt giảm xuống thuế suất không quá 50%): 
 

ASEAN 6 và Hàn Quốc sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với các 
dòng thuế trong Nhóm A xuống thuế suất không quá 50% không muộn 
hơn ngày 1/1/2016. Việt Nam sẽ cắt giảm thuế suất MFN áp dụng đối với 
các dòng thuế trong Nhóm A xuống thuế suất không quá 50% không 
muộn hơn ngày 1/1/2021. Cam-pu-chi-a, Lào PDR và My-an-ma sẽ cắt 
giảm thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng thuế trong Nhóm A xuống 
thuế suất không quá 50% không muộn hơn ngày 1/1/2024. 

 
(ii) Nhóm B (các dòng thuế cắt giảm 20% thuế suất) 

 
ASEAN 6 và Hàn Quốc sẽ cắt giảm 20% thuế suất MFN áp dụng đối với 
các dòng thuế nằm trong Nhóm B không muộn hơn ngày 1/1/2016. Việt 
Nam sẽ cắt giảm 20% thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng thuế nằm 
trong Nhóm B không muộn hơn ngày 1/1/2021. Cam-pu-chi-a, Lào PDR 
và My-an-ma sẽ cắt giảm 20% thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng 
thuế nằm trong Nhóm B không muộn hơn ngày 1/1/2024. 

 
(iii) Nhóm C (Các dòng thuế cắt giảm 50% thuế suất). 

 
ASEAN 6 và Hàn Quốc sẽ cắt giảm 50% thuế suất MFN áp dụng đối với 
các dòng thuế nằm trong Nhóm C không muộn hơn ngày 1/1/2016. Việt 
Nam sẽ cắt giảm 50% thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng thuế nằm 
trong Nhóm C không muộn hơn ngày 1/1/2021. Cam-pu-chi-a, Lào PDR 
và My-an-ma sẽ cắt giảm 20% thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng 
thuế nằm trong Nhóm B không muộn hơn ngày 1/1/2024. 
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(iv) Nhóm D (Các dòng thuế áp dụng hạn ngạch thuế quan) 
 

Các Bên sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với việc nhập khẩu các mặt 
hàng nằm trong Nhóm D kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, phù hợp 
với các điều kiện quy định trong các Lịch trình tương ứng của mình. 

 
(v) Nhóm E (Các dòng thuế loại trừ hoàn toàn nhượng bộ thuế quan): 

 
Mỗi Bên có quyền duy trì thuế suất MFN áp dụng đối với các dòng thuế 
nằm trong Nhóm E. Số lượng dòng thuế mà mỗi Bên có thể đưa vào 
Nhóm E sẽ không vượt quá mức trần tối đa là 40 dòng thuế ở cấp HS 6 số. 

 
5. Các dòng thuế có thuế suất cụ thể trong Lộ trình Nhạy cảm sẽ được cắt giảm theo 
khung thời gian quy định tại đoạn 3 và 4. Tỷ lệ giảm thuế của các dòng thuế này sẽ bằng 
với tỷ lệ giảm bình quân của các dòng thuế có thuế suất tính theo giá trị trong Lộ trình 
Nhạy cảm thuộc diện giảm thuế cùng năm đó. 

 
6. Mặc dù có quy định trong các Lịch trình tại đoạn 3 và 4, bất kỳ Bên nào có thể 
đơn phương đẩy nhanh việc cắt giảm và/hoặc loại bỏ thuế quan đối với các dòng thuế 
nằm trong Lộ trình Nhạy cảm tại bất kỳ thời điểm nào nếu muốn. Hiệp định này sẽ 
không ngăn cản các Bên đơn phương chuyển bất kỳ dòng thuế nào trong Lộ trình Nhạy 
cảm vào Lộ trình Thông thường tại bất kỳ thời điểm nào nếu muốn. 
 
7. Đối xử về thuế suất trên cơ sở có đi có lại đối với các dòng thuế nằm trong Lộ 
trình Nhạy cảm, loại trừ Nhóm E, trong khi cùng các dòng thuế này được Bên nhập 
khẩu đưa vào Lộ trình Thông thường, sẽ tuân thủ các điều kiện dưới đây: 

 
(i) Bên xuất khẩu sẽ được hưởng đối xử có đi có lại nếu thuế suất của một 

dòng thuế được Bên đó đưa vào Lộ trình Nhạy cảm, loại trừ Nhóm E, tối 
thiểu ở mức 10% hoặc thấp hơn và Bên xuất khẩu đó đã có thông báo tới 
các Bên khác về hiệu lực thực hiện thuế suất này.  

 
(ii) Thuế suất có đi có lại áp dụng đối với một dòng thuế được Bên xuất khẩu 

đưa vào Lộ trình Nhạy cảm sẽ là thuế suất của dòng thuế đó của Bên xuất 
khẩu hoặc là thuế suất theo Lộ trình Thông thường của cùng dòng thuế đó 
của Bên nhập khẩu mà Bên đó muốn hưởng đối xử có đi có lại, tuỳ theo 
mức thuế suất nào cao hơn; và 

 
(iii) Không trái với đoạn (ii), Bên nhập khẩu có thể tuỳ theo ý mình áp dụng 

thuế suất theo Lộ trình Thông thường mặc dù thuế suất này thấp hơn thuế 
suất của Bên xuất khẩu; và 

 
(iv) Thuế suất có đi có lại áp dụng đối với một dòng thuế được Bên xuất khẩu 

đưa vào Lộ trình Nhạy cảm trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt 
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quá thuế suất MFN áp dụng đối với dòng thuế tương tự của Bên nhập 
khẩu mà Bên đó muốn được dành đối xử có đi có lại. 

 
8. Các dòng thuế được mỗi Bên đưa vào Danh mục Nhạy cảm thường và Danh mục 
Nhạy cảm cao thuộc Lộ trình Nhạy cảm dựa theo mô hình thuế quan ghi tại Phụ lục này 
sẽ được liệt kê tương ứng vào các Tiểu phụ lục 1 và 2. 
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PHỤ LỤC 3 

 
 

BỘ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ  
KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN – HÀN QUỐC  

 
 

Để xác định xuất xứ của một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng các ưu đãi thuế 
quan theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện và Hiệp định về Thương mại 
hàng hoá giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc,  các quy tắc sau đây sẽ 
được áp dụng: 
 
 

QUY TẮC 1 
 CÁC ĐỊNH NGHĨA 

 
Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau: 

 
“CIF”  nghĩa là giá trị hàng hóa nhập khẩu bao gồm tiền hàng (Cost),  phí bảo hiểm 

(Insurance) và cước vận tải (Freight) hàng hóa đến cảng hoặc cửa khẩu của nước nhập 
khẩu; 

 
“FOB” nghĩa là giá trị hàng hóa xuất khẩu bao gồm tiền hàng, cước vận tải hàng hóa 

từ nhà sản xuất tới cảng hoặc địa điểm cuối cùng để chất hàng lên tầu  của nước xuất 
khẩu;  

 
“Hàng hóa” bao gồm nguyên liệu, vật liệu hoặc thành phẩm, có xuất xứ thuần túy 

hoặc được sản xuất toàn bộ, có thể sẽ được sử dụng làm nguyên liệu, vật liệu cho một 
công đoạn sản xuất khác sau này; Trong phạm vi Phụ lục này, thuật ngữ “ hàng hóa” và 
“ sản phẩm ”  có thể sử dụng thay thế cho nhau; 

 
“Hệ thống hài hòa” là từ viết tắt của thuật ngữ “hệ thống hài hòa về mô tả  và mã 

hoá hàng hoá”  được định nghĩa tại Công ước quốc tế về Hệ thống Hài hòa về Mô tả  và 
Mã hoá hàng hoá bao gồm tất cả các ghi chú pháp lí, đôi khi được đem ra thực thi và 
chỉnh sửa   (sau đây được gọi là  “Danh mục HS”);  

 
“Nguyên vật liệu giống nhau và có thể dùng thay thế lẫn nhau” nghĩa là những 

nguyên vật liệu cùng loại có đặc tính giống nhau, cùng chất lượng, có cùng đặc trưng tự 
nhiên và kĩ thuật, và một khi các nguyên vật liệu này được kết hợp lại để tạo ra sản 
phẩm hoàn chính thì không thể chỉ ra sự khác biệt về xuất xứ vì bất kỳ sự ghi nhãn nào, 
v.v…; 

 
“Nguyên vật liệu” bao gồm các thành phần, nguyên liệu, vật liệu thô, phụ tùng , linh 

kiện, cụm lắp ráp được sử dụng trong quá trình sản xuất; 
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“Sản phẩm không có xuất xứ”  là sản phẩm hoặc nguyên vật liệu không đáp ứng 
đủ các tiêu chí xuất xứ của Phụ lục này; 

 
“Sản phẩm có xuất xứ” là sản phẩm hoặc nguyên vật liệu đáp ứng các tiêu chí  xuất 

xứ của Phụ lục này; 
 
“Vật liệu đóng gói và công-te-nơ để vận chuyển” là hàng hoá được sử dụng để bảo 

vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển sản phẩm đó, khác với vật liệu đóng gói và 
thùng/hộp đựng hàng dùng để bán lẻ; 

 
“Ưu đãi thuế quan” nghĩa là nhượng bộ về thuế quan đối với sản phẩm có xuất xứ, 

tương ứng với mức thuế áp dụng tại Hiệp định này; 
 
“Tiêu chí xuất xứ đối với sản phẩm cụ thể” nghĩa là tiêu chí quy định nguyên vật 

liệu phải trải qua quá trình chuyển đổi phân loại dòng thuế (sau đây thống nhất gọi là 
“chuyển đổi mã HS”) hoặc phải trải qua công đoạn gia công, chế biến cụ thể, hoặc phải 
đáp ứng tiêu chí giá trị gia tăng  hoặc kết hợp giữa các tiêu chí nêu trên; và 

 
“Sản xuất” là các phương thức để có được hàng hóa, bao gồm  việc nuôi trồng, khai 

thác mỏ, thu hoạch, chăn nuôi, gây giống, chiết xuất, tập hợp, thu lượm, săn bắt, đánh 
bắt, đặt bẫy, săn bắn, chế tạo, sản xuất, gia công chế biến hoặc lắp ráp một sản phẩm; và 

 
“Nước thứ ba” là một nước không phải là thành viên hoặc là một nước thành viên 

không phải là nước nhập khẩu  hay nước xuất khẩu, và cụm từ “các nước thứ ba” cũng 
được hiểu với nghĩa tương tự.  

 
 

QUY TẮC 2 
 TIÊU CHÍ XUẤT XỨ 

 
1.  Theo Hiệp định này, hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một nước sẽ được 
xem là có xuất xứ và có đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế quan nếu hàng hóa 
đó đáp ứng bất kì quy định nào về xuất xứ dưới đây: 
 

(a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một 
nước xuất khẩu như được nêu và định nghĩa tại Quy tắc 3; hoặc 

 
(b) Hàng hóa không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của một nước xuất khẩu, nhưng đáp ứng các Quy tắc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7. 
 
2.  Ngoại trừ những quy định tại Quy tắc 7, điều kiện để đạt được xuất xứ nêu ra 
trong Phụ lục này là các công đoạn sản xuất hoặc chế biến phải được thực hiện liên tục 
tại lãnh thổ của nước xuất khẩu. 
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QUY TẮC 3 
SẢN PHẨM CÓ XUẤT XỨ THUẦN TUÝ  

 
Theo Khoản (a) Điều 1, Quy tắc 2, các sản phẩm liệt kê dưới đây được xem là có 

xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước: 
 

(a) Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được thu hoạch, hái hoặc thu lượm sau 
khi được trồng tại đó; 

 
(b) Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại đó; 

 
(c)  Các sản phẩm chế biến từ động vật sống được đề cập tại Khoản (b); 

 
(d) Sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, thu 

lượm hoặc săn bắt tại đó; 
 

(e) Khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên khác chưa được liệt kê từ Khoản (a) 
đến Khoản (d), được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới 
đáy biển của nước đó; 

 
(f) Sản phẩm đánh bắt bằng tàu được đăng kí tại một nước thành viên và được 

phép treo cờ của nước đó, và các sản phẩm khác do nước thành viên hoặc pháp 
nhân của nước thành viên đó khai thác từ nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển 
bên ngoài lãnh hải của nước đó, với điều kiện là nước thành viên đó có quyền 
khai thác 4 tài nguyên thiên nhiên tại vùng nước, đáy biển và dưới đáy biển đó 
theo luật pháp quốc tế 5; 

 
(g) Sản phẩm đánh bắt và các hải sản khác đánh bắt từ vùng biển khơi bằng tàu 

được đăng ký tại một nước thành viên và được phép treo cờ của nước đó; 
 

(h) Sản phẩm được chế biến và/hoặc được sản xuất ngay trên tàu được đăng ký tại 
một nước thành viên và được phép treo cờ của nước đó, loại trừ các sản phẩm 
được đề cập tại Khoản (g); 

 
(i)  Các sản phẩm được khai thác từ không gian vũ trụ với điều kiện phải do một 

nước thành viên hoặc một pháp nhân của nước thành viên đó thực hiện; 
 
                                                 
1 Các nước thành viên hiểu rằng nhằm mục đích  xác định xuất xứ của các sản phẩm đánh bắt và các 

sản phẩm khác, “các quyền” nêu tại Khoản (f), Quy tắc 3 bao gồm các quyền được đánh bắt tài 
nguyên ven bờ biển của một quốc gia được  quy định tại các thỏa thuận giữa các công ty  tư nhân có 
quyền hợp pháp hoặc các hiệp định cấp chính phủ khác mà  nước thành viên ký kết với  quốc gia có 
bờ biển đó. 

 
2 “Luật  quốc tế” nêu  trong Khoản (f), Quy tắc 3 đề cập  đến luật quốc tế đã được đa số các nước 

chấp nhận, ví dụ như Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (the Law of the Sea).  
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(j) Các vật phẩm được thu thập ở nước đó nhưng không còn thực hiện được 
những chức năng ban đầu và cũng không thể sửa chữa hay khôi phục được và 
chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng làm các nguyên vật liệu thô, hoặc sử dụng vào 
mục đích tái chế; 

 
(k) Phế thải và phế liệu có nguồn gốc từ: 

 
(i) sản xuất tại nước đó; hoặc 
 
(ii) sản phẩm đã qua sử dụng được thu lượm tại nước đó, với điều  

kiện chỉ phù hợp với việc tái chế làm nguyên vật liệu thô; và 
 

(l) Các hàng hoá có được hoặc sản xuất được tại một nước thành viên chỉ từ các 
sản phẩm được đề cập đến từ Khoản (a) đến Khoản (k) nêu trên. 

 
QUY TẮC 4 

SẢN PHẨM KHÔNG CÓ XUẤT XỨ THUẦN TUÝ  
 
1.  Theo Khoản (b), Điều 1, Quy tắc 2, sản phẩm sẽ được xem là có xuất xứ nếu 
hàm lượng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là RVC) không ít hơn 40% giá FOB, hoặc 
nếu sản phẩm trải qua một quá trình chuyển đổi phân loại dòng thuế 4 số (CTH), loại 
trừ các sản phẩm được liệt kê tại Quy tắc 5, Phụ lục 2 đính kèm. 
 
2.  Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) như sau 6:   
 

(a) Phương pháp tính trực tiếp (Build-up): 
                    
                VOM 
RVC = ---------------- ×  100% 

                       FOB 
  
tại đó:  
VOM được hiểu là giá trị nguyên liệu, vật liệu đầu vào có xuất xứ bao gồm: 
nguyên  vật liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, 
chi phí vận tải và  lợi nhuận;  

 
(b) Phương pháp tính gián tiếp (Build-down):  

                                                 
6  Các nước thành viên có thể linh hoạt áp dụng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp để tính hàm 
lượng nội khối (RVC). Để thúc đẩy tính minh bạch,  kiên định và chắc chắn của phương pháp tính,mỗi 
nước sẽ thống nhất áp dụng công thức đã lựa chọn đó. Bất kì sự thay đổi nào trong phương pháp tính sẽ 
được thông báo cho tất cả các nước khác ít nhất là sáu (06) tháng trước khi  phương pháp tính toán mới 
được áp dụng. Bất cứ việc thẩm định hàm lượng RVC nào do nước nhập khẩu tiến hành cũng được hiểu 
là dựa trên phương pháp tính mà nước xuất khẩu đã áp dụng. 
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              FOB - VNM 
RVC = ---------------- ×  100% 

                        FOB 
  

tại đó: 
VNM được hiểu là giá trị nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ có thể là: (i) 
giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên vật liệu, phụ tùng-bộ phận hoặc 
hàng hóa; hoặc (ii) giá nguyên vật liệu, phụ tùng-bộ phận đầu vào hoặc hàng hóa 
chưa xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của một nước nơi thực hiện các công 
đoạn gia công, chế biến. 

 
 

QUY TẮC 5 
TIÊU CHÍ XUẤT XỨ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỤ THỂ 

 
Trong phạm vi Quy tắc 2 nêu trên, hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ cho sản 

phẩm cụ thể được quy định trong Phụ lục 2 đính kèm sẽ được xem là có xuất xứ của 
một nước nơi thực hiện các công đoạn gia công, chế biến. 
 

 
QUY TẮC 6 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT 
 
1.  Ngoài quy định tại Quy tắc 2, 4, và 5 trên đây, một sản phẩm liệt kê trong bảng 
đính kèm Phụ lục này sẽ được xem là có xuất xứ cho dù được sản xuất, gia công chế 
biến trong một khu vực (ví dụ như khu công nghiệp) bên ngoài lãnh thổ của Hàn Quốc 
và các nước thành viên ASEAN, có sử dụng nguyên vật liệu xuất khẩu từ một nước và 
rồi sau đó được tái nhập trở lại nước đó. Quy tắc này, bao gồm cả danh mục sản phẩm 
và các thủ tục áp dụng đặc biệt, sẽ được thực hiện khi có sự đồng thuận của tất cả các 
nước thành viên. 
 
 

QUY TẮC 7 
 CỘNG GỘP  

 
Trừ khi có quy định khác tại Phụ lục này, sản phẩm có xuất xứ của một nước, 

được sử dụng làm nguyên vật liệu cho thành phẩm được hưởng ưu đãi về thuế quan tại 
một nước khác, sẽ được xem là nguyên vật liệu có xuất xứ của nước nơi thực hiện công 
đoạn gia công, chế biến cuối cùng. 

 
 

QUY TẮC 8 
THAO TÁC, GIA CÔNG TỐI THIỂU 
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1.  Bất kể những quy định tại Phụ lục này, một sản phẩm sẽ không được xem là có 
xuất xứ của một nước nếu các thao tác, gia công sau đây được thực hiện riêng lẻ hoặc 
kết hợp với nhau tại lãnh thổ của nước đó: 
 

(a) bảo quản hàng hoá  trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho bãi; 
 

(b) thay đổi bao bì, tháo dỡ và lắp ghép các kiện hàng; 
 

(c) rửa, lau chùi, tẩy giản đơn7 bụi và các chất oxýt, dầu, sơn và các chất tráng, 
phủ bề mặt khác; 

 
(d) các công đoạn sơn và đánh bóng giản đơn4 ; 

 
(e) bóc vỏ một phần hoặc làm tróc toàn bộ, đánh bóng và làm láng ngũ cốc và 

gạo;  
 

(f) nhuộm màu đường hoặc tạo đường miếng; 
 

(g) tróc vỏ, trích hạch, và lột vỏ giản đơn4 hoa quả, quả có hạch và rau; 
 

(h) cắt, gọt, hoặc mài giản đơn; 
 

(i) giần, sàng, lựa chọn, phân loại, xếp loại, xếp nhóm;  
 

(j) đóng chai, đóng hộp, đóng khuôn, xếp vào túi hoặc va li giản đơn gắn thẻ và 
các công đoạn đóng gói bao bì giản đơn khác; 

 
(k) dán hoặc in nhãn hoặc lô-gô và các dấu hiệu phân biệt tương tự lên sản phẩm 

hoặc lên bao bì;  
 

(l) pha trộn giản đơn 8 các sản phẩm, cùng loại hay khác loại;  
 

(m) lắp ráp giản đơn4 các bộ phận của sản phẩm để tạo nên một sản phẩm 
hoàn chỉnh hoặc tháo rời sản phẩm thành từng phần;  

 
(n) kiểm tra hoặc thử nghiệm giản đơn4; hoặc 

                                                 
7  “giản đơn” miêu tả các hoạt động không cần sử dụng các kĩ năng đặc biệt hay máy móc, hệ điều 
hành hoặc các thiết bị đặc biệt được thiết lập để thực hiện hoạt động đó.  
 
8 “trộn giản đơn” miêu tả các hoạt động không cần sử dụng các kĩ năng đặc biệt hay máy móc, hệ điều 
hành hoặc các thiết bị đặc biệt được thiết lập để thực hiện hoạt động đó. Tuy nhiên, việc trộn giản đơn 
không bao gồm phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học là một quá trình (kể cả một quá trình sinh hóa) 
tạo nên một phân tử với một cấu trúc mới bằng cách phá vỡ các chuỗi nội phân tử và bằng cách hình 
thành những chuỗi nội phân tử mới, hoặc thay thế sự sắp xếp các nguyên tử không gian trong một phân 
tử.  
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(o) Giết mổ động vật9 

 
2.  Trong phạm vi của Phụ lục này, sản phẩm có xuất xứ của một nước vẫn được giữ 
nguyên xuất xứ ban đầu khi sản phẩm này được xuất khẩu từ một nước khác nơi các 
công đoạn gia công, chế biến được sử dụng thuộc danh mục các thao tác, gia công giản 
đơn được đề cập tại Điều 1 nêu trên đây.  

 
 

QUY TẮC 9 
VẬN CHUYỂN TRỰC TIẾP  

 
1.  Hàng hoá sẽ được hưởng ưu đãi về thuế quan nếu đáp ứng đầy đủ những quy 
định của Phụ lục này và phải được vận chuyển trực tiếp từ lãnh thổ của nước xuất khẩu 
tới lãnh thổ của nước nhập khẩu. 
  
2.  Ngoài những quy định tại Điều 1 nêu trên, trường hợp hàng hóa trong quá trình 
vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu phải quá cảnh qua một hay nhiều 
nước trung gian sẽ được coi là vận chuyển trực tiếp nếu đáp ứng được những yêu cầu 
sau: 
  

(a) Phải chứng minh được việc quá cảnh vì lí do địa lí hoặc lí do yêu cầu về vận tải.  
 

(b) Hàng hoá không được đưa vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại đó; và  
 

(c) Hàng hoá không được trải qua bất kể công đoạn gia công, chế biến nào, ngoại trừ 
việc bốc dỡ và chất lại hoặc những công việc nhằm bảo quản hàng hoá.  

 
 

QUY TẮC 10 
QUY TẮC DE MINIMIS 

 
1.  Sản phẩm không trải qua quá trình chuyển đổi dòng thuế  sẽ vẫn được xem là có 
xuất xứ với điều kiện: 
 

(a) đối với sản phẩm không thuộc từ chương 50-63 của Danh mục HS, giá trị của 
nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó mà 
không đạt được yêu cầu về chuyển đổi dòng thuế sẽ không được phép vượt quá 
mười (10) phần trăm của tổng giá trị sản phẩm đó tính theo giá FOB; 

 
(b)  đối với sản phẩm dệt may từ chương 50-63 của Danh mục HS, trọng lượng của 

nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó mà 
                                                 
9 Giết mổ động vật bao gồm việc giết mổ động vật đơn thuần và những công đoạn tiếp theo như cắt xẻ, 
ngâm tẩm, làm đông lạnh, ướp muối, sấy khô hoặc hun khói để nhằm mục đích vận chuyển hoặc lưu kho 
bãi. 
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không đạt được yêu cầu về chuyển đổi dòng thuế sẽ không được phép vượt quá 
mười (10) phần trăm của tổng trọng lượng sản phẩm đó; 

 
Ngoài ra, sản phẩm được đề cập đến tại mục (a) và (b) phải đáp ứng tất cả các tiêu chí 
khác đã được đề ra trong Phụ lục này để được xem là sản phẩm có xuất xứ. 
 
2.  Tuy nhiên, khi áp dụng tiêu chí hàm lượng khu vực (RVC) cho một sản phẩm, 
giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ được đề cập tại Điều 1 nêu trên sẽ vẫn 
được tính đến trong giá trị nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng trong phương thức 
tính đã được nêu tại Điều 2, Quy tắc 4. 
 

 
QUY TẮC 11 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI VÀ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI 
 
1.  (a) Trường hợp việc xác định xuất xứ hàng hóa dựa trên tiêu chí hàm lượng giá trị 

khu vực được quy định tại Quy tắc 4, giá trị của bao bì và vật liệu đóng gói để 
bán lẻ sẽ được tính vào phần gia tăng của hàng hóa đó và là bộ phận cấu thành 
của hàng hóa. 

 
(b) Trường hợp Khoản (a) nêu trên không được áp dụng, bao bì và vật liệu đóng gói 

để bán lẻ khi được xếp cùng nhóm với hàng hoá đã được đóng gói, sẽ bị loại trừ 
trong việc xem xét liệu tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử dụng 
trong việc sản xuất ra hàng hoá có đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS (CTC) của 
hàng hoá đó hay không. 

 
2.  Vật liệu đóng gói và công-ten-nơ dùng để vận chuyển hàng hoá sẽ không được 

xem xét khi xác định xuất xứ của hàng hoá đó. 
 

 
QUY TẮC 12 

LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, PHỤ TÙNG VÀ DỤNG CỤ 
 

Xuất xứ của các linh kiện, phụ kiện, phụ tùng thay thế, dụng cụ sản xuất cũng 
như các tài liệu hướng dẫn hoặc thông tin khác kèm theo hàng hoá sẽ bị loại trừ trong 
việc xác định xuất xứ của hàng hoá, miễn là phụ tùng thay thế, dụng cụ sản xuất cũng 
như các tài liệu hướng dẫn hoặc thông tin được phân loại và thu thuế nhập khẩu cùng 
với hàng hoá nhập khẩu. 

 
 

QUY TẮC 13 
CÁC YẾU TỐ TRUNG GIAN 
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Khi xác định xuất xứ của hàng hóa, không nhất thiết phải xác định xuất xứ của các 
nguyên vật liệu, phụ kiện, dụng cụ, thiết bị, máy móc... có thể được sử dụng trong quá 
trình sản xuất ra hàng hóa đó và không gắn liền với hàng hóa, cụ thể : 

 
(a) năng lượng và nhiên liệu; 
 
(b) dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc; 

 
(c) phụ kiện và nguyên liệu dùng để bảo dưỡng máy móc và thiết bị; 

 
(d) dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác dùng trong sản xuất 

hoặc dùng để vận hành máy móc và thiết bị; 
 

(e) găng tay, kính, giày dép, quần áo, các thiết bị an toàn; 
 

(f) các thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để kiểm tra hoặc giám sát hàng hoá; và 
 

(g) bất kỳ hàng hoá nào không phải là bộ phận cấu thành của một sản phẩm nhưng 
được sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm đó có thể được coi là bộ phận 
cấu thành của quá trình sản xuất đó. 

 
 

QUY TẮC 14 
NGUYÊN VẬT LIỆU GIỐNG NHAU, CÓ THỂ THAY THẾ NHAU 

 
1. Khi một sản phẩm được sản xuất có sử dụng đồng thời nguyên vật liệu có xuất 
xứ và nguyên vật liệu không có xuất xứ được pha trộn hoặc kết hợp tự nhiên, xuất xứ 
của các nguyên vật liệu này được xác định bởi các nguyên tắc kế toán hiện hành hoặc 
phương pháp định giá đang được áp dụng tại nước xuất khẩu.  
 
2. Khi đã quyết định sử dụng một nguyên tắc kế toán hoặc một phương pháp định giá, 
nguyên tắc kế toán hoặc phương pháp định giá này sẽ được sử dụng trong suốt thời gian 
của năm tài chính. 
 

 
QUY TẮC 15 

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
 

Để được chấp nhận cho hưởng ưu đãi về thuế quan, hàng hoá phải được cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thông báo 
cho tất cả các nước thành viên khác phù hợp với Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ  
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo. 
 
 

QUY TẮC 16 
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THAM VẤN, RÀ SOÁT VÀ SỬA ĐỔI 
 
1.  Các nước sẽ thường xuyên tham vấn lẫn nhau để đảm bảo các quy tắc trong Phụ 
lục này được thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ và thống nhất nhằm đạt được tinh 
thần và mục tiêu của Phụ lục này. 
 
2.  Phụ lục này có thể được rà soát và sửa đổi khi thấy cần thiết và theo yêu cầu của 
một nước và có thể được đưa ra xem xét, sửa đổi khi được sự chấp thuận của Uỷ ban 
Thực thi được thành lập theo Điều 5.3 của Hiệp định Khung. 
 
 

 
QUY TẮC 17 

GIẢI QUYẾT NỘI BỘ 
 

Căn cứ theo Điều 5.3 của Hiệp định Khung, Uỷ ban Quy tắc xuất xứ ASEAN-
Hàn Quốc sẽ được thành lập và chịu trách nhiệm quản lí, giám sát việc thực thi các quy 
tắc xuất xứ cũng như các thủ tục Hải quan chung đã được nêu trong Phụ lục này và nỗ 
lực giải quyết bất kì mâu thuẫn nào phát sinh từ đó. 
 
 

 
QUY TẮC 18 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
 
1.  Trường hợp có mâu thuẫn trong việc xác định xuất xứ, phân loại sản phẩm hoặc 
các vấn đề khác về việc thực thi Bộ quy tắc xuất xứ này, các nhà chức trách chính phủ 
của nước nhập khẩu và nước xuất khẩu có liên quan sẽ tư vấn lẫn nhau để cùng giải 
quyết những mâu thuẫn này; các nước khác sẽ được thông báo kết quả nhằm mục đích 
trao đổi thông tin. 
 
2.  Trường hợp thông qua tư vấn chính phủ mà vẫn không thể giải quyết những vấn 
đề nêu tại Điều 1 trên, nước có liên quan có thể cần đến sự giúp đỡ của các thủ tục giải 
quyết tranh chấp đã được quy định tại Hiệp định về Giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp 
định Khung. 
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PHỤ KIỆN 1  (KÈM THEO BỘ QUY TẮC XUẤT XỨ AKFTA)  
THỦ TỤC CẤP VÀ QUẢN LÍ VIÊC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT 
XỨ DÙNG CHO QUY TẮC XUẤT XỨ CỦA KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ 

DO ASEAN – HÀN QUỐC 
 
Để thực hiện Quy tắc xuất xứ của khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Hàn Quốc 

(Phụ lục 3), thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, kiểm tra xuất xứ và các biện pháp 
quản lý khác có liên quan được quy định như sau: 
 

CÁC ĐỊNH NGHĨA 
 

QUY TẮC 1 
 

Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau: 
 

Giấy chứng nhận xuất xứ giáp lưng (back- to- back Certificate of Origin) là Giấy 
chứng nhận xuất xứ được cấp bởi nước xuất khẩu trung gian dựa trên Giấy chứng nhận 
xuất xứ của nước xuất khẩu đầu tiên ; 
 
Cơ quan Hải quan là cơ quan thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước 
thành viên, có thẩm quyền trong việc thực hiện luật và các quy định hải quan10; 
 
Người xuất khẩu là cá nhân hoặc  pháp nhân thường trú tại lãnh thổ của một nước, nơi 
hàng hóa được xuất khẩu bởi chính nguời đó; 
 
Nguời nhập khẩu là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú tại lãnh thổ của một nước, nơi 
hàng hóa được nhập khẩu bởi chính nguời đó; 
 
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ là cơ quan thẩm quyền được Chính phủ nước 
xuất khẩu chỉ định cấp Giấy chứng nhận xuất xứ và được thông báo cho tất cả các nước 
thành viên khác phù hợp với quy định tại phụ lục này ; và 
 
Nhà sản xuất là cá nhân, pháp nhân thực hiện việc sản xuất tại lãnh thổ của một nước 
được quy định tại Quy tắc 1 của bộ Quy tắc xuất xứ. 
 

 
 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
 

                                                 
10 Luật và các quy định hải quan được quản lí và giám sát thi hành bởi cơ quan Hải quan của mỗi nước thành viên 
phụ trách việc nhập khẩu, xuất khẩu và thông quan hàng hóa bởi vì họ là cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế hải 
quan, các loại thuế và chi phí khác, hoặc hạn chế và kiểm soát sự vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu hải quan của 
mỗi quốc gia. 
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QUY TẮC 2 
 

1. Mỗi nước sẽ thông báo danh sách tên, địa chỉ, mẫu chữ ký và con dấu chính thức 
của các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho tất cả các nước 
thành viên khác thông qua Ban thư ký ASEAN. Bất cứ  thay đổi nào trong danh 
sách nêu trên của các nước thành viên sẽ phải được thông báo ngay cho tất cả các 
nước khác. 

 
2. Bất kỳ Giấy chứng nhận xuất xứ nào được cấp mà người ký không có tên trong 

danh sách trên sẽ không được cơ quan Hải quan chấp nhận. 
 

QUY TẮC 3 
 

Để xác định rõ xuất xứ, các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
có quyền yêu cầu xuất trình thêm tài liệu, chứng từ hoặc tiến hành kiểm tra nếu xét thấy 
cần thiết phù hợp với quy định và pháp luật quốc gia của một nước thành viên. 
 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
 

QUY TẮC 4 
 

1. Nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu hàng hóa hoặc người được uỷ quyền sẽ 
nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ đề nghị kiểm 
tra xuất xứ hàng hóa trước khi xuất khẩu theo quy định, pháp luật quốc gia của 
nước thành viên. Kết quả kiểm tra sẽ được xem xét lại định kỳ hoặc khi xét thấy 
cần thiết và được chấp nhận là bằng chứng hỗ trợ để xác định xuất xứ đối với 
hàng hóa xuất khẩu sau này. Việc kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu có thể 
không áp dụng đối với hàng hóa mà do bản chất của chúng, xuất xứ hàng hóa có 
thể dễ dàng xác định được. 

 
2. Nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu hoặc người được uỷ quyền sẽ nộp đơn 

kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh rằng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu 
chuẩn để được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ phù hợp với các quy định, luật pháp 
của nước thành viên.  

 
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, theo thẩm quyền và khả 

năng, phù hợp với các quy định pháp luật nước mình, sẽ tiến hành kiểm tra từng 
truờng hợp xin cấp chứng nhận xuất xứ  để bảo đảm rằng: 

 
(a) Giấy chứng nhận xuất xứ đã được khai đầy đủ và được ký bởi người có 

thẩm quyền; 
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(b) Xuất xứ của hàng hóa phù hợp với quy tắc xuất xứ nêu tại bộ Quy tắc xuất 
xứ;   

 
(c) Các nội dung khác khai trên Giấy chứng nhận xuất xứ phù hợp với chứng 

từ được nộp; và 
 

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

 
4. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một Giấy chứng nhận xuất xứ, với 

điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ quy định đối với mặt 
hàng đó. 

 
QUY TẮC 5 

 
1.  Giấy chứng nhận xuất xứ phải làm trên khổ giấy A4, phù hợp với mẫu đính kèm 

và được gọi là mẫu AK. Mẫu AK sẽ được làm bằng tiếng Anh. 
 
2. Một bộ Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ bao gồm một bản gốc và hai (02) bản sao 

carbon. Màu sắc của bản gốc và bản sao carbon của một bộ Giấy  
chứng nhận xuất xứ sẽ được các nước thành viên thống nhất thỏa thuận. 
 

3. Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ mang số tham chiếu riêng của mỗi địa phương hoặc 
cơ quan cấp. 

 
4. Bản gốc sẽ do nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu gửi cho người nhập khẩu để 

nộp cho Hải quan nước nhập khẩu. Bản thứ hai do cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ của nước xuất khẩu lưu. Bản thứ ba sẽ do nhà sản xuất 
và/hoặc người xuất khẩu lưu. 

 
5. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ định kỳ cung cấp cho Hải quan nước 

nhập khẩu các chi tiết của Giấy chứng nhận xuất xứ được cấp, bao gồm số phát 
hành và ngày cấp, nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu và mô tả hàng hóa . 

 
6. Trong những trường hợp C/O mẫu AK bị Hải quan nước nhập khẩu từ chối, mẫu 

AK sẽ được đánh dấu vào ô số 4 và bản gốc C/O mẫu AK sẽ được gửi lại cho cơ 
quan cấp trong thời hạn hợp lý nhưng không quá hai (02) tháng. Cơ quan cấp sẽ 
được thông báo về lý do từ chối cho hưởng ưu đãi đối với mẫu C/O này.  

 
7. Trường hợp C/O mẫu AK bị từ chối như đã nêu tại Điều 6 thì Hải quan nước 

nhập khẩu, nếu xét thấy phù hợp, sẽ chấp nhận giải thích của cơ quan cấp C/O và 
tiếp tục cho hưởng thuế suất ưu đãi . Việc giải thích  của cơ quan cấp C/O phải 
đủ chi tiết và hoàn toàn thấu đáo giải toả được lý do mà nước nhập khẩu đã từ 
chối cho hưởng ưu đãi. 
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QUY TẮC 6 
 

Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi thay đổi phải được đánh 
dấu và chỉ rõ chỗ có lỗi. Tất cả những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có 
thẩm quyền ký C/O và được cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận. Các phần còn trống 
sẽ được gạch chéo để tránh điền thêm. 
 

QUY TẮC 7 
 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc một thời 
gian ngắn sau đó, nếu theo các quy tắc xuất xứ quy định tại bộ Quy tắc xuất xứ, 
hàng hóa xuất khẩu được xác định là có xuất xứ tại lãnh thổ của nước xuất khẩu. 

 
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước trung gian là thành viên có thể cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ giáp lưng (back to back C/O) nếu đơn xin cấp C/O giáp 
lưng được người xuất khẩu nộp vào thời điểm hàng hóa đang được vận chuyển 
qua nước trung gian, với điều kiện:  

 
(a)  Xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ bản gốc có giá trị hiệu lực; 
 
(b) Người nhập khẩu của nước trung gian và người xuất khẩu nộp đơn xin cấp 

C/O giáp lưng tại nước trung gian đều là một người; và 
 

(c)  Thủ tục thẩm tra quy định tại Quy tắc 14 sẽ được áp dụng. 
 
3. Theo yêu cầu của một nước thành viên, các nước sẽ xem xét lại quy định và việc 

thực hiện quy tắc này và sẽ sửa đổi nếu được sự chấp thuận của tất cả các bên. 
 

4. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu 
hoặc một thời gian ngắn sau đó do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có 
thể được cấp sau nhưng không quá một năm kể từ ngày giao hàng và phải ghi rõ 
"cấp sau và có hiệu lực từ khi giao hàng" bằng tiếng Anh  “ISSUED 
RETROACTIVELY”. 

 
QUY TẮC 8 

 
Trong trường hợp C/O bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng, nhà sản xuất/người 

xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp C/O để xin cấp C/O bản sao chứng thực từ 
bản gốc trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu tại cơ quan cấp và phải ghi rõ "sao y 
bản chính" bằng tiếng Anh “CERTIFIED TRUE COPY” vào ô số 12 của C/O mẫu AK. 
Bản sao này sẽ mang ngày cấp của bản gốc. Bản sao chứng thực sẽ được cấp trong thời 
gian không quá một năm kể từ ngày cấp C/O bản gốc. 
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NỘP C/O 
 

QUY TẮC 9 
 

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 bản C/O kèm  các chứng từ 
hỗ trợ (ví dụ. hóa đơn thương mại, và khi được yêu cầu, sẽ bao gồm  cả vận tải đơn chở 
suốt được cấp tại nước xuất khẩu) và các tài liệu khác phù hợp với quy định của pháp 
luật nước nhập khẩu. 
 

QUY TẮC 10 
 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ phải được nộp cho cơ quan hải quan nước nhập 
khẩu trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày được cơ quan thẩm quyền của 
nước xuất khẩu cấp hoặc của nước xuất khẩu trung gian trong trường hợp 
C/O giáp lưng. 

 
2. Trường hợp giấy chứng nhận xuất xứ được nộp cho cơ quan hải quan của 

nước nhập khẩu sau khi hết thời hạn hiệu lực quy định tại Điều 1 trên, giấy 
chứng nhận xuất xứ vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn 
hiệu lực nêu trên là do lí do bất khả kháng hoặc nguyên nhân khác ngoài sự  
kiểm soát của nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu. 

 
3. Trong mọi trường hợp, cơ quan hải quan của nước nhập khẩu có thể chấp 

nhận giấy chứng nhận xuất xứ với điều kiện hàng hóa đã được nhập khẩu 
trước khi hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận xuất xứ nói trên   

 
QUY TẮC 11 

 
Không yêu cầu nộp giấy chứng nhận xuất xứ trong trường hợp sau: 
 
(a) Hàng hóa có xuất xứ từ một nước thành viên có trị giá không quá 200 đô la 

Mỹ tính theo giá FOB; hoặc  
 

(b)  Hàng hóa gửi qua đường bưu điện có trị giá không quá 200 đô la Mỹ  giá 
FOB 

 
với điều kiện hàng hóa đó không phải là một phần của một hay nhiều lô hàng nhập 
khẩu mà nước nhập khẩu có lý do để cho rằng đây là sự sắp đặt nhằm trốn tránh việc 
nộp giấy chứng nhận xuất xứ. 
 



 39

QUY TẮC 12 
 
1.  Trường hợp không có nghi ngờ xuất xứ của hàng hoá thì việc phát hiện những 
khác biệt nhỏ giữa giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ nộp cho cơ quan hải quan 
nước nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu sẽ không làm mất hiệu lực của giấy chứng 
nhận xuất xứ, nếu những khác biệt này vẫn phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu. 
 
2. Trong trường hợp một giấy chứng nhận xuất xứ có nhiều mặt hàng thì  việc có 
vướng mắc đối với một mặt hàng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc chậm trễ áp dụng thuế 
suất ưu đãi và thông quan hàng hóa đối với các mặt hàng còn lại trên C/O. Khoản(c), 
Điều 1 của Quy tắc 14 sẽ được áp dụng đối với các mặt hàng có vướng mắc về xuất xứ. 

 
YÊU CẦU VỀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ 

 
QUY TẮC 13 

 
1. Để phục vụ việc thẩm định xuất xứ hàng hóa theo quy định của các Quy tắc 14 và 

15, nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu phải lưu trữ chứng từ xin cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ trong thời gian ít nhất là ba (03) năm kể từ ngày cấp chứng nhận xuất  
xứ theo quy định pháp luật của nước mình.   

 
2. Người nhập khẩu sẽ lưu giữ các chứng từ nhập khẩu theo quy định luật pháp của 

nước mình. 
 
3. Đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ liên quan sẽ được cơ quan cấp 

lưu giữ trong thời hạn ít nhất là ba (03) năm kể từ ngày cấp. 
 
4. Theo yêu cầu của nước nhập khẩu, thông tin liên quan đến giá trị hiệu lực của giấy 

chứng nhận xuất xứ sẽ được người có thẩm quyền kí C/O, với xác nhận của các cơ 
quan có thẩm quyền của Chính phủ, chuyển tới nước nhập khẩu. 

 
5.   Bất cứ cứ thông tin nào được trao đổi giữa các nước liên quan sẽ được giữ bí mật 

và sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cho mục đích xác minh giá trị pháp lí của giấy 
chứng nhận xuất xứ. 

 
THẨM TRA 

 
QUY TẮC 14 

 
1. Nước nhập khẩu có thể yêu cầu cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu kiểm tra 
hồi tố hoặc kiểm tra ngẫu nhiên và/hoặc khi có lí do nghi ngờ tính chính xác của các 
chứng từ hoặc tính xác thực của các thông tin liên quan đến xuất xứ thực sự của sản 
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phẩm hoặc bộ phận sản phẩm. Theo yêu cầu của nước nhập khẩu, Cơ quan cấp C/O11 sẽ 
tiến hành kiểm tra hồi tố bản kê chi phí của nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu, dựa 
trên chi phí và thời giá trong giai đoạn 6 tháng kể từ ngày xuất khẩu đã xác định12, theo 
các thủ tục sau: 
 
(a) Yêu cầu kiểm tra hồi tố sẽ được gửi kèm với giấy chứng nhận xuất xứ liên quan, 

đồng thời nêu rõ lí do và bất cứ thông tin nào dẫn đến nghi ngờ tính xác thực của 
C/O, trừ trường hợp yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên; 

 
(b) Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, cơ quan cấp C/O sẽ phản hồi ngay việc đã nhận 

được yêu cầu và trả lời trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu; 
 
(c) Cơ quan hải quan của nước nhập khẩu có thể trì hoãn việc cho hưởng ưu đãi 

trong khi chờ đợi kết quả thẩm tra. Tuy nhiên, cơ quan hải quan có thể cho phép 
người nhập khẩu được thông quan hàng hóa nếu đáp ứng các biện pháp quản lý 
cần thiết và hàng hóa nhập khẩu không thuộc loại hàng cấm hoặc hạn chế nhập 
khẩu và không có nghi ngờ về gian lận; và 

 
(d) Cơ quan cấp C/O sẽ gửi ngay kết quả thẩm tra cho nước 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 hồi tố, bao gồm cả quá trình nước nhập khẩu thông báo cho cơ 
quan cấp C/O về kết quả quyết định xuất xứ của lô hàng phải được hoàn thành 
trong vòng sáu (06) tháng. Trong qua trình tiến hành kiểm tra hồi tố, Khoản (c), 
Điều (1) của Quy tắc 14  sẽ được áp dụng. 

 
2. Cơ quan hải quan của nước nhập khẩu có quyền yêu cầu người nhập khẩu cung 

cấp thông tin và tài liệu liên quan tới xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu phù hợp 
với quy định pháp luật của nước nhập khẩu trước khi yêu cầu tiến hành kiểm tra 
hồi tố theo Điều 1. 

 
QUY TẮC 15 

 
1.  Nếu nước nhập khẩu không hài lòng với kết quả kiểm tra hồi tố, trong trường 
hợp đặc biệt, có thể yêu cầu trực tiếp thẩm tra tại nước xuất khẩu. 
 
2.  Trước khi tiến hành thẩm tra tại nước xuất khẩu theo Điều 1 nêu trên: 
  
            (a) Nước nhập khẩu sẽ gửi thông báo về dự định tiến hành thẩm tra tại nước xuất 
khẩu, thông báo được gửi đồng thời tới: 
 
                                                 
11 Trong trường hợp của Hàn Quốc, để kiểm tra xuất xứ của hàng xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN, cơ 
quan cấp C/O được đề cập đến tại các Quy tắc 14 và 15 là cơ quan hải quan theo như luật Hải quan Hàn Quốc quy 
định. 
12 Đề cập đến thời gian kiểm tra hồi tố trong vòng 06 tháng, cơ quan cấp C/O có thể chọn bất kì thời hạn 06 tháng 
nào trước,  sau hoặc vào giữa thời hạn xuất khẩu xác định miễn là không vượt quá sáu tháng. 
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         (i)      Nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu có kho hàng, nhà xưởng                   
sẽ  được thẩm tra; 

  
(ii) Cơ quan  cấp C/O  sẽ được thẩm tra; 
 
(iii) Cơ quan hải quan, nơi sẽ được thẩm tra; 
 
(iv) Nhà nhập khẩu hàng hóa đang chịu sự  thẩm tra; 

 
(b) Văn bản thông báo nêu tại Khoản (a) thuộc Điều 2 nói trên phải có đầy đủ các 

nội dung, trong đó, ngoài các nội dung khác, sẽ bao gồm các nội dung sau: 
 

(i)        Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền ra thông báo; 
 
(ii) Tên nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu có kho hàng, nhà xưởng 

được kiểm tra; 
 

(iii) Ngày dự kiến thẩm tra; 
 

(iv) Phạm vi dự định kiểm tra, bao gồm mặt hàng chịu sự kiểm tra;và 
 

(v) Tên và thông tin về những cán bộ được chỉ định sẽ tiến hành thẩm 
tra; 

 
(c) Nước nhập khẩu sẽ nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của nhà sản xuất 

và/hoặc người xuất khẩu về các kho hàng, nhà xưởng được tiến hành kiểm tra; 
 
(d) Trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của nhà sản xuất và/hoặc 

người xuất khẩu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông báo 
theo quy định tại Khoản (a) thuộc Điều 2, nước nhập khẩu có thể từ chối cho 
hưởng ưu đãi đối với hàng hóa thuộc diện phải thẩm tra; và 

 
(e) Khi nhận được thông báo, cơ quan cấp C/O có thể đề nghị trì hoãn việc thẩm tra 

và thông báo cho nước nhập khẩu trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày 
nhận được thông báo. Dù có trì hoãn thì việc thẩm tra sẽ phải được thực hiện 
trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo hoặc thời hạn 
này có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận của các nước thành viên. 

 
3.  Nước tiến hành thẩm tra sẽ cung cấp cho nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu 
có hàng hóa chịu sự kiểm tra và cơ quan cấp C/O có liên quan văn bản xác định mặt 
hàng được thẩm tra có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hay không.  
 
4.  Mọi trì hoãn nào về việc cho hưởng ưu đãi sẽ được xem xét lại căn cứ theo các 
kết quả xác định bằng văn bản quy định tại Điều 3 cho rằng mặt hàng đáp ứng tiêu 
chuẩn xuất xứ.  
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5.  Nhà sản xuất và/hoặc người xuất khẩu có quyền đề nghị bằng văn bản hoặc cung 
cấp thêm các thông tin liên quan để chứng minh về xuất xứ của mặt hàng trong thời hạn 
ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu mặt hàng vẫn không được coi 
là có xuất xứ phù hợp, quyết định cuối cùng sẽ được thông báo cho cơ quan cấp C/O 
trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến/thông tin giải trình của 
nhà sản xuất và/ hoặc người xuất khẩu.   
 
6.  Quá trình thẩm tra, bao gồm kiểm tra thực tế và quyết định xuất xứ của hàng hóa 
theo quy định tại Điều 3 sẽ được thực hiện và thông báo kết quả cho cơ quan cấp C/O 
trong thời hạn tối đa là sáu (06) tháng kể từ ngày tiến hành thẩm tra. Trong quá trình 
tiến hành thẩm tra, Khoản (c), Điều 1 của, Quy tắc 14  sẽ đựơc áp dụng. 
 
 

QUY TẮC 16 
 
1.  Các nước thành viên, theo quy định của pháp luật từng nước, sẽ giữ bí mật các 
thông tin về hoạt động kinh doanh thu thập được trong quá trình thẩm tra theo quy định 
tại các Quy tắc 14 và 15 và sẽ bảo vệ thông tin để không được phép tiết lộ gây tổn hại 
đến vị thế cạnh tranh của người cung cấp thông tin. 
 
 2.  Tuỳ theo các quy định của pháp luật và thoả thuận của các nước thành viên, 
thông tin bí mật về hoạt động kinh doanh chỉ có thể được các cơ quan có thẩm quyền 
của một nước công bố cho  nước khác vì mục đích quản lý và kiểm tra việc xác định 
xuất xứ hàng hóa. 

 
TỪ CHỐI CHO HƯỞNG ƯU ĐÃI 

 
QUY TẮC 17 

 
Ngoại trừ những quy định khác tại Phụ lục 1 đính kèm bộ Quy tắc xuất xứ , nước 

nhập khẩu có thể từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan hoặc truy thu khoản tiền thuế phải 
nộp phù hợp với các quy định của pháp luật nước mình nếu hàng hóa không đáp ứng 
các quy tắc xuất xứ theo quy định tại bộ Quy tắc xuất xứ,  hoặc không bảo đảm đầy đủ 
những yêu cầu liên quan quy định tại Phụ lục 1 này. 

 
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

 
QUY TẮC 18 

 
Trường hợp thay đổi nơi hàng đến của toàn bộ hoặc một phần lô hàng đã được xuất 

khẩu đến một nước đã xác định thì trước hoặc sau khi hàng hóa được vận chuyển tới 
nước đó, các quy tắc sau đây sẽ được xem xét áp dụng: 
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(a) Dù hàng hóa đã được nhập khẩu vào lãnh thổ của nước đã xác định, thì hải 

quan nước nhập khẩu đó cũng sẽ chấp nhận C/O áp dụng đối với toàn bộ hoặc 
một phần lô hàng, nếu người nhập khẩu nộp đơn xin hưởng ưu đãi đồng thời 
với việc nộp bản gốc C/O; và 

 
(b) Nếu việc thay đổi nơi hàng đến xảy ra trong quá trình vận chuyển tới nước 

nhập khẩu như đã ghi trên C/O, nhà xuất khẩu sẽ nộp đơn gửi kèm C/O đã 
cấp để xin cấp lại một C/O mới cho toàn bộ hoặc một phần lô hàng. 

 
QUY TẮC 19 

 
Để thực hiện Quy tắc 9 của bộ Quy tắc xuất xứ, khi hàng hóa đựợc vận chuyển qua 

lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian, trừ nước xuất khẩu và nước nhập khẩu, thì 
các chứng từ sau phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền liên quan của nước nhập 
khẩu: 

 
(a) Vận tải đơn chở suốt được phát hành tại nước xuất khẩu; 
 
(b) Giấy chứng nhận xuất xứ; 

 
(c) Bản sao từ bản gốc hóa đơn thương mại của lô hàng; và 

 
(d) Các chứng từ liên quan khác để chứng minh rằng các yêu cầu của Quy tắc 9 

của bộ Quy tắc xuất xứ đã được tuân thủ. 
 

QUY TẮC 20 
 
1.  Ngoài quy định tại Quy tắc 9 của bộ Quy tắc xuất xứ, hàng hóa gửi từ một nước 
xuất khẩu để tham gia triển lãm tại một nước khác và được bán trong suốt hoặc sau quá 
trình triển lãm để nhập khẩu vào một nước thành viên sẽ được hưởng chế độ AKFTA 
với điều kiện là hàng hóa đó đáp ứng các yêu cầu của bộ Quy tắc xuất xứ và phải chứng 
minh cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu là thành viên để bảo đảm rằng: 
 

(a) Người xuất khẩu đã gửi lô hàng đó từ lãnh thổ của nước xuất khẩu tới nước tổ 
chức triển lãm và hàng hóa được trưng bày tại đó; 

 
(b) Người xuất khẩu đã bán và chuyển nhượng lô hàng đó cho người nhận hàng 

trong nước nhập khẩu;và 
 

(c) Lô hàng được vận chuyển tới nước nhập khẩu trong quá trình triển lãm hoặc 
ngay khi kết thúc triển lãm vẫn còn nguyên trạng như khi hàng hóa được gửi 
đi dự triển lãm  
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2.  Để thực hiện các quy định ở Điều 1 nói trên, bản gốc C/O sẽ được gửi cho cơ 
quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, trong đó phải chỉ rõ tên và địa chỉ của nơi tổ 
chức triển lãm. Để chứng minh xuất xứ hàng hóa và điều kiện mà hàng hóa đã đem đi 
trưng bày triển lãm, cơ quan có thẩm quyền của chính phủ nơi tổ chức triển lãm có thể 
cấp C/O kèm theo các chứng từ quy định tại Khoản (d) thuộc Quy tắc 19. 
 
3.  Điều 1 sẽ được áp dụng đối với bất kỳ cuộc triển lãm, hội chợ thương mại, nông 
nghiệp hoặc thủ công mỹ nghệ nào hoặc các hoạt động triển lãm, trưng bày tương tự tại 
các cửa hiệu hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh với mục đích bán các sản phẩm của nước 
ngoài và hàng hóa đó vẫn trong sự giám sát của cơ quan hải quan trong suốt quá trình 
triển lãm. 
 

 
QUY TẮC 21 

 
1.  Cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể chấp nhận C/O trong trường hợp hóa 
đơn thương mại được phát hành bởi một công ty đặt tại nước thứ ba hoặc bởi một người 
xuất khẩu cho tài khoản của công ty nói trên miễn là hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn xuất 
xứ quy định tại bộ Quy tắc xuất xứ. 
 
2.  Người xuất khẩu hàng hóa sẽ chỉ rõ “ hoá đơn phát hành bởi nước thứ 3” và các 
thông tin như tên công ty và nước phát hành hóa đơn nêu trong Giấy chứng nhận xuất 
xứ. 
 

BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN 
 

QUY TẮC 22 
 
1.  Khi nghi ngờ có hành vi gian lận liên quan tới C/O, các cơ quan thẩm quyền có 
liên quan của Chính phủ sẽ phối hợp hành động với bên tiến hành để xử lý người có liên 
quan. 
 
2.  Mỗi nước phải ban hành các hình phạt pháp lý để xử lý các hành vi gian lận về 
C/O. 
 

ĐẦU MỐI LIÊN LẠC CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 
 

QUY TẮC 23 
 

1. Mỗi nước sẽ chỉ định cơ quan đầu mối để giải quyết các vấn đề liên quan nêu tại Phụ 
lục 1 này. 
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2. Khi cơ quan đầu mối của một nước đưa ra  bất cứ thắc mắc nào về bộ Quy tắc xuất xứ 
đối với đầu mối liên lạc của bất cứ một nước nào khác, hải quan nước đó sẽ chỉ định 
cho các chuyên viên nghiên cứu xem xét, đề nghị biện pháp giải quyết yêu cầu đó và trả 
lời trong thời hạn hợp lý. 
 
3. Đầu mối liên lạc sẽ cố gắng giải quyết bất cứ vấn đề nào nêu tại bộ Quy tắc xuất xứ 
thông qua cơ chế tham vấn lẫn nhau. 
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PHỤ KIỆN 2 
DANH MỤC SẢN PHẨM CỤ THỂ VÀ TIÊU CHÍ XUẤT XỨ 

 
S
T
T 

  Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

  Phần I - Động Vật Sống; Các Sản Phẩm Từ Động Vật 
1 Chư

ơng 
01 

    Động vật sống Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

2 Chư
ơng 
02 

    Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn 
được sau giết mổ  

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Chư
ơng 
03 

   Cá và động vật giáp xác, động 
vật thân mềm và động vật thuỷ 
sinh không xương sống khác 

  

3   03.0
1 

  Cá sống Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

4   03.0
2 

  Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ filê 
cá (fillets) và thịt cá khác thuộc 
nhóm 03.04 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5   03.0
3 

  Cá đông lạnh, trừ filê cá (fillets) 
và các loại thịt cá khác thuộc 
nhóm 03.04 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    03.0
4 

  Filê cá (fillets) và các loại thịt cá 
khác (băm hoặc không băm), 
tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 

  

6     0304
.10 

- Tươi hoặc ướp lạnh Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7     0304
.20 

- Filê cá (fillets) đông lạnh Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

8     0304
.90 

- Loại khác Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

    03.0
5 

  Cá sấy khô, muối hoặc ngâm 
nước muối; cá hun khói, đã hoặc 
chưa làm chín trước hoặc trong 
quá trình hun khói; bột mịn, bột 
thô và bột viên từ cá, thích hợp 
dùng làm thức ăn cho người. 

  

9     0305
.10 

- Bột mịn, bột thô và bột viên từ 
cá, thích hợp dùng làm thức ăn 
cho người 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0 

    0305
.20 

- Gan và bọc trứng cá, sấy khô, 
hun khói, muối hoặc ngâm nước 
muối 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 
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1
1 

    0305
.30 

- Filê cá (fillets), sấy khô, muối 
hoặc ngâm trong nước muối, 
nhưng không hun khói 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Cá hun khói, kể cả filê cá 
(fillets): 

  

1
2 

    0305
.41 

- - Cá hồi Thái Bình Dương 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou và 
Oncorhynchus rhodurus), cá 
hồi Đại Tây Dương (Salmo 
salar) và cá hồi sông Đa-nuýp 
(Hucho Huch 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
3 

    0305
.42 

- - Cá trích (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4 

    0305
.49 

- - Loại khác Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

        - Cá khô, muối hoặc không 
muối, nhưng không hun khói: 

  

1
5 

    0305
.51 

- - Cá tuyết (Gadus morhua, 
gadus ogac, Gadus macrocephal 
us) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
6 

    0305
.59 

- - Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

        - Cá muối, không sấy khô hoặc 
không hun khói và cá ngâm nước 
muối: 

  

1
7 

    0305
.61 

- - Cá trích (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
8 

    0305
.62 

- - Cá tuyết (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
9 

    0305
.63 

- - Cá trổng (Engrulis spp.) Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

2
0 

    0305
.69 

- - Loại khác Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

    03.0
6 

  Động vật giáp xác, đã hoặc chưa 
bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp 
lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối 
hoặc ngâm nước muối; động vật 
giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã 
hấp chín hoặc luộc chín trong 
nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, 
đông lạnh, sấy khô, muối hoặc 
ngâm  nước muối, bột thô và bột 
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viên của động vật giáp xác, thích 
hợp dùng làm thức ăn cho người 

        - Đông lạnh:   
2
1 

    0306
.11 

- - Tôm hùm đá và các loài tôm 
biển khác (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

2
2 

    0306
.12 

- - Tôm hùm (Homarus. spp) Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

2
3 

    0306
.13 

- - Tôm Shrimps và tôm Pan-đan 
(prawns) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

2
4 

    0306
.14 

- - Cua Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

2
5 

    0306
.19 

- - Loại khác, kể cả bột mịn, bột 
thô và bột viên của động vật giáp 
xác, thích hợp dùng làm thức ăn 
cho người 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Không đông lạnh:   
2
6 

    0306
.21 

- - Tôm hùm đá và các loại tôm 
biển khác (Palinurus spp., 
Panulirus spp., Jasus spp.): 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

2
7 

    0306
.22 

- - Tôm hùm (Homarus spp): Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

2
8 

    0306
.23 

- - Tôm Shrimps và tôm Pan-đan 
(prawns): 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

2
9 

    0306
.24 

- - Cua: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

3
0 

    0306
.29 

- - Loại khác, kể cả bột mịn, bột 
thô và bột viên của động vật giáp 
xác, thích hợp dùng làm thức ăn 
cho người: 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

    03.0
7 

  Động vật thân mềm, đã hoặc 
chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, 
ướp lạnh, hoặc đông lạnh, sấy 
khô, muối hoặc ngâm nước 
muối; các loại động vật thuỷ sinh 
không xương sống, trừ động vật 
giáp xác hoặc thân mềm, sống, 
tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy 
khô, muối hoặc ngâm  nước 

  



 49

muối, bột thô và bột viên của 
động vật không xương sống, 
thích hợp dùng làm thức ăn cho 
người 

3
1 

    0307
.10 

- Hàu: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

        - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng 
thuộc giống Pecten, Chlamys 
hoặc Placopecten: 

  

3
2 

    0307
.21 

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

3
3 

    0307
.29 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

        - Vẹm (Mytilus spp, Perna spp):   
3
4 

    0307
.31 

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

3
5 

    0307
.39 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Mực nang (Sepia officinalis, 
Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 
và mực ống (Ommastrephes 
spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp, Sepioteu-this spp.): 

  

3
6 

    0307
.41 

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

3
7 

    0307
.49 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

        - Bạch tuộc (Octopus spp.):   
3
8 

    0307
.51 

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

3
9 

    0307
.59 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

4
0 

    0307
.60 

- ốc, trừ ốc biển: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Loại khác, kể cả bột mịn, bột 
thô và bột viên của động vật 
thuỷ sinh không xương sống, trừ 
động vật giáp xác, thích hợp 
dùng làm thức ăn cho người: 

  

4
1 

    0307
.91 

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 
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4
2 

    0307
.99 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

  Chư
ơng 
04 

    Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự 
nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 
nơi khác 

    04.0
1 

  Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa 
pha thêm đường hoặc chất ngọt 
khác 

  

4
3 

    0401
.10 

- Có hàm lượng chất béo không 
quá 1% tính theo trọng lượng 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

4
4 

    0401
.20 

- Có hàm lượng chất béo trên 1% 
đến 6% tính theo trọng lượng 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

4
5 

    0401
.30 

- Có hàm lượng chất béo trên 6% 
tính theo trọng lượng 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

4
6 

  04.0
2 

  Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha 
thêm đường hoặc chất ngọt khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
45%  giá FOB 

4
7 

  04.0
3 

  Buttermilk (phụ phẩm thu được 
từ quá trình làm bơ sữa), sữa 
đông và kem, sữa chua, kephir 
và sữa, kem khác đã lên men 
hoặc a xít hóa, đã hoặc chưa cô 
đặc hoặc pha thêm đường hoặc 
chất ngọt khác hoặc hương liệu, 
hoa quả, quả hạch hoặc ca cao 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào sang nhóm 04.03, với điều 
kiện sản phẩm của nhóm 04.03 
không chứa các nguyên vật liệu 
của/từ sữa nhập khẩu vượt quá 
50% trọng lượng của toàn bộ 
nguyên vật liệu của/từ sữa; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB 

    04.0
4 

  Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc 
pha thêm đường hoặc chất ngọt 
khác; các sản phẩm có chứa các 
thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc 
chưa pha thêm đường hoặc chất 
ngọt khác, chưa được chi tiết 
hoặc ghi ở nơi khác 

  

4
8 

    0404
.10 

- Whey và whey đã cải biến, đã 
hoặc chưa cô đặc, pha thêm 
đường hoặc chất ngọt khác: 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
45%  giá FOB 

4
9 

    0404
.90 

- Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
0 

  04.0
5 

  Bơ và các chất béo khác và các 
loại dầu chế từ sữa; chất phết bơ 
sữa (dairy spreads) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    04.0
6 

  Pho mát và sữa đông dùng làm 
pho mát 
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5
1 

    0406
.10 

- Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc 
chưa xử lý), bao gồm phomat 
whey (whey cheese) và sữa đông 
dùng làm pho mát 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
2 

    0406
.20 

- Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã 
làm thành bột: 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
3 

    0406
.30 

- Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ 
hoặc chưa làm thành bột 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào sang phân nhóm 0406.30, 
với điều kiện sản phẩm của nhóm 
0406.30 không chứa các nguyên 
vật liệu của/từ sữa nhập khẩu vượt 
quá 50% trọng lượng của toàn bộ 
nguyên vật liệu của/từ sữa; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

5
4 

    0406
.40 

- Pho mát vân xanh Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
5 

    0406
.90 

- Pho mát loại khác Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
6 

  04.0
7 

  Trứng chim và trứng gia cầm 
nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản 
hoặc làm chín 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
7 

  04.0
8 

  Trứng chim và trứng gia cầm đã 
bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy 
khô, hấp chín hoặc luộc chín 
trong nước, đóng bánh, đông 
lạnh hoặc bảo quản cách khác, 
đã hoặc chưa thêm đường hoặc 
chất ngọt khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
8 

  04.0
9 

  Mật ong tự nhiên Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

5
9 

  04.1
0 

  Sản phẩm ăn được gốc động vật, 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 
khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

6
0 

Chư
ơng 
05 

    Các sản phẩm gốc động vật, 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở các 
chương khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Phần II - Các sản phẩm thực vật 
6
1 

Chư
ơng 
06 

    Cây sống và các loại cây trồng 
khác; củ, rễ và các loại tương tự; 
cành hoa rời và các loại cành lá 
trang trí 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

6
2 

Chư
ơng 
07 

    Rau và một số loại củ, thân củ, 
rễ ăn được 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Chư
ơng 
08 

    Quả và quả hạch ăn được; vỏ 
quả thuộc chi cam quýt hoặc các 
loại dưa 
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    08.0
1 

  Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào 
lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, 
đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 

  

        -Dừa:   
6
3 

    0801
.11 

- - Đã làm khô Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

6
4 

    0801
.19 

- - Loại khác Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Quả hạch Brazil:   
6
5 

    0801
.21 

- - Chưa bóc vỏ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

6
6 

    0801
.22 

- - Đã bóc vỏ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Hạt đào lộn hột (hạt điều):   
6
7 

    0801
.31 

- - Chưa bóc vỏ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

6
8 

    0801
.32 

- - Đã bóc vỏ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

6
9 

  08.0
2 

  Quả hạch khác, tươi hoặc khô, 
đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
0 

  08.0
3 

  Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc 
khô 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

    08.0
4 

  Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, 
xoài và măng cụt, tươi hoặc khô 

  

7
1 

    0804
.10 

- Quả chà là Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
2 

    0804
.20 

- Quả sung, vả Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
3 

    0804
.30 

- Quả dứa Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

7
4 

    0804
.40 

- Quả bơ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

7
5 

    0804
.50 

- Quả ổi, xoài và măng cụt Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

7
6 

  08.0
5 

  Quả thuộc chi cam quýt, tươi 
hoặc khô 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
7 

  08.0
6 

  Quả nho, tươi hoặc khô Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
8 

  08.0
7 

  Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và 
đu đủ, tươi 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

7
9 

  08.0
8 

  Quả táo, lê và qủa mộc qua, tươi Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 
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8
0 

  08.0
9 

  Quả mơ, anh đào, đào (kể cả 
xuân đào), mận và mận gai, tươi 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
1 

  08.1
0 

  Quả khác, tươi Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
2 

  08.1
1 

  Quả và quả hạch, đã hoặc chưa 
hấp chín hoặc luộc chín trong 
nước, đông lạnh, đã hoặc chưa 
thêm đường hoặc chất ngọt khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
3 

  08.1
2 

  Quả và quả hạch, được bảo quản 
tạm thời (ví dụ: bằng khí 
sunfurơ, ngâm nước muối, nước 
lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 
quản khác) nhưng không ăn ngay 
được 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    08.1
3 

  Quả khô, trừ các loại quả thuộc 
nhóm 0801 đến 0806; hỗn hợp 
các loại quả hạch hoặc quả khô 
thuộc chương này 

  

8
4 

    0813
.10 

- Quả mơ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
5 

    0813
.20 

- Quả mận đỏ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
6 

    0813
.30 

- Quả táo Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
7 

    0813
.40 

- Quả khô khác Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

8
8 

    0813
.50 

- Hỗn hợp các loại quả hạch 
hoặc quả khô thuộc chương này 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 

8
9 

  08.1
4 

  Vỏ các loại quả thuộc chi cam 
quýt, hoặc các loại dưa (kể cả 
dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô 
hoặc bảo quản tạm thời trong 
nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 
trong các dung dịch bảo quản 
khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Chư
ơng 
09 

    Cà phê, chè, chè Paraguay và các 
loại gia vị 

  

    09.0
1 

  Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã 
hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ 
quả và vỏ lụa cà phê; các chất 
thay thế cà phê có chứa cà phê 
theo tỷ lệ nào đó 

  

        - Cà phê chưa rang:   
9
0 

    0901
.11 

- - Chưa khử chất ca-phê-in: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

9     0901 - - Đã khử chất ca-phê-in: Hàm lượng giá trị khu vực không 
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1 .12 ít hơn 45%  giá FOB  
        - Cà phê đã rang:   
9
2 

    0901
.21 

- - Chưa khử chất ca-phê-in: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

9
3 

    0901
.22 

- - Đã khử chất ca-phê-in: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

9
4 

    0901
.90 

- Loại khác Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

9
5 

  09.0
2 

  Chè, đã hoặc chưa pha hương 
liệu 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

9
6 

  09.0
3 

  Chè Paragoay  Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    09.0
4 

  Hạt tiêu thuộc chi Piper; các loại 
quả chi Capsicum hoặc chi 
Pimenta, khô, xay hoặc nghiền 

  

        - Hạt tiêu:   
9
7 

    0904
.11 

- - Chưa xay hoặc nghiền: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

9
8 

    0904
.12 

- - Đã xay hoặc nghiền: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

9
9 

    0904
.20 

- Các loại quả chi Capsicum 
hoặc chi Pimenta, đã làm khô, 
xay hoặc nghiền: 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
0 

  09.0
5 

  Va-ni Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    09.0
6 

  Quế và hoa quế   

1
0
1 

    0906
.10 

- Chưa xay hoặc nghiền Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
2 

    0906
.20 

-  Đã xay hoặc nghiền Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
0
3 

  09.0
7 

  Đinh hương (cả quả, thân, cành) Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
4 

  09.0
8 

  Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và 
bạch đậu khấu 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
5 

  09.0
9 

  Hoa hồi, hoa hồi dạng sao, hạt 
cây thì là, hạt cây rau mùi, cây 
thì là Ai cập hoặc cây ca-rum; 
hạt cây bách xù (juniper berries)  

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    09.1
0 

  Gừng, nghệ tây, nghệ, lá rau 
thơm, lá nguyệt quế, ca-ry 
(curry) và các loại gia vị khác 
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1
0
6 

    0910
.10 

- Gừng Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
7 

    0910
.20 

- Nghệ tây Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
8 

    0910
.30 

- Nghệ Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
0
9 

    0910
.40 

- Lá rau thơm, lá nguyệt quế Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
1
0 

    0910
.50 

- Ca-ry (curry) Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

        - Gia vị khác:   
1
1
1 

    0910
.91 

- - Hỗn hợp các gia vị đã nêu 
trong chú giải 1(b) của chương 
này 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
1
2 

    0910
.99 

- - Loại khác Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
1
3 

Chư
ơng 
10 

    Ngũ cốc Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Chư
ơng 
11 

    Các sản phẩm xay xát; malt; tinh 
bột; inulin; gluten lúa mì 

  

1
1
4 

  11.0
1 

  Bột mì hoặc bột meslin Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 11.01 

    11.0
2 

  Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột 
meslin 

  

1
1
5 

    1102
.10 

- Bột lúa mạch đen Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
1
6 

    1102
.20 

- Bột ngô Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
1
7 

    1102
.30 

- Bột gạo Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước thuộc 
khối AKFTA nào 
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1
1
8 

    1102
.90 

- Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1102.90, với điều kiện nguyên vật 
liệu của các nhóm 10.03 và 10.06 
có xuất xứ thuần túy hoặc được 
sản xuất toàn bộ tại một nước; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,với 
điều kiện nguyên vật liệu của các 
nhóm 10.03 và 10.06 là xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại một nước 

    11.0
3 

  Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô 
và bột viên 

  

        - Dạng tấm và bột thô:   
1
1
9 

    1103
.11 

- - Của lúa mì: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1103.11, hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
2
0 

    1103
.13 

- - Của ngô Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1103.11, hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
2
1 

    1103
.19 

- - Của ngũ cốc khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1103.19, với điều kiện nguyên vật 
liệu của các nhóm 10.03 và 10.06 
có xuất xứ thuần túy hoặc được 
sản xuất toàn bộ tại một nước; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,với 
điều kiện nguyên vật liệu của các 
nhóm 10.03 và 10.06 là xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại một nước 

1
2
2 

    1103
.20 

- Dạng bột viên Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1103.20, với điều kiện nguyên vật 
liệu của các nhóm 10.03 và 10.06 
có xuất xứ thuần túy hoặc được 
sản xuất toàn bộ tại một nước; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,với 
điều kiện nguyên vật liệu của các 
nhóm 10.03 và 10.06 là xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại một nước 
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    11.0
4 

  Ngũ cốc được chế biến theo cách 
khác (ví dụ: xát vỏ, xay, vỡ 
mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc 
nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 
10.06; mầm ngũ cốc nguyên 
dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền 

  

        - Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh:   
1
2
3 

    1104
.12 

- - Của yến mạch Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1104.12, hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
2
4 

    1104
.19 

- - Của ngũ cốc khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1104.19, với điều kiện nguyên vật 
liệu của các nhóm 10.03 và 10.06 
có xuất xứ thuần túy hoặc được 
sản xuất toàn bộ tại một nước; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,với 
điều kiện nguyên vật liệu của các 
nhóm 10.03 và 10.06 là xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại một nước 

        - Ngũ cốc đã chế biến cách khác 
(ví dụ: xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát 
hoặc nghiền thô): 

  

1
2
5 

    1104
.22 

- - Của yến mạch Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
2
6 

    1104
.23 

- - Của ngô Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
2
7 

    1104
.29 

- - Của ngũ cốc khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
2
8 

    1104
.30 

- Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, 
xay mảnh lát, hoặc nghiền 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    11.0
5 

  Khoai tây, dạng bột, bột thô, bột 
mịn, mảnh lát, hạt và bột viên 

  

1
2
9 

    1105
.10 

- Bột, bột mịn và bột thô Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1105.10, hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
3

    1105
.20 

- Dạng mảnh lát, hạt và bột viên Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 
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0 
1
3
1 

  11.0
6 

  Bột, bột mịn và bột thô, chế biến 
từ các loại rau đậu khô thuộc 
nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ 
rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 
07.14 hoặc từ các sản phẩm 
thuộc chương 8 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 11.06, hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

    11.0
7 

  Malt, rang hoặc chưa rang   

1
3
2 

    1107
.10 

- Chưa rang Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 1107.10 

1
3
3 

    1107
.20 

- Đã rang Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
3
4 

  11.0
8 

  Tinh bột; i-nu-lin Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 11.08, hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

1
3
5 

  11.0
9 

  Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy 
khô 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
3
6 

Chư
ơng 
12 

    Hạt và quả có dầu; các loại ngũ 
cốc, hạt và quả khác; cây công 
nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm 
rạ và cây làm thức ăn gia súc 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Chư
ơng 
13 

    Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa 
cây, các chất nhựa và các chất 
chiết suất từ thực vật khác  

  

1
3
7 

  13.0
1 

  Nhựa cánh kiến đỏ, nhựa tự 
nhiên, nhựa cây, nhựa gôm, nhựa 
dầu (ví dụ: nhựa thơm từ cây 
balsam) 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    13.0
2 

  Nhựa và các chiết suất thực vật; 
chất pectic, muối của axit 
pectinic, muối của axit pectic; 
thạch, các chất nhầy và các chất 
làm đặc, dày khác, đã hoặc chưa 
cải biến, thu được từ các sản 
phẩm thực vật 

  

        - Nhựa và các chiết suất từ thực 
vật: 

  

1
3
8 

    1302
.11 

- - Từ thuốc phiện: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
3
9 

    1302
.12 

- - Từ cam thảo Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 
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1
4
0 

    1302
.13 

- - Từ hoa bia (hublong) Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4
1 

    1302
.14 

- - Từ cây kim cúc hoặc rễ loại 
cây có chứa chất rotenon 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4
2 

    1302
.19 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4
3 

    1302
.20 

- Chất  pectic, muối của axit 
pectinic, muối của axit pectic 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

        - Chất nhầy và chất làm đặc, 
dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu 
được từ các sản phẩm thực vật : 

  

1
4
4 

    1302
.31 

- - Thạch  Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 70% giá FOB 

1
4
5 

    1302
.32 

- - Chất nhầy hoặc chất làm đặc, 
dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu 
được từ quả cây minh quyết, hạt 
cây minh quyết hoặc hạt guar 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4
6 

    1302
.39 

- - Loại khác: Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

1
4
7 

Chư
ơng 
14 

    Nguyên liệu thực vật dùng để tết 
bện; các sản phẩm thực vật chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Phần III - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ  chúng;mỡ ăn 
được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật 

  Chư
ơng 
15 

    Mỡ và dầu động vật hoặc thực 
vật và các sản phẩm tách từ 
chúng; mỡ ăn được đã chế biến; 
các loại sáp động vật hoặc thực 
vật 

  

    15.1
5 

  Mỡ và dầu thực vật xác định 
khác (kể cả dầu Jojoba) và các 
phần phân đoạn của chúng đã 
hoặc chưa tinh chế, nhưng không 
thay đổi về mặt hóa học 

  

1
4
8 

    1515
.50 

- Dầu hạt vừng và các phần phân 
đoạn của dầu hạt vừng: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
1515.50, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 12 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
một nước; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 12 là xuất xứ thuần 
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túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
một nước 

    15.1
7 

  Margarin, các hỗn hợp và các 
chế phẩm ăn được làm từ mỡ 
hoặc dầu động vật hoặc thực vật 
hoặc các phần phân đoạn của các 
loại mỡ hoặc dầu khác nhau  
thuộc chương này, trừ mỡ hoặc 
dầu ăn được hoặc các phần phân 
đoạn của chúng thuộc nhóm 
15.16 

  

1
4
9 

    1517
.10 

- Margarin, trừ margarin dạng 
lỏng 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1517.10, kèm điều kiện Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB 

1
5
0 

    1517
.90 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
5
1 

  15.1
8 

  Mỡ và dầu động vật hoặc thực 
vật và các phần phân đoạn của 
chúng đã đun sôi, ô xi hoá, khử 
nước, sun phát hoá, thổi khô, 
polyme hoá bằng cách đun nóng 
trong chân không hoặc trong khí 
trơ, hoặc bằng biện pháp thay 
đổi về mặt hoá học khác, trừ loại 
thuộc nhóm 15.16; các chế phẩm  
hoặc hỗn hợp không ăn được  từ 
các phần phân đoạn của các loại 
mỡ hoặc dầu động vật khác nhau 
thuộc Chương này 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 15.18,kèm 
điều kiện Hàm lượng giá trị khu 
vực không ít hơn 40% giá FOB   

  Phần IV - Thực phẩm chế biến; đồ uống, rượu mạnh và giấm; thuốc lá và các nguyên 
liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến 

  Chư
ơng 
16 

    Các chế phẩm từ thịt, cá hay 
động vật giáp xác, động vật thân 
mềm hoặc động vật thuỷ sinh 
không xương sống khác 

  

1
5
2 

  16.0
1 

  Xúc xích và các sản phẩm tương 
tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng 
thịt sau giết mổ hoặc tiết; các 
chế phẩm thực phẩm từ các sản 
phẩm đó 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  
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    16.0
2 

  Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau 
giết mổ hoặc tiết, đã chế biến 
hoặc bảo quản khác 

  

1
5
3 

    1602
.20 

- Từ gan động vật Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
1602.20 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 1, 2, và 5 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  với 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

        - Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:   
1
5
4 

    1602
.31 

- - Từ gà tây Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
11602.31 , với điều kiện nguyên 
vật liệu từ các chương 1, 2, và 5 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  ới 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

1
5
5 

    1602
.32 

- - Từ gà loài Gallus domesticus: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 60% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu từ các chương 1,2 
và 5 có xuất xứ thuần túy hoặc 
được sản xuất toàn bộ tại bất kì 
nước AKFTA nào 

1
5
6 

    1602
.39 

- - Từ gia cầm khác Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
1602.39 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 1, 2, và 5 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  với 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

        - Từ lợn:   
1     1602 - - Thịt mông nguyên miếng và Hàm lượng giá trị khu vực không 
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5
7 

.41 cắt mảnh ít hơn 40%  giá FOB  

1
5
8 

    1602
.42 

- - Thịt vai nguyên miếng và cắt 
mảnh 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
1602.42 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 1, 2, và 5 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  với 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

1
5
9 

    1602
.49 

- - Loại khác, kể cả các sản 
phẩm pha trộn: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
1602.49 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 1, 2, và 5 là 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  với 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

1
6
0 

    1602
.50 

- Từ trâu bò: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
6
1 

    1602
.90 

- Loại khác, kể cả sản phẩm chế 
biến từ tiết động vật: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm  
1602.90 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 1, 2, và 5 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB,  với 
điều kiện nguyên vật liệu từ các 
chương 1, 2, và 5 là xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
nước xuất khẩu 

    16.0
4 

  Cá đã được chế biến hay bảo 
quản; trứng cá muối và sản phẩm 
thay thế trứng cá muối chế biến 
từ trứng cá 

  

        - Cá nguyên con hoặc cá miếng, 
nhưng chưa xay nhỏ: 
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1
6
2 

    1604
.11 

- - Từ cá hồi: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1604.11; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 40% giá 
FOB 

1
6
3 

    1604
.12 

- - Từ cá trích: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
6
4 

    1604
.13 

- - Từ cá sacdin, cá trích cơm 
(sprats) hoặc cá trích kê 
(brisling): 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
6
5 

    1604
.15 

- - Từ cá thu: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
6
6 

    1604
.16 

- - Từ cá trổng: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1604.16, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 3 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu từ chương 3 là 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

1
6
7 

    1604
.19 

- - Từ cá khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1604.19; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 40% giá 
FOB 

1
6
8 

    1604
.20 

- Cá đã được chế biến hoặc bảo 
quản cách khác: 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1604.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
6
9 

    1604
.30 

- Trứng cá muối và sản phẩm 
thay thế trứng cá muối: 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1604.30; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    16.0
5 

  Động vật giáp xác, động vật thân 
mềm và động vật thuỷ sinh 
không xương sống khác, đã được 
chế biến hoặc bảo quản 

  

1
7
0 

    1605
.10 

- Cua Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 35%  giá FOB  
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1
7
1 

    1605
.20 

- Tôm Shrimp và tôm pandan 
(prawns): 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 35%  giá FOB  

1
7
2 

    1605
.30 

- Tôm hùm Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1605.30, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 3 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB,  với điều kiện 
nguyên vật liệu từ chương 3 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

1
7
3 

    1605
.40 

- Động vật giáp xác khác Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1605.40, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 3 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB,  với điều kiện 
nguyên vật liệu từ chương 3 là 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

1
7
4 

    1605
.90 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1605.90, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ chương 3 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB,  với điều kiện 
nguyên vật liệu từ chương 3 là 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

  Chư
ơng 
19 

    Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột hoặc sữa; các loại bánh 

  

    19.0
1 

  Chiết suất từ malt; thức ăn chế 
biến từ bột, tấm, bột thô, tinh bột 
hoặc từ chiết suất của malt, 
không chứa ca cao hoặc chứa 
dưới 40% trọng lượng là ca cao 
đã khử toàn bộ chất béo, chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi 
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khác; thức ăn chế biến từ sản 
phẩm thuộc 

1
7
5 

    1901
.10 

- Chế phẩm dùng cho trẻ em đã 
đóng gói để bán lẻ: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
1901.10 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ nhóm 04.01 - 04.04, và từ 
các chương 10 và 11 có xuất xứ từ 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu từ nhóm 04.01 - 
04.04, và từ các chương 10 và 11 
có xuất xứ từ bất kì nước AKFTA 
nào   

1
7
6 

    1901
.20 

- Bột trộn hoặc bột nhào để chế 
biến thành các loại bánh thuộc 
nhóm 19.05: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
1901.20 , với điều kiện nguyên vật 
liệu từ  các chương 10 và 11 có 
xuất xứ từ bất kì nước AKFTA 
nào; hoặc Hàm lượng giá trị khu 
vực không ít hơn 40% giá FOB, 
với điều kiện nguyên vật liệu từ 
các chương 10 và 11 có xuất xứ từ 
bất kì nước AKFTA nào 

1
7
7 

    1901
.90 

- Loại khác: Riêng với mã HS 1901.90.2000 
của Hàn Quốc:Xuất xứ thuần túy 
hoặc được sản xuất toàn bộ tại bất 
kì nước AKFTA nào; Đối với các 
mã HS khác: Chuyển đổi từ bất kì 
một nhóm 4 số nào khác sang phân 
nhóm 1901.90, với điều kiện 
nguyên vật liệu từ nhóm 04.01 - 
04.04, và từ các chương 10 và 11 
có xuất xứ thuần túy tại bất kì 
nước AKFTA nào; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB,với điều kiện 
nguyên vật liệu từ nhóm 04.01 - 
04.04, và từ các chương 10 và 11 
có xuất xứ thuần túy tại bất kì 
nước AKFTA nào  

    19.0
4 

  Thức ăn chế biến từ quá trình nổ 
hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các 
sản phẩm ngũ cốc (ví dụ: mảnh 
ngô chế biến từ bột ngô); ngũ 
cốc (trừ ngô) ở dạng hạt, mảnh 
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hoặc hạt đã làm thành dạng khác 
(trừ bột, tấm và bột thô), đã làm 
chín sơ hoặc chế biến cách khác 

1
7
8 

    1904
.90 

- Loại khác: Riêng với mã HS 1904.90.1000 
của Hàn Quốc: Chuyển đổi từ bất 
kì một nhóm 4 số nào khác sang 
phân nhóm 1904.90, với điều kiện 
quy tắc de minimis sẽ không áp 
dụng cho nguyên liệu không có 
xuất xứ được nhập khẩu từ một 
nước ngoài khối AKFTA dùng để 
sản xuất ra sản phẩm trừ khi 
nguyên vật liệu không có xuất xứ 
đó có mã HS 6 số khác với mã HS 
6 số của thành phẩm; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB; Đối với các mã HS 
khác: Chuyển đổi từ bất kì một 
nhóm 4 số  nào khác sang phân 
nhóm  1904.90; hoặc  Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

    19.0
5 

  Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và 
các loại bánh khác, có hoặc 
không chứa ca cao; bánh thánh, 
vỏ viên nhộng dùng trong ngành 
dược, bánh quế, bánh đa nem và 
các sản phẩm tương tự 

  

        - Bánh quy ngọt; bánh quế 
(waffles) và bánh kem xốp 
(wafers): 

  

1
7
9 

    1905
.31 

- - Bánh quy ngọt: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1905.31; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

1
8
0 

    1905
.32 

- - Bánh quế và bánh kem xốp: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1905.32; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB  

1
8
1 

    1905
.90 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
1905.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

  Chư     Chế phẩm từ rau, quả, quả hạch   
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ơng 
20 

hoặc các phần khác của cây 

    20.0
3 

  Nấm và nấm cục, đã chế biến 
hoặc bảo quản bằng cách khác 
trừ bảo quản bằng giấm hoặc 
axit axetic  

  

1
8
2 

    2003
.90 

- Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
2003.90, kèm điều kiện Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
60% giá FOB  

    20.0
5 

  Rau khác, đã chế biến hay bảo 
quản bằng cách khác trừ bảo 
quản bằng giấm hay axit axetic, 
không đông lạnh, trừ các sản 
phẩm thuộc nhóm 20.06 

  

1
8
3 

    2005
.90 

- Rau khác và hỗn hợp các loại 
rau: 

Riêng với mã HS 2005.90.1000 
của Hàn Quốc: Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 60% giá 
FOB; Đối với các mã HS khác: 
Hàm lượng giá trị khu vực không  
ít hơn 40% giá FOB 

1
8
4 

  20.0
6 

  Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và 
các phần khác của cây, được  
bảo  quản  bằng đường (dạng 
khô có tẩm đường, ngâm trong 
nước đường hoặc bọc đường) 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

    20.0
8 

  Quả, quả hạch và các phần khác 
ăn được của cây, đã chế biến, 
bảo quản cách khác, đã hoặc 
chưa pha thêm đường hay chất 
ngọt khác hoặc rượu, chưa được 
chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

  

        - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã 
hoặc  chưa pha trộn với nhau: 

  

1
8
5 

    2008
.11 

- - Lạc: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu từ chương 12 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 
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1
8
6 

    2008
.19 

- - Loại khác, kể cả hỗn hợp: Chuyển đổi từ bất kì nhóm 4 số 
nào khác sang phân nhóm 
2008.19, với điều kiện nguyên vật 
liệu của các mã HS 0802.31, 
0802.32, 0802.40 and 0802.90 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào; hoặc Hàm lượng giá 
trị khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB,  or A regional value content 
of not less than 40 percent of the 
FOB value of the good, với điều 
kiện nguyên vật liệu của các mã 
HS 0802.31, 0802.32, 0802.40 and 
0802.90 có xuất xứ thuần túy hoặc 
được sản xuất toàn bộ tại bất kì 
nước AKFTA nào 

1
8
7 

    2008
.20 

- Dứa Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2008.20 
, với điều kiện nguyên vật liệu từ 
chương 8 có xuất xứ thuần túy 
hoặc được sản xuất toàn bộ tại bất 
kì nước AKFTA nào; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB,ới điều kiện nguyên 
vật liệu từ chương 8 có xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại bất kì nước AKFTA nào 

        - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp, 
trừ loại thuộc phân nhóm 
2008.19: 

  

1
8
8 

    2008
.92 

- - Dạng hỗn hợp: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2008.92; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 40% giá 
FOB 

1
8
9 

    2008
.99 

- - Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2008.99; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 40% giá 
FOB 

    20.0
9 

  Nước quả ép (kể cả hèm  nho) và 
nước rau ép, chưa lên men và  
chưa pha rượu, đã hoặc chưa pha 
thêm đường hay chất ngọt khác 

  

        - Nước dứa ép:   
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1
9
0 

    2009
.41 

- - Với giá trị Brix không quá 20 Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2009.41, với điều kiện nguyên vật 
liệu của chương 8 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuât toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào 

1
9
1 

    2009
.49 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2009.49; với điều kiện nguyên vật 
liệu của chương 8 có xuất xứ thuần 
tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào 

        - Nước táo ép:   
1
9
2 

    2009
.80 

- Nước ép từ một loại quả hoặc 
rau khác: 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2009.80; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không  ít hơn 40% giá 
FOB 

1
9
3 

    2009
.90 

- Nước ép hỗn hợp  Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm2009.90 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
21 

    Các chế phẩm ăn được khác   

    21.0
1 

  Chất chiết suất, tinh chất và các 
chất cô đặc từ cà phê, chè, chè 
Paragoay và các chế phẩm có 
thành phần cơ bản là các sản 
phẩm này hoặc có thành phần cơ 
bản là cà phê, chè, chè Paraguay; 
rễ rau diếp xoăn rang và các chất 
khác thay thế cà phê rang, các 
chế phẩm có thành phần cơ bản 
từ các chất chiết suất, tinh chất 
và chất cô đặc hoặc có thành 
phần cơ bản từ cà phê 

  

        - Chất chiết suất, tinh chất và các 
chất cô đặc từ cà phê và các chế 
phẩm có thành  phần cơ bản từ 
các chất chiết suất, tinh chất 
hoặc các chất cô đặc này hay có 
thành phần cơ bản là cà phê: 
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1
9
4 

    2101
.20 

- Chất chiết suất, tinh chất và các 
chất cô đặc từ chè, chè Paragoay 
và các chế phẩm có thành phần 
cơ bản từ các chất chiết suất, tinh 
chất hoặc chất cô đặc này hoặc 
có thành phần cơ bản từ chè 
hoặc chè Paragoay 

Chuyển đổi từ bất kì nhóm 4 số 
nào khác sang phân nhóm  
2101.20 ,với điều kiện nguyên vật 
liệu của nhóm 09.02 có xuất xứ 
thuần tuý hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB, với 
điều kiện nguyên vật liệu của 
nhóm 09.02 có xuất xứ thuần tuý 
hoặc được sản xuất toàn bộ tại bất 
kì nước AKFTA nào 

    21.0
3 

  Nước xốt và các chế phẩm làm 
nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và 
bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột 
thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã 
chế biến 

  

1
9
5 

    2103
.90 

- Loại khác: Riêng với mã HS  2103.90.1030; 
2103.90.9030; 2103.90.9090 của 
Hàn Quốc: Chuyển từ bất kì nhóm 
4 số nào khác sang phân nhóm 
2103.90, với điều kiện nguyên vật 
liệu từ các chương 7 và 9 có xuất 
xứ thuần tuý hoặc được sản xuất 
toàn bộ tại bất kì nước AKFTA 
nào; hoặc Hàm lượng giá trị khu 
vực không ít hơn 40% giá FOB, 
với điều kiện nguyên vật liệu từ 
các chương 7 và 9 có xuất xứ 
thuần tuý hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại bất kì nước AKFTA nào     

    21.0
6 

  Các chế phẩm thực phẩm chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 

  

1
9
6 

    2106
.90 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hưn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu của các nhóm  
1211.20, 1212.20 và 1302.19 có 
xuất xứ thuần tuý hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

  Chư
ơng 
22 

    Đồ uống, rượu và giấm   

    22.0
2 

  Nước, kể cả nước khoáng và 
nước có ga, đã pha thêm đường 
hoặc chất ngọt khác hay hương 
liệu, và đồ uống không chứa cồn 
khác, không bao gồm nước quả 
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ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 
20.09 

1
9
7 

    2202
.10 

- Nước, kể cả nước khoáng và 
nước có ga, đã pha thêm đường 
hoặc chất ngọt khác hay hương 
liệu: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

1
9
8 

    2202
.90 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hưn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu của các nhóm  
1211.20 và 1302.19 có xuất xứ 
thuần tuý hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại bất kì nước AKFTA nào 

1
9
9 

  22.0
3 

  Bia sản xuất từ malt Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 22.03 ; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không  
ít hơn 40% giá FOB 

    22.0
4 

  Rượu vang làm từ nho tươi, kể 
cả rượu vang cao độ; hèm nho 
trừ loại thuộc nhóm 20.09 

  

        - Rượu vang khác; hèm nho đã 
pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản 
sự lên men: 

  

2
0
0 

    2204
.21 

- - Loại trong đồ đựng không quá 
2 lít: 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2204.21 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

2
0
1 

    2204
.29 

- - Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2204.29 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

    22.0
8 

  Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có 
nồng độ cồn dưới 80% tính theo 
thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và 
đồ uống có rượu khác. 

  

2
0
2 

    2208
.20 

- Rượu mạnh cất từ rượu vang 
nho hoặc từ rượu bã nho: 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2208.20 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

2
0
3 

    2208
.30 

- Rượu Whisky: Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2208.30 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

2
0
4 

    2208
.70 

- Rượu mùi và rượu bổ: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hưn 40% giá FOB, với điều kiện 
nguyên vật liệu của các nhóm  
1211.20 và 1302.19 có xuất xứ 
thuần tuý hoặc được sản xuất toàn 
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bộ tại bất kì nước AKFTA nào 

  Chư
ơng 
23 

    Phế liệu và phế thải từ ngành 
công nghiệp thực phẩm; thức ăn 
gia súc đã chế biến 

  

    23.0
1 

  Bột mịn, bột thô và bột viên, từ 
thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau 
giết mổ, từ cá hay động vật giáp 
xác, động vật thân mềm hoặc 
động vật thuỷ sinh không xương 
sống khác, không thích hợp dùng 
làm thức ăn cho người; tóp mỡ 

  

2
0
5 

    2301
.20 

- Bột mịn, bột thô và bột viên, từ 
cá hay động vật giáp xác, động 
vật thân mềm hoặc động vật thuỷ 
sinh không xương sống khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 2301.20 
; hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không  ít hơn 40% giá FOB 

    23.0
6 

  Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã 
hoặc chưa xay hay ở dạng bột 
viên, thu được từ quá trình chiết 
xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ 
các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 
23.05 

  

        - Từ hạt cải dầu:   
2
0
6 

    2306
.50 

- Từ dừa hoặc cùi dừa  Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
2306.50, với điều kiện nguyên vật 
liệu của chương 8 có xuất xứ thuần 
túy hoặc được sản xuât toàn bộ tại 
bất kì nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB, với điều kiên 
nguyên vật liệu của chương 8 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuât toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 

2
0
7 

  23.0
8 

  Nguyên liệu thực vật và phế thải 
thực vật, phế liệu thực vật và sản 
phẩm phụ từ thực vật, ở dạng bột 
viên hoặc không ở dạng bột viên, 
loại dùng trong chăn nuôi động 
vật, chưa được chi tiết hoặc ghi 
ở nơi khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 23.08, với 
điều kiện nguyên vật liệu của 
chương 8 có xuất xứ thuần túy 
hoặc được sản xuât toàn bộ tại bất 
kì nước AKFTA nào; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB, với điều kiên 
nguyên vật liệu của chương 8 có 
xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuât toàn bộ tại bất kì nước 
AKFTA nào 
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    23.0
9 

  Chế phẩm dùng trong chăn nuôi 
động vật 

  

2
0
8 

    2309
.90 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40%  giá FOB  

  Chư
ơng 
24 

    Thuốc lá và nguyên liệu thay thế 
thuốc lá lá đã chế biến 

  

2
0
9 

  24.0
1 

  Lá thuốc lá chưa chế biến; phế 
liệu lá thuốc lá 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    24.0
2 

  Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà 
nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ 
lá thuốc lá hoặc từ các chất thay 
thế lá thuốc lá  

  

2
1
0 

    2402
.20 

- Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc 
lá: 

Chuyển đổi từ bất kì nhóm 4 số 
nào sang phân nhóm  2402.20, với 
điều kiện gía trị cua nguyên vật 
liệu không có xuất xứ của nhóm  
24.03 không vượt quá 60% giá 
FOB 

  Phần VI - Sản phẩm của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp liên 
quan 

  Chư
ơng 
29 

    Hoá chất hữu cơ   

    29.2
1 

  Hợp chất chức amin   

        - Amin đa chức mạch hở, các 
dẫn xuất của chúng và muối của 
chúng: 

  

2
1
1 

    2921
.21 

- - Ethylenediamine và muối của 
nó 

Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2921.21; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

2
1
2 

    2921
.29 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2921.29 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    29.2
2 

  Hợp chất amino chức oxy   

        - Rượu amino,  trừ loại chứa 2 
chức oxy trở lên, ete, este của 
chúng;  muối của chúng: 

  

2
1
3 

    2922
.12 

- - Diethanolamine và muối của 
chúng 

Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2922.12 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
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khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

2
1
4 

    2922
.13 

- - Triethanolamine và muối của 
chúng 

Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2922.13 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB  

        - Axit amino, trừ loại chứa 2 
chức oxy trở lên, este của nó; 
muối của chúng: 

  

2
1
5 

    2922
.41 

- - Lysin và este của nó; muối 
của chúng 

Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2922.41; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB  

        Muối và hydroxit amoni bậc 4; 
lecithin và chất 
phosphoaminolipids khác, đã 
hoặc chưa xác định về mặt hoá 
học 

  

2
1
6 

    2923
.90 

- Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
2923.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

  Chư
ơng 
33 

    Tinh dầu, các chất tựa nhựa; 
nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế 
phẩm dùng cho vệ sinh 

  

    33.0
1 

  Tinh dầu (đã hoặc chưa khử 
terpen) kể cả tinh dầu sáp và tinh 
dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; 
nhựa chứa dầu đã chiết; tinh dầu 
đậm đặc trong mỡ, trong các loại 
dầu không bay hơi, trong các 
loại sáp hay các chất tương tự, 
thu được bằng phương pháp tách 
hương hoặc ngâm ướt; và chưng 
cất tinh dầu 

  

        - Tinh dầu của các loại quả chi 
cam quýt: 

  

2
1
7 

    3301
.30 

- Chất tựa nhựa Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm nào khác sang phân nhóm 
3301.30; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 
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2
1
8 

    3301
.90 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
3301.90, với điều kiện nguyên vật 
liệu của  các phân nhóm 1211.20 
và 1302.19 có xuất xứ thuần tuý 
hoặc được sản xuất toàn bộ tại bất 
kì một nước AKFTA nào; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB,or A regional 
value content of not less than 40 
percent of the FOB value of the 
good,với điều kiện nguyên vật liệu 
của  các phân nhóm 1211.20 và 
1302.19 có xuất xứ thuần tuý hoặc 
được sản xuất toàn bộ tại bất kì 
một nước AKFTA nào 

  Phần VII - Nhựa và các sản phẩm từ nhựa; Cao su và cac sản phẩm từ cao su 
  Chư

ơng 
40 

    Cao su và các sản phẩm bằng 
cao su 

  

    40.1
1 

  Lốp mới, loại dùng hơi bơm, 
bằng cao su 

  

2
1
9 

    4011
.10 

- Loại sử dụng cho ô tô con (kể 
cả loại ô tô chở người có khoang 
chở hành lý riêng và ô tô đua) 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
4011.10, kèm điều kiên Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
55% giá FOB  

2
2
0 

    4011
.20 

- Loại dùng cho ô tô buýt và ô tô 
vận tải: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
4011.20, kèm điều kiện Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
55% giá FOB  

2
2
1 

    4011
.40 

- Loại dùng cho xe mô tô  Chuyển đổi từ bất kì nhóm 4 số 
nào khác sang phân nhóm 
4011.40, kèm điều kiện Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
55% giá FOB  

  Phần VIII - Da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ  da; bộ đồ yên cương, hàng 
du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự; các mặt hàng từ ruột động vật (trừ tơ 
từ ruột con tằm) 

  Chư
ơng 
42 

    Các sản phẩm bằng da thuộc; bộ 
đồ yên cương; các mặt hàng du 
lịch, túi xách và các loại đồ chứa 
tương tự, các sản phẩm làm từ 
ruột động vật (trừ tơ từ ruột con 
tằm) 

  

    42.2
3 

  Hàng may mặc và đồ phụ trợ 
quần áo bằng da thuộc hoặc bằng 
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da tổng hợp 

        - Găng tay thường, găng tay hở 
ngón và găng tay bao: 

  

2
2
2 

    4203
.21 

- - Loại được thiết kế chuyên 
dùng cho thể thao 

Chuyển đổi từ bất kì chương nào 
khác sang phân nhóm 4203.21  

  Phần XI - Nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt 
  Chư

ơng 
50 

    Tơ tằm   

2
2
3 

  50.0
1 

  Kén tằm thích hợp để ươm tơ Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 50.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
2
4 

  50.0
2 

  Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu) Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 50.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
2
5 

  50.0
3 

  Phế liệu tơ (kể cả kén không 
thích hợp để ươm tơ, phế liệu sợi 
tơ và tơ tái chế) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 50.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
2
6 

  50.0
4 

  Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu 
tơ cắt ngắn), chưa được đóng gói 
để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 50.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
2
7 

  50.0
5 

  Sợi tơ được kéo từ phế liệu tơ 
cắt ngắn, chưa được đóng gói để 
bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 50.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
2
8 

  50.0
6 

  Sợi tơ và sợi tơ được kéo từ phế 
liệu tơ cắt ngắn, đã được đóng 
gói để bán lẻ; đoạn tơ lấy từ ruột 
của con tằm 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 50.06,  trừ 
từ nhóm 50.04-50.05; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB 

2
2
9 

  50.0
7 

  Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi 
kéo từ phế liệu tơ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 50.07; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
51 

    Lông cừu, lông động vật loại 
mịn hoặc loại thô; sợi từ lông 
đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt 
thoi từ các nguyên liệu trên 
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2
3
0 

  51.0
1 

  Lông cừu, chưa chải thô hoặc 
chải kỹ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
1 

  51.0
2 

  Lông động vật loại mịn hoặc loại 
thô, chưa chải thô hoặc chải kỹ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
2 

  51.0
3 

  Phế liệu lông cừu hoặc lông 
động vật loại mịn hoặc loại thô, 
kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông 
tái chế 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
3 

  51.0
4 

  Lông cừu hoặc lông động vật 
loại mịn hoặc loại thô tái chế 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
4 

  51.0
5 

  Lông cừu và lông động vật loại 
mịn hoặc loại thô đã chải thô 
hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu 
chải kỹ, dạng từng đoạn) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
5 

  51.0
6 

  Sợi len lông cừu chải thô, chưa 
đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
6 

  51.0
7 

  Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa 
đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.07; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
7 

  51.0
8 

  Sợi lông động vật loại mịn (chải 
thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói 
để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 51.08; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
3
8 

  51.0
9 

  Sợi len lông cừu hoặc lông động 
vật loại mịn, đã đóng gói để bán 
lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 51.09,  trừ 
từ nhóm 51.06-51.08; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB 

2
3
9 

  51.1
0 

  Sợi làm từ lông động vật loại thô 
hoặc từ lông đuôi hoặc bờm 
ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông 
đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc 
chưa đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 51.10; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
4
0 

  51.1
1 

  Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu 
chải thô hoặc sợi từ lông động 
vật loại mịn chải thô 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 51.11; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 
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2
4
1 

  51.1
2 

  Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu 
chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật 
loại mịn chải kỹ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 51.12; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
4
2 

  51.1
3 

  Vải dệt thoi từ sợi lông động vật 
loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc 
bờm ngựa 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 51.13; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
52 

    Bông   

2
4
3 

  52.0
1 

  Xơ bông, chưa chải thô hoặc 
chưa chải kỹ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
4 

  52.0
2 

  Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi 
và bông tái chế) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
5 

  52.0
3 

  Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
6 

  52.0
4 

  Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc 
chưa đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
7 

  52.0
5 

  Sợi bông, (trừ chỉ khâu), có tỷ 
trọng bông từ 85% trở lên, chưa 
đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
8 

  52.0
6 

  Sợi bông (trừ chỉ khâu) có tỷ 
trọng bông dưới 85%, chưa đóng 
gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 52.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
4
9 

  52.0
7 

  Sợi bông (trừ chỉ khâu), đã đóng 
gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 52.07, trừ 
từ nhóm 52.04-52.06; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB 

  Chư
ơng 
53 

    Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi 
giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy 
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2
5
0 

  53.0
1 

  Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc 
đã chế biến nhưng chưa kéo 
thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và 
phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi 
và sợi tái chế) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  53.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
5
1 

  53.0
2 

  Gai dầu (cannabis sativa L), 
dạng nguyên liệu thô hoặc đã 
chế biến nhưng chưa kéo thành 
sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế 
liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi 
tái chế) 

 Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  53.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
5
2 

  53.0
3 

  Đay và các loại xơ libe dệt khác 
(trừ lanh, gai dầu và gai ramie) 
dạng nguyên liệu thô hoặc đã 
chế biến nhưng chưa kéo thành 
sợi; xơ dạng ngắn và phế liệu 
của các loại xơ này (kể cả phế 
liệu sợi và sợi tái chế) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  53.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
5
3 

  53.0
4 

  Xơ sisal (xizan) và xơ dệt khác 
từ các cây thuộc chi cây thùa 
(Agave), dạng nguyên liệu thô 
hoặc đã chế biến, nhưng chưa 
kéo thành sợi; xơ dạng ngắn và 
phế liệu của các loại xơ này (kể 
cả phế liệu sợi và sợi tái chế) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  53.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
5
4 

  53.0
5 

  Xơ dừa, xơ chuối (loại xơ gai 
manila hoặc Musa textilis Nee), 
xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực 
vật khác chưa được ghi hay chi 
tiết ở nơi khác, thô hoặc đã chế 
biến nhưng chưa kéo thành sợi; 
xơ dạng ngắn, xơ vụn và phế liệu 
của các loại xơ này (kể cả phế 
liệu sợi và gốc cây phúc bồn tử) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  53.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
5
5 

  53.0
6 

  Sợi lanh  Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.06; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
5
6 

  53.0
7 

  Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ 
libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.07; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
5
7 

  53.0
8 

  Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực 
vật khác; sợi giấy 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.08; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 
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2
5
8 

  53.0
9 

  Vải dệt thoi từ sợi lanh Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.09; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
5
9 

  53.1
0 

  Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ 
các loại xơ libe dệt khác thuộc 
nhóm 53.03 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.10; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

2
6
0 

  53.1
1 

  Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt 
gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ 
sợi giấy 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 53.11; 
hoặc các công đoạn in vải và 
nhuộm phải kèm theo ít nhất hai 
công đoạn chuẩn bị hoặc kết thúc; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
54 

     Sợi filament nhân tạo   

2
6
1 

  54.0
1 

  Chỉ khâu làm từ sợi filament 
nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói 
để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
2 

  54.0
2 

  Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ 
khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, 
kể cả sợi monofilament tổng hợp 
có độ mảnh dưới 67 decitex 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
3 

  54.0
3 

  Sợi filament tái tạo (trừ chỉ 
khâu) chưa đóng gói để bán lẻ, 
kể cả sợi monofilament tái tạo có 
độ mảnh dưới 67 decitex 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
4 

  54.0
4 

  Sợi monofilament tổng hợp có 
độ mảnh từ 67 decitex trở lên, 
kích thước mặt cắt ngang không 
quá 1mm; sợi dạng dải và các 
dạng tương tự (ví dụ: sợi giả 
rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp 
có chiều rộng bề mặt không quá 
5mm 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
5 

  54.0
5 

  Sợi momofilament tái tạo có độ 
mảnh từ 67 decitex trở lên, kích 
thước mặt cắt ngang không quá 
1mm; sợi dạng dải và dạng 
tương tự (ví dụ: sợi giả rơm) từ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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nguyên liệu dệt nhân tạo có 
chiều rộng bề mặt không quá 
5mm 

2
6
6 

  54.0
6 

  Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ 
khâu) đã đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  54.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
55 

    Xơ, sợi staple nhân tạo   

2
6
7 

  55.0
1 

  Tô (tow) filament tổng hợp Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
8 

  55.0
2 

  Tô (tow) filament tái tạo Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
6
9 

  55.0
3 

  Xơ staple tổng hợp chưa chải 
thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia 
công cách khác để kéo sợi 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
0 

  55.0
4 

  Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, 
chưa chải kỹ hoặc chưa gia công 
cách khác để kéo sợi 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
1 

  55.0
5 

  Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế 
liệu sợi và nguyên liệu tái chế) 
từ xơ nhân tạo  

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
2 

  55.0
6 

  Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, 
chải kỹ hoặc gia công cách khác 
để kéo sợi 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
3 

  55.0
7 

  Xơ staple tái tạo, đã chải thô, 
chải kỹ hoặc gia công cách khác 
để kéo sợi 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.07; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
4 

  55.0
8 

  Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân 
tạo hoặc tổng hợp, đã hoặc chưa 
đóng gói để bán lẻ. 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.08; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
5 

  55.0
9 

  Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple 
tổng hợp, chưa đóng gói để bán 
lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 55.09; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 
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2
7
6 

  55.1
0 

  Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái 
tạo, chưa đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  55.10; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
7 

  55.1
1 

  Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple 
nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 55.11,  trừ 
từ nhóm 55.08 - 55.10; hoặc Hàm 
lượng giá trị khu vực không ít hơn 
40% giá FOB 

  Chư
ơng 
56 

    Mền xơ, phớt và các sản phẩm 
không dệt; các loại sợi đặc biệt; 
sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi 
xoắn thừng, sợi cáp và các sản 
phẩm của chúng 

  

2
7
8 

  56.0
1 

  Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và 
các sản phẩm của nó; các loại xơ 
dệt, chiều dài không quá 5mm 
(xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) 
từ công nghiệp dệt 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
7
9 

  56.0
2 

  Phớt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, 
tráng, phủ hoặc ép lớp 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
0 

  56.0
3 

  Các sản phẩm không dệt, đã 
hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ 
hoặc ép lớp 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
1 

  56.0
4 

  Chỉ cao su và chỉ coóc (cord) 
cao su, được bọc bằng vật liệu 
dệt; sợi dệt, dải và dạng tương tự 
thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã 
ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao 
ngoài bằng cao su hoặc plastic 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
2 

  56.0
5 

  Sợi kim loại hóa, có hoặc không 
quấn bọc, là loại sợi dệt hoặc dải 
hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 
54.04 hoặc 54.05, được kết hợp 
với kim loại ở dạng dây, dải 
hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
3 

  56.0
6 

  Sợi quấn bọc, sợi dạng dải và 
các dạng tương tự thuộc nhóm 
54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc 
(trừ các loại thuộc nhóm 56.05 
và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); 
sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi 
sơnin xù); sợi sùi vòng 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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2
8
4 

  56.0
7 

  Dây xe, dây coóc (cordage), dây 
thừng và cáp, đã hoặc chưa tết 
hoặc bện, có hoặc không ngâm 
tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài 
bằng cao su hoặc plastic 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.07; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
5 

  56.0
8 

  Tấm lưới được thắt gút bằng sợi 
xe, dây coóc (cordage) hoặc sợi 
xoắn thừng; lưới đánh cá và các 
loại lưới khác đã hoàn thiện, từ 
nguyên liệu dệt 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.08; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
6 

  56.0
9 

  Các sản phẩm làm từ sợi, sợi 
dạng dải hoặc dạng tương tự 
thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05; 
dây xe, dây coóc (cordage), dây 
xoắn thừng hoặc dây cáp chưa 
được chi tiết hay ghi ở nơi khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  56.09; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
57 

    Thảm và các loại hàng dệt trải 
sàn khác 

  

2
8
7 

  57.0
1 

  Thảm và các loại hàng dệt trải 
sàn khác loại thắt gút, đã hoặc 
chưa hoàn thiện 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  57.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
8 

  57.0
2 

  Thảm và các loại hàng dệt trải 
sàn khác, dệt thoi, không chần 
sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã 
hoặc chưa hoàn thiện, bao gồm 
thảm "kelem", "schumacks", 
"karamanie" và các loại thảm 
nhỏ dệt thủ công tương tự 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  57.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
8
9 

  57.0
3 

  Thảm và các loại hàng dệt trải 
sàn khác, được chần sợi nổi 
vòng, đã hoặc chưa hoàn thiện 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  57.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
0 

  57.0
4 

  Thảm và các loại hàng dệt trải 
sàn khác, từ phớt, không chần 
sợi nổi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã 
hoặc chưa hoàn thiện 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  57.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
1 

  57.0
5 

  Các loại thảm khác và các loại 
hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc 
chưa hoàn thiện 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  57.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
58 

    Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các 
loại vải dệt chần sợi vòng; hàng 
ren; thảm trang trí; hàng trang 
trí; hàng thêu 

  

2
9
2 

  58.0
1 

  Các loại vải dệt nổi vòng và các 
loại vải sơnin (chenille), trừ các 
loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
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58.06 ít hơn 40% giá FOB 

2
9
3 

  58.0
2 

  Vải khăn lông và các loại vải dệt 
thoi tạo vòng lông tương tự, trừ 
các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 
58.06; các loại vải dệt chần sợi 
nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc 
nhóm 57.03 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
4 

  58.0
3 

  Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ 
hẹp thuộc nhóm 58.06 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
5 

  58.0
4 

  Các loại vải tuyn và các loại vải 
dệt lưới khác, không bao gồm 
vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; 
hàng ren dạng mảnh, dạng dải 
hoặc dạng mẫu, trừ các loại vải 
thuộc các nhóm từ 60.02 đến 
60.06 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
6 

  58.0
5 

  Thảm trang trí dệt thủ công theo 
kiểu Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais và các kiểu 
tương tự, và các loại thảm trang 
trí thêu tay (ví dụ: thêu mũi nhỏ, 
thêu chữ thập), đã hoặc chưa 
hoàn thiện 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
7 

  58.0
6 

  Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại 
hàng thuộc nhóm 58.07; vải khổ 
hẹp gồm toàn sợi dọc, không có 
sợi ngang, liên kết với nhau bằng 
chất keo dính (bolducs) 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
8 

  58.0
7 

  Các loại nhãn, phù hiệu và các 
mặt hàng tương tự từ vật liệu 
dệt, dạng chiếc, dạng dải hoặc đã 
cắt theo hình hoặc kích cỡ, 
không thêu 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.07; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

2
9
9 

  58.0
8 

  Các dải bện dạng chiếc; dải, 
mảnh trang trí dạng chiếc, không 
thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; 
tua, ngù và các mặt hàng tương 
tự  

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.08; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
0 

  58.0
9 

  Vải dệt thoi từ sợi kim loại và 
vải dệt thoi từ sợi kim loại hóa 
thuộc nhóm 56.05, sử dụng để 
trang trí, như các loại vải trang 
trí nội thất hoặc cho các mục 
đích tương tự, chưa được chi tiết 
hay ghi ở nơi khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  58.09; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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3
0
1 

  58.1
0 

  Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải 
hoặc dạng theo mẫu 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm  58.10; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
0
2 

  58.1
1 

  Các sản phẩm dệt đã chần dạng 
chiếc, bao gồm một hay nhiều 
lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp 
đệm bằng cách khâu hoặc cách 
khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 
58.10 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm  58.11; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
59 

    Các loại vải dệt đã được ngâm 
tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các 
mặt hàng dệt thích hợp dùng 
trong công nghiệp 

  

3
0
3 

  59.0
1 

  Vải dệt được tráng keo hoặc hồ 
tinh bột, dùng để bọc ngoài bìa 
sách hoặc loại tương tự; vải can; 
vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ 
cứng hoặc các loại vải dệt đã 
được làm cứng tương tự để làm 
cốt mũ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.01; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
4 

  59.0
2 

  Vải mành dùng làm lốp từ sợi có 
độ bền cao từ nylon hoặc các 
polyamit, các polyeste khác hoặc 
viscose rayon 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.02; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
5 

  59.0
3 

  Vải dệt đã được ngâm tẩm, 
tráng, phủ hoặc ép với plastic, 
trừ các loại thuộc nhóm 59.02 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.03; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
6 

  59.0
4 

  Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo 
hình; các loại trải sàn có một lớp 
tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi 
là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt 
thành hình 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.04; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
7 

  59.0
5 

  Các loại vải dệt phủ tường Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.05; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
8 

  59.0
6 

  Vải dệt cao su hoá, trừ các loại 
thuộc nhóm 59.02 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.06; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
0
9 

  59.0
7 

  Các loại vải dệt được ngâm tẩm, 
tráng hoặc phủ bằng cách khác; 
bạt đã vẽ làm phông màn cho 
sân khấu, phông trường quay 
hoặc loại tương tự 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.07; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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3
1
0 

  59.0
8 

  Các loại bấc dệt thoi, tết hoặc dệt 
kim dùng cho đèn, bếp dầu, bật 
lửa, nến hoặc các loại tương tự; 
mạng đèn măng sông và các loại 
vải dệt kim hình ống dùng làm 
mạng đèn măng sông, đã hoặc 
chưa ngâm tẩm 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.08; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
1
1 

  59.0
9 

  Các loại ống dẫn dệt mềm và các 
loại ống dệt tương tự có lót hoặc 
không lót hoặc bọc vỏ cứng, 
hoặc có các phụ kiện từ vật liệu 
khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.09; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
1
2 

  59.1
0 

  Băng tải, băng truyền hoặc băng 
đai bằng vật liệu dệt, đã hoặc 
chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc 
ép với plastic, hoặc gia cố bằng 
kim loại hoặc vật liệu khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.10; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
1
3 

  59.1
1 

  Các sản phẩm và mặt hàng dệt 
phục vụ cho mục đích kỹ thuật, 
đã nêu tại Chú giải 7 của 
Chương này 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  59.11; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
61 

    Quần áo và hàng may mặc phụ 
trợ, dệt kim hoặc móc 

  

3
1
4 

  61.0
1 

  áo khoác dài, áo khoác mặc khi 
đi xe (car-coat), áo khoác không 
tay, áo choàng không tay, áo 
khoác có mũ (kể cả áo jacket 
trượt tuyết), áo gió, áo jacket 
chống gió và các loại tương tự, 
dùng cho nam giới hoặc trẻ em 
trai, dệt kim hoặc móc, trừ các 
loại thuộc nhóm 61.03 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.01, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
1
5 

  61.0
2 

  áo khoác dài, áo khoác mặc khi 
đi xe (car-coat), áo khoác không 
tay, áo choàng không tay, áo 
khoác có mũ trùm (kể cả áo 
jacket trượt tuyết), áo gió, áo 
jacket chống gió và các loại 
tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc 
trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ 
các loại thuộc nhóm 61.04 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.02, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
1
6 

  61.0
3 

  Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, 
áo jacket, áo khoác thể thao, 
quần dài, quần yếm có dây đeo, 
quần ống chẽn, và quần soóc (trừ 
quần áo bơi), dùng cho nam giới 
hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc 
móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.03, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 
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3
1
7 

  61.0
4 

  Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, 
áo jacket, áo khoác thể thao, áo 
váy dài, váy, quần váy, quần dài, 
quần yếm có dây đeo, quần ống 
chẽn và quần soóc (trừ quần áo 
bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ 
em gái, dệt kim hoặc móc  

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.04, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
1
8 

  61.0
5 

  áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em 
trai, dệt kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.05, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
1
9 

  61.0
6 

  áo khoác ngắn (blouses), áo sơ 
mi và áo sơ mi phông kiểu nam 
dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em 
gái, dệt kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.06, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
0 

  61.0
7 

  Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ 
py-gia-ma, áo choàng tắm, áo 
khoác ngoài mặc trong nhà và 
các loại tương tự, dùng cho nam 
giới hoặc trẻ em trai, dệt kim 
hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.07, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
1 

  61.0
8 

  Váy lót có dây đeo, váy lót 
trong, quần xi líp, quần đùi bó, 
áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo mỏng 
mặc trong nhà, áo choàng tắm, 
áo khoác ngoài mặc trong nhà và 
các loại tương tự dùng cho phụ 
nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc 
móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.08, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
2 

  61.0
9 

  áo Ti-sớt (T-Shirt), áo may ô và 
các loại áo lót khác, dệt kim 
hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.09, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
3 

  61.1
0 

  áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy 
(Cardigans), gi-lê và các mặt 
hàng tương tự, dệt kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.10, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
4 

  61.1
1 

  Bộ quần áo và đồ phụ trợ cho 
quần áo trẻ sơ sinh, dệt kim hoặc 
móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.11, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
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hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
5 

  61.1
2 

  Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo 
trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt 
kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.12, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
6 

  61.1
3 

  Quần áo được may từ các loại 
vải dệt kim hoặc móc thuộc 
nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.13, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
7 

  61.1
4 

  Các loại quần áo khác, dệt kim 
hoăc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.14, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
8 

  61.1
5 

  Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài 
(trên đầu gối), bít tất ngắn và các 
loại hàng bít tất dệt kim khác, kể 
cả nịt chân dùng cho người giãn 
tĩnh mạch, giày dép không đế, 
dệt kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.15, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
2
9 

  61.1
6 

  Găng tay, găng tay hở ngón và 
găng tay bao, dệt kim hoặc móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.16, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
0 

  61.1
7 

  Hàng phụ trợ quần áo đã hoàn 
chỉnh, dệt kim hoặc móc khác; 
các chi tiết dệt kim hoặc móc 
của quần áo hoặc hàng phụ trợ 
quần áo 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 61.17, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
62 

     Quần áo và hàng may mặc phụ 
trợ, không dệt kim hoặc móc 

  

3
3
1 

  62.0
1 

  áo khoác ngoài, áo choàng mặc 
khi đi xe, áo khoác không tay, áo 
choàng không tay, áo khoác có 
mũ trùm (kể cả áo jacket trượt 
tuyết), áo gió, áo jacket chống 
gió và các loại tương tự, dùng 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.01, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 
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cho nam giới hoặc trẻ em trai, 
trừ các loại thuộc nhóm 62.03  

3
3
2 

  62.0
2 

  áo khoác ngoài, áo choàng mặc 
khi đi xe, áo khoác không tay, áo 
choàng không tay, áo khoác có 
mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), 
áo gió, áo jacket chống gió và 
các loại tương tự, dùng cho phụ 
nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc 
nhóm 62.04 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.02, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
3 

  62.0
3 

  Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, 
áo jacket, áo khoác thể thao, 
quần dài, quần yếm có dây đeo, 
quần ống chẽn và quần soóc (trừ 
quần áo bơi), dùng cho nam giới 
hoặc trẻ em trai 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.03, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
4 

  62.0
4 

  Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, 
áo jacket, áo khoác thể thao, áo 
váy dài, váy, quần váy, quần dài, 
quần yếm có dây đeo, quần ống 
chẽn và quần soóc (trừ quần áo 
bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ 
em gái 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.04, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
5 

  62.0
5 

  áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em 
trai 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.05, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
6 

  62.0
6 

  áo choàng dài, áo sơ mi và áo 
choàng ngắn dùng cho phụ nữ 
hoặc trẻ em gái 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.06, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
7 

  62.0
7 

  áo may ô và các loại áo lót khác, 
quần lót, quần đùi, quần sịp, áo 
ngủ, bộ py-gia-ma, áo choàng 
tắm, áo khoác ngoài mặc trong 
nhà và các loại tương tự, dùng 
cho nam giới hoặc trẻ em trai 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.07, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
8 

  62.0
8 

  áo may ô và các loại áo lót khác, 
váy lót, quần xi líp, quần đùi bó, 
áo ngủ, bộ py-gia-ma, áo mỏng 
mặc trong nhà, áo choàng tắm, 
áo khoác ngoài mặc trong nhà và 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.08, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
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các loại tương tự dùng cho phụ 
nữ hoặc trẻ em gái 

không ít hơn 40% giá FOB 

3
3
9 

  62.0
9 

  Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện 
hàng may cho trẻ em 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.09, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
0 

  62.1
0 

  Quần áo may từ các loại vải 
thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 hoặc 59.07 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.10, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
1 

  62.1
1 

  Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo 
trượt tuyết và quần áo bơi; quần 
áo khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.11, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
2 

  62.1
2 

  Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây 
đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, 
các sản phẩm tương tự và các chi 
tiết của chúng, được làm hoặc 
không được làm từ dệt kim hoặc 
móc 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.12, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
3 

  62.1
3 

  Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ 
hình vuông 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  62.13, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
4
4 

  62.1
4 

  Khăn san, khăn choàng vai, khăn 
quàng cổ, khăn choàng rộng đội 
đầu và choàng vai, mạng che 
mặt và các loại tương tự 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  62.14, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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3
4
5 

  62.1
5 

  Nơ thường, nơ con bướm và cà 
vạt 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.15, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
6 

  62.1
6 

  Găng tay, găng tay hở ngón và 
găng tay bao 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.16, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

3
4
7 

  62.1
7 

  Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; 
các chi tiết của quần áo hoặc của 
phụ kiện may làm sẵn, trừ các 
loại thuộc nhóm 62.12 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm 62.17, với 
điều kiện sản phẩm được cắt và 
khâu tại bất kì nước AKFTA nào; 
hoặc Hàm lượng giá trị khu vực 
không ít hơn 40% giá FOB 

  Chư
ơng 
63 

    Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện 
khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và 
các loại hàng dệt cũ khác; vải 
vụn 

  

3
4
8 

  63.0
1 

  Chăn và chăn du lịch Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.01, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
4
9 

  63.0
2 

  Vỏ ga, gối, đệm trải giường, 
khăn trải bàn, khăn vệ sinh và 
khăn nhà bếp 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.02, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
0 

  63.0
3 

  Màn che (kể cả rèm trang trí) và 
rèm mờ che phía trong; diềm 
màn che hoặc diềm giường 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.03, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
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và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
1 

  63.0
4 

  Các sản phẩm trang trí nội thất 
khác, trừ các loại thuộc nhóm 
94.04 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.04, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
2 

  63.0
5 

  Bao và túi dùng để đóng, gói 
hàng 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.05, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
3 

  63.0
6 

  Tấm vải chống thấm nước, tấm 
hiên và tấm che nắng; tăng; 
buồm cho tàu thuyền, cho ván 
lướt hoặc ván lướt cát; các sản 
phẩm dùng cho cắm trại 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.06, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
4 

  63.0
7 

  Các mặt hàng may đã hoàn thiện 
khác kể cả khuôn mẫu cắt may 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.07, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 
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3
5
5 

  63.0
8 

  Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có 
hoặc không có phụ kiện dùng để 
làm chăn, thảm trang trí, khăn 
trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, 
hoặc các sản phẩm dệt tương tự 
đóng gói sẵn để bán lẻ 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang nhóm  63.08, với 
điều kiện vải của các nhóm 50.07, 
51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 
- 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 
55.16, 58.01 - 58.02, 60.01 - 60.06 
có xuất xứ và sản phẩm được cắt 
và khâu tại nước xuất khẩu; hoặc 
Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 40% giá FOB 

3
5
6 

  63.0
9 

  Quần áo và các sản phẩm may 
mặc đã qua sử dụng khác 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

3
5
7 

  63.1
0 

  Vải vụn đã qua sử dụng hoặc 
mới, dây xe, dây coóc (cordage), 
dây thừng, dây cáp dạng đoạn, 
mảnh đã qua sử dụng hoặc mới 
và các phế liệu từ vải vụn, dây 
xe, dây coóc (cordage), dây 
thừng, dây cáp, từ nguyên liệu 
dệt 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

  Phần XIII - Sản phẩm bằng đá, thạch cao, xi măng, a-mi-ăng, mi-ca hoặc các vật liệu 
tương tự; đồ gốm; thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh 

  Chư
ơng 
68 

    Sản phẩm làm bằng đá, thạch 
cao, xi măng, amian, mica 
hoặc các vật liệu tương tự 

  

    68.0
2 

  Đá làm tượng đài hoặc đá xây 
dựng đã được gia công (trừ đá 
phiến) và các sản phẩm làm từ 
các loại đá trên, trừ các sản 
phẩm thuộc nhóm 68.01; đá 
khối dùng để khảm và các loại 
tương tự, bằng đá tự nhiên (kể 
cả đá phiến) có hoặc không có 
lớp lót; đá hạt, đá 

  

        - Loại khác :   
3
5
8 

    6802.9
1 

- - Đá cẩm thạch, tra-véc-tin và 
thạch cao tuyết hoa 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
6802.91; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    68.1
1 

  Các sản phẩm bằng xi măng 
amiăng, bằng xi măng sợi 
xenlulô hoặc tương tự 

  

3
5
9 

    6811.2
0 

- Tấm, panen, ngói và các sản 
phẩm tương tự khác 

Chuyển đổi từ bất kì một chương 
nào khác sang phân nhóm 
6811.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
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FOB 

  Phần XIV - Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quí hoặc đá bán quí, kim loại quí, kim 
loại được dát phủ kim loại quí, và các sản phẩm của chúng; đồ kim hoàn giả; tiền kim 
loại 

  Chư
ơng 
71 

    Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi 
cấy, đá quí hoặc đá bán quí, 
kim loại quí, kim loại được dát 
phủ kim loại quí, và các sản 
phẩm của chúng; đồ kim hoàn 
giả; tiền kim loại 

  

3
6
0 

  71.0
1 

  Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi 
cấy, đã hoặc chưa được gia 
công hoặc phân loại nhưng 
chưa xâu thành chuỗi, chưa 
gắn hoặc nạm dát; ngọc trai tự 
nhiên hoặc nuôi cấy, đã được 
xâu thành chuỗi tạm thời để 
tiện vận chuyển 

Xuất xứ thuần túy hoặc được sản 
xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

    71.0
2 

  Kim cương đã hoặc chưa được 
gia công nhưng chưa được gắn 
hoặc nạm dát 

  

3
6
1 

    7102.1
0 

- Chưa được phân loại Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7102.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Kim cương công nghiệp:   
3
6
2 

    7102.2
1 

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ 
được cắt, tách một cách đơn 
giản hay mới chỉ được chuốt 
hoặc mài sơ qua 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7102.21; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
6
3 

    7102.2
9 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7102.29; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Kim cương phi công nghiệp:   
3
6
4 

    7102.3
1 

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ 
được cắt, tách một cách đơn 
giản hay mới chỉ được chuốt 
hoặc mài sơ qua 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7102.31; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
6
5 

    7102.3
9 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7102.39; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
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FOB 

    71.0
3 

  Đá quý (trừ kim cương), đá 
bán quý, đã hoặc chưa được 
gia công hoặc phân loại nhưng 
chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc 
nạm dát; đá quý (trừ kim 
cương) và đá bán quý chưa 
được phân loại, đã được xâu 
thành chuỗi tạm thời để tiện 
vận chuyển 

  

3
6
6 

    7103.1
0 

- Chưa gia công hoặc mới chỉ 
được cắt đơn giản hoặc tạo 
hình thô 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7103.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Đã gia công cách khác:   
3
6
7 

    7103.9
1 

- - Rubi, saphia và ngọc lục 
bảo 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7103.91; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
6
8 

    7103.9
9 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7103.99; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.0
4 

  Đá quý hoặc đá bán quý tổng 
hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa 
gia công hoặc phân loại nhưng 
chưa xâu thành chuỗi, chưa 
gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc 
đá bán quý tổng hợp hoặc tái 
tạo chưa phân loại, đã được 
xâu thành chuỗi tạm thời để 
tiện vận chuyển 

  

3
6
9 

    7104.1
0 

- Thạch anh áp điện: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7104.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
7
0 

    7104.2
0 

- Loại khác, chưa gia công 
hoặc mới chỉ được cắt đơn 
giản hoặc tạo hình thô 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7104.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 
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3
7
1 

    7104.9
0 

- Loại khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7104.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.0
5 

  Bụi và bột của đá quý hoặc đá 
bán quý tự nhiên hoặc tổng 
hợp 

  

3
7
2 

    7105.9
0 

- Loại khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7105.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.1
3 

  Đồ kim hoàn và các bộ phận 
rời của đồ kim hoàn, bằng kim 
loại quý hoặc kim loại được 
dát phủ kim loại quý 

  

        - Bằng kim loại quý, đã hoặc 
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại 
quý: 

  

3
7
3 

    7113.1
1 

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ 
hoặc dát phủ kim loại quý 
khác: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7113.11; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
7
4 

    7113.2
0 

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ 
kim loại quý: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7113.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.1
4 

  Articles of goldsmiths' or 
silversmiths' wares and parts 
thereof, of precious metal or of 
metal clad with precious metal. 

  

        - Bằng kim loại quý, đã hoặc 
chưa mạ hoặc dát phủ kim loại 
quý: 

  

3
7
5 

    7114.1
1 

- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ 
hoặc dát phủ kim loại quý 
khác: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7114.11; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
7
6 

    7114.2
0 

- Bằng kim loại cơ bản dát phủ 
kim loại quý 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7114.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.1
5 

  Các sản phẩm khác bằng kim 
loại quý hoặc kim loại dát phủ 
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kim loại quý 
3
7
7 

    7115.9
0 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7115.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.1
6 

  Sản phẩm bằng ngọc trai thiên 
nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và 
đá bán quý (thiên nhiên, tổng 
hợp hoặc tái tạo) 

  

3
7
8 

    7116.1
0 

- Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc 
nuôi cấy 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7116.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
7
9 

    7116.2
0 

- Bằng đá quý hoặc đá bán quý 
(thiên nhiên, tổng hợp hoặc tái 
tạo) 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7116.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    71.1
7 

  Đồ kim hoàn giả.   

        - Bằng kim loại cơ bản, đã 
hoặc chưa mạ kim loại quý: 

  

3
8
0 

    7117.1
1 

- - Khuy măng sét và khuy rời: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7117.11; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
8
1 

    7117.9
0 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
7117.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

  Phần XV - Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản 
  Chư

ơng 
72 

     Gang và thép   

3
8
2 

  72.0
9 

  Các sản phẩm sắt hoặc thép 
không hợp kim được cán 
phẳng, có chiều rộng từ 
600mm trở lên, cán nguội (ép 
nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc 
tráng 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 72.09  

    72.2
0 

  Các sản phẩm thép không gỉ 
được cán phẳng, có chiều rộng 
dưới 600 mm 

  

        - Không gia công quá mức cán   
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nóng: 
3
8
3 

    7220.1
1 

- - Chiều dầy từ 4,75mm trở 
lên: 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
7220.11, trừ từ nhóm 72.19 

3
8
4 

    7220.1
2 

- - Chiều dầy dưới 4,75mm: Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
7220.12, trừ từ nhóm 72.19 

  Chư
ơng 
74 

    Đồng và các sản phẩm bằng 
đồng 

  

3
8
5 

  74.0
8 

  Dây đồng Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 74.08, trừ 
từ nhóm 74.07; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

3
8
6 

  74.1
3 

  Dây bện tao, cáp, dây tết và 
các loại tương tự bằng đồng, 
chưa được cách điện 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 74.13, trừ 
từ nhóm 74.07; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

  Chư
ơng 
76 

    Nhôm và các sản phẩm bằng 
nhôm 

  

3
8
7 

  76.0
5 

  Dây nhôm Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 76.05, trừ 
từ nhóm 76.04; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

3
8
8 

  76.1
4 

  Dây bện tao, cáp, băng tết và 
các loại tương tự bằng nhôm 
chưa cách điện 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang nhóm 76.14, trừ 
từ nhóm 76.05; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

  Chư
ơng 
81 

    Kim loại cơ bản khác; gốm 
kim loại; các sản phẩm của 
chúng  

  

        Magie và các sản phẩm của 
magie, kể cả phế liệu và mảnh 
vụn 

  

        - Magie chưa gia công:   
3
8
9 

    8104.3
0 

- Mạt giũa, phoi tiện và hạt đã 
được phân loại theo cùng kích 
cỡ; bột 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8104.30 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% 

  Chư
ơng 
83 

     Hàng tạp hoá làm từ kim loại 
cơ bản 
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    83.0
5 

  Các chi tiết ghép nối dùng cho 
cặp giữ bìa rời hoặc hồ sơ tài 
liệu rời, cái kẹp thư, để thư, 
kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và 
các vật phẩm văn phòng tương 
tự bằng kim loại cơ bản; ghim 
dập dạng băng (ví dụ: dùng 
cho văn phòng, dùng cho công 
nghệ làm đệm, đó 

  

3
9
0 

    8305.1
0 

- Các chi tiết ghép nối dùng 
cho cặp giữ bìa rời hoặc hồ sơ 
tài liệu rời 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8305.10 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% 

3
9
1 

    8305.2
0 

- Ghim dập dạng băng Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8305.20 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% 

3
9
2 

    8305.9
0 

- Loại khác, kể cả phụ tùng Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8305.90 ; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% 

 Phần XVI - Máy và các trang thiết bị cơ khí; thiết bị điện; các bộ phận của chúng; thiết 
bị ghi và sao chép âm thanh, thiết bị ghi và sao chép hình ảnh truyền hình và âm thanh, 
và các bộ phận và phụ tùng của các thiết bị trên  

  Chư
ơng 
84 

    Lò phản ứng hạt nhân, nồi 
hơi,máy và trang thiết bị cơ 
khí; các bộ phận của chúng 

  

    84.1
5 

  Máy điều hòa không khí, gồm 
có một quạt chạy bằng mô tơ 
và các bộ phận làm thay đổi 
nhiệt độ và độ ẩm kể cả các 
loại máy không điều chỉnh độ 
ẩm một cách riêng biệt 

  

3
9
3 

    8415.1
0 

- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp 
vào tường, hoạt động độc lập 
hoặc có hệ chia luồng: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

    84.7
9 

  Thiết bị và phụ kiện cơ khí có 
chức năng riêng biệt, chưa 
được chi tiết hay ghi ở nơi 
khác thuộc chương này 

  

        - Các thiết bị và phụ kiện cơ 
khí khác: 

  

3
9
4 

    8479.8
1 

- - Để gia công kim loại, kể cả 
máy cuộn ống dây điện: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8479.81; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 
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3
9
5 

    8479.8
9 

- - Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8479.89; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% 

        ổ bi hoặc ổ đũa    
3
9
6 

    8482.1
0 

- ổ bi  Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8482.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

  Chư
ơng 
85 

    Máy điện và thiết bị điện và 
các bộ phận của chúng; máy 
ghi và sao âm thanh, máy ghi 
và sao hình ảnh truyền hình và 
âm thanh; bộ phận và các phụ 
tùng của các loại máy trên  

  

    85.0
4 

  Biến thế điện, máy biến đổi 
điện tĩnh (ví dụ: bộ chỉnh lưu) 
và cuộn cảm  

  

        - Biến thế điện khác   
3
9
7 

    8504.5
0 

- Cuộn cảm khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8504.50; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 45% giá 
FOB 

    85.1
8 

  Micro và giá đỡ micro; loa đã 
hoặc chưa lắp vào trong vỏ loa; 
tai nghe có khung choàng đầu 
và tai nghe không có khung 
choàng đầu, có hoặc không nối 
với một micrô, và các bộ gồm 
có một micrô và một hoặc 
nhiều loa; bộ khuyếch đại âm 
tần; bộ tăng âm 

  

3
9
8 

    8518.3
0 

- Tai nghe có khung choàng 
đầu và tai nghe không có 
khung choàng đầu, có hoặc 
không nối với một micrô, và 
các bộ gồm một micrô và một 
hoặc nhiều loa : 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8518.30; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

3
9
9 

    8518.5
0 

- Bộ tăng âm điện: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8518.50; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.1
9 

  Máy quay đĩa, máy hát, cát-sét 
và các loại máy tái tạo âm 
thanh khác không lắp kèm thiết 
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bị ghi âm 

        - Máy quay đĩa :   
4
0
0 

    8519.3
1 

- - Có cơ cấu tự động đổi đĩa Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8519.31; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.2
2 

  Bộ phận và phụ tùng chỉ sử 
dụng hoặc chủ yếu sử dụng 
cho các thiết bị thuộc các 
nhóm từ 8519 đến 8521 

  

4
0
1 

    8522.9
0 

- Loại khác:  Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8522.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.2
5 

  Thiết bị truyền dẫn dùng cho 
điện thoại vô tuyến (radio), 
điện báo vô tuyến, phát thanh 
vô tuyến hoặc truyền hình, có 
hoặc không gắn máy thu hoặc 
máy ghi hoặc tái tạo âm thanh; 
camera truyền hình; camera 
ghi hình ảnh nền và camera 
video khác; camera số  

  

4
0
2 

    8525.2
0 

- Máy truyền dẫn gắn với máy 
thu: [ITA1/A-049][trừ 
ITA1/B-197] 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8525.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.2
8 

  Máy thu dùng trong truyền 
hình có hoặc không gắn với 
máy thu thanh vô tuyến hoặc 
máy ghi hoặc tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh; màn hình video 
và máy chiếu video 

  

        - Máy thu dùng trong truyền 
hình có hoặc không gắn với 
máy thu thanh vô tuyến hoặc 
thiết bị ghi hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh: 

  

4
0
3 

    8528.1
2 

- - Loại màu: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8528.12; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 
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    85.2
9 

  Các bộ phận chuyên dùng hoặc 
chủ yếu dùng cho các thiết bị 
thuộc nhóm 85.25 đến 85.28 

  

4
0
4 

    8529.9
0 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8529.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.3
2 

  Tụ điện, loại có điện dung cố 
định, biến đổi hoặc điều chỉnh 
được (theo mức định trước) 

  

        - Tụ điện cố định khác 
[ITA1/A-056] : 

  

4
0
5 

    8532.2
2 

- - Tụ nhôm [ITA/A-058] Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8532.22; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.3
6 

  Thiết bị điện để ngắt mạch hay 
bảo vệ mạch điện hoặc dùng 
để đấu nối hay lắp trong mạch 
điện (ví dụ: cầu dao, rơ-le, cầu 
chì, bộ triệt qúa điện áp xung, 
phích cắm, ổ cắm, đui đèn, hộp 
tiếp nối) dùng cho điện áp 
không quá 1000V 

  

4
0
6 

    8536.1
0 

- Cầu chì: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8536.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 45% giá 
FOB 

    85.3
9 

  Đèn điện dây tóc hoặc đèn 
phóng điện, kể cả đèn chùm 
hàn kín và đèn tia cực tím hoặc 
tia hồng ngoại; đèn hồ quang 

  

        - Các loại bóng đèn dây tóc 
khác, trừ đèn tia cực tím hoặc 
tia hồng ngoại: 

  

4
0
7 

    8539.2
1 

- - Đèn halogen vonfram: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8539.21; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Đèn phóng, trừ đèn tia cực 
tím: 

  

4
0
8 

    8539.3
1 

- - Đèn huỳnh quang, catot 
nóng: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8539.31; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
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FOB 

4
0
9 

    8539.9
0 

- Các bộ phận: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8539.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.4
0 

  Đèn điện tử và ống điện tử 
dùng nhiệt điện tử, catot lạnh 
hoặc catot quang điện (ví dụ : 
đèn điện tử và ống đèn chân 
không hoặc nạp khí hoặc hơi 
nước, đèn và ống điện tử chỉnh 
lưu hồ quang thủy ngân, ống 
điện tử dùng tia âm cực, ống 
điện tử camera truyền  

  

        - ống đèn hình vô tuyến dùng 
tia âm cực, kể cả ống đèn hình 
của màn hình video dùng tia 
âm cực: 

  

4
1
0 

    8540.2
0 

- ống camera truyền hình; bộ 
đổi hình và bộ tăng cường hình 
ảnh; ống đèn catot quang điện 
khác: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.20; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

4
1
1 

    8540.4
0 

- ống hiển thị số liệu/đồ họa 
loại màu, với điểm lân quang 
có bước nhỏ hơn 0,4mm 
[ITA1/B-195]: 

Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.40; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

4
1
2 

    8540.6
0 

- ống đèn tia âm cực khác Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.60; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - ống đèn sóng cực ngắn (ví dụ 
: magnetrons, klystrons, ống 
đèn sóng lan truyền, 
carcinotrons), trừ ống đèn điều 
khiển lưới : 

  

4
1
3 

    8540.7
1 

- - Magnetron: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.71; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 45% giá 
FOB 

4
1
4 

    8540.7
2 

- - Klystrons: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.72; hoặc Hàm lượng giá trị 
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khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Đèn điện tử và ống điện tử 
khác : 

  

4
1
5 

    8540.8
9 

- - Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.89; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

        - Phụ tùng:   
4
1
6 

    8540.9
1 

- - Của ống đèn tia âm cực: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8540.91; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.4
1 

  Điốt, bóng bán dẫn và các thiết 
bị bán dẫn tương tự; bộ phận 
bán dẫn cảm quang, kể cả tế 
bào quang điện, đã hoặc chưa 
lắp ráp thành các mảng môđun 
hoặc thành bảng; điốt phát 
sáng; tinh thể áp điện đã lắp 
ráp hoàn chỉnh 

  

        - Bóng bán dẫn trừ bóng bán 
dẫn cảm quang: 

  

4
1
7 

    8541.9
0 

- Các bộ phận [ITA1/A-085] Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8541.90; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

    85.4
3 

  Máy và thiết bị điện có chức 
năng riêng chưa được chi tiết 
hay ghi ở nơi khác trong 
chương này 

  

        - Máy móc và thiết bị khác:   
4
1
8 

    8543.8
9 

- - Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì phân nhóm 6 
số nào khác sang phân nhóm 
8543.89; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

  Chư
ơng 
87 

    Xe cộ trừ thiết bị chạy trên 
đường xe lửa hoặc xe điện, và 
các bộ phận và phụ tùng của 
chúng 

  

    87.0
2 

  Xe ô tô chở 10 người trở lên, 
kể cả lái xe 
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4
1
9 

    8702.1
0 

- Loại động cơ đốt trong kiểu 
piston đốt cháy bằng sức nén 
(diesel hoặc bán diesel): 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
0 

    8702.9
0 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

    87.0
3 

  Xe ô tô và các loại xe khác có 
động cơ được thiết kế chủ yếu 
để chở người (trừ các loại 
thuộc nhóm 87.02), kể cả xe 
chở người có khoang hành lý 
riêng và ô tô đua 

  

        - Xe khác, loại có động cơ đốt 
trong kiểu piston đốt cháy 
bằng tia lửa điện: 

  

4
2
1 

    8703.2
1 

- - Loại dung tích xi lanh 
không quá 1.000 cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
2 

    8703.2
2 

- - Loại dung tích xi lanh trên 
1.000cc nhưng không quá 
1.500cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
3 

    8703.2
3 

- - Loại dung tích xi lanh trên 
1.500cc nhưng không quá 
3.000cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
4 

    8703.2
4 

- - Loại dung tích xi lanh trên 
3.000 cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

        - Xe ô tô khác, loại có động cơ 
đốt trong kiểu piston đốt cháy 
bằng sức nén (diesel hoặc bán 
diesel): 

  

4
2
5 

    8703.3
1 

- - Loại dung tích xi lanh 
không quá 1.500 cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
6 

    8703.3
2 

- - Loại dung tích xilanh trên 
1.500 cc nhưng không quá 
2.500 cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
7 

    8703.3
3 

- - Loại dung tích xi lanh trên 
2.500 cc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
2
8 

    8703.9
0 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

    87.0
4 

  Xe có động cơ dùng để vận tải 
hàng hóa 

  

4
2
9 

    8704.1
0 

- Xe tự đổ được thiết kế để sử 
dụng trên các loại đường 
không phải đường cao tốc: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  
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        - Loại khác, có động cơ piston 
đốt trong đốt cháy bằng sức 
nén (diesel hoặc bán diesel): 

  

4
3
0 

    8704.2
1 

- - Tổng trọng lượng có tải tối 
đa không quá 5 tấn: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
1 

    8704.2
2 

- - Tổng trọng lượng có tải tối 
đa trên 5 tấn nhưng không quá 
20 tấn: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
2 

    8704.2
3 

- - Tổng trọng lượng có tải tối 
đa trên 20 tấn: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

        - Other, with spark-ignition 
internal combustion piston 
engine 

  

4
3
3 

    8704.3
1 

- - Tổng trọng lượng có tải tối 
đa không quá 5 tấn: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
4 

    8704.3
2 

- - Tổng trọng lượng có tải tối 
đa trên 5 tấn : 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
5 

    8704.9
0 

- Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

    87.0
8 

  Bộ phận và phụ tùng của xe có 
động cơ thuộc các nhóm từ 
87.01 đến 87.05 

  

        - Bộ phận và phụ tùng khác 
của thân xe (kể cả ca-bin): 

  

4
3
6 

    8708.9
4 

- - Vôlăng, trụ lái, hộp lái: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
7 

    8708.9
9 

- - Loại khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

4
3
8 

  87.1
1 

  Mô tô (kể cả mopeds) và xe 
đạp có gắn động cơ phụ trợ, có 
hoặc không có thùng xe cạnh; 
xe mô tô có thùng bên cạnh 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 45%  giá FOB  

  Chư
ơng 
89 

    Tàu thuỷ, thuyền và các kết 
cấu nổi 

  

    89.0
7 

  Cấu kiện nổi khác (ví dụ: bè, 
mảng, thùng chứa chất lỏng, 
ketxon giếng kín, cầu lên bờ, 
phao cứu sinh và mốc hiệu) 

  

4
3

    8907.1
0 

- Bè mảng có thể bơm hơi hoặc 
tự bơm hơi được 

Chuyển đổi từ bất kì một nhóm 4 
số nào khác sang phân nhóm 
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9 8907.10; hoặc Hàm lượng giá trị 
khu vực không ít hơn 40% giá 
FOB 

 Phần XVIII - Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm 
tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian khác; 
nhạc cụ; các bộ phận và phụ tùng của chúng 

  Chư
ơng 
90 

    Dụng cụ, thiết bị và máy quang 
học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo 
lường, kiểm tra độ chính xác, y 
tế hoặc phẫu thuật; các bộ 
phận  và phụ tùng của chúng 

  

    90.0
2 

  Thấu kính, lăng kính, gương và 
các bộ phận quang học khác 
bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, 
là các bộ phận hoặc để lắp vào 
các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ 
loại làm bằng thuỷ tinh chưa 
được gia công quang học 

  

        - Vật kính:   
4
4
0 

    9002.1
1 

- - Dùng cho máy ảnh, máy 
chiếu, máy phóng to hoặc thu 
nhỏ ảnh: 

Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm 6 số nào khác sang phân 
nhóm 9002.11; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

4
4
1 

    9002.1
9 

- - Loại khác Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm 6 số nào khác sang phân 
nhóm 9002.19; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

4
4
2 

    9002.2
0 

- Kính lọc ánh sáng: Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm 6 số nào khác sang phân 
nhóm 9002.20; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

4
4
3 

    9002.9
0 

- Loại khác: Chuyển đổi từ bất kì một phân 
nhóm 6 số nào khác sang phân 
nhóm 9002.90; hoặc Hàm lượng 
giá trị khu vực không ít hơn 40% 
giá FOB 

  Phần XX - Các mặt hàng khác 
  Chư

ơng 
94 

    Đồ nội thất (giường, tủ, bàn, 
ghế...); bộ đồ giường, đệm, 
khung đệm, nệm và các đồ 
dùng nhồi tương tự; đèn và bộ 
đèn chưa được chi tiết hoặc ghi 
ở nơi khác; biển hiệu được 
chiếu sáng, biển đề tên được 
chiếu sáng và các loại tương 
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tự; các cấu kiện 

    94.0
3 

  Đồ nội thất khác và các bộ 
phận của chúng 

  

4
4
4 

    9403.3
0 

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử 
dụng trong văn phòng: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 60% giá FOB 

4
4
5 

    9403.4
0 

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử 
dụng trong nhà bếp: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 60% giá FOB 

4
4
6 

    9403.5
0 

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử 
dụng trong phòng ngủ: 

Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 60% giá FOB 

4
4
7 

    9403.6
0 

- Đồ nội thất bằng gỗ khác: Hàm lượng giá trị khu vực không 
ít hơn 60% giá FOB 
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PHỤ KIỆN 3 (KÈM THEO BỘ QUY TẮC XUẤT XỨ AKFTA) 
HƯỚNG DẪN THỰC HIÊN RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ QUY TẮC XUẤT XỨ AKFTA 
 
 
1. Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 
 

Theo quy định tại Quy tắc 5 của bộ Quy tắc xuất xứ khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN – Hàn Quốc, hàm lượng giá trị khu vực (RVC) của một sản phẩm được liệt kê 
trong danh mục Sản phẩm cụ thể và Tiêu chí xuất xứ (Phụ lục 2) sẽ được tính theo công 
thức đã nêu tại Điều 2, Quy tắc 4 của bộ Quy tắc xuất xứ. 
 
2. Thao tác, gia công tối thiểu đối với các sản phẩm dệt may 
 

Ngoài những quy định chung tại bộ Quy tắc xuất xứ, một sản phẩm thuộc chương 
50-63 sẽ không được xem là có xuất xứ tại một nước nếu như các công đoạn sau được 
thực hiện đơn lẻ hoặc kết hợp với nhau trên sản phẩm tại nước đó, bất kể  sản phẩm đó 
đã đáp ứng cả hai tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) và chuyển đổi dòng thuế 
(CTC): 
 

(a) các công đoạn ráp nối giản đơn, dán nhãn, là hoặc ép thẳng, giặt hoặc giặt khô, 
đóng gói, hay bất kì sự kết hợp nào của các công đoạn vừa nêu; 

 
(b) cắt  theo chiều dài hoặc chiều rộng của vải rồi viền, móc hay may đè lên vải tạo 

sự nhận biết dễ dàng cho một mục đích thương mại đặc biệt; 
 

(c) đính và/hoặc ghép, khâu, nối hoặc móc lại với nhau các vật liệu trang trí như dây 
lụa, đai hay nẹp, các kiểu hạt, dây nhỏ, thắt lưng, vòng nhỏ hay khuyết; 

 
(d) các công đoạn kết thúc đối với sợi, vải hay các sản phẩm dệt khác gồm: tẩy 

trắng, chống thấm, co kết. làm bóng bằng kiềm, hoặc các công đoạn tương tự; 
hay 

 
(e) phần trang trí thêu chỉ được phép chiếm 5% trên tổng diện tích của sản phẩm 

thêu hoặc có trọng lượng không quá 5% tính trên tổng trọng lượng của sản phẩm 
thêu. 

 
 
 
3. Sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm vườn 
 

Sản phẩm nông nghiệp hoặc sản phẩm vườn được trồng tại lãnh thổ của một 
nước sẽ vẫn được xem là có xuất xứ từ nước đó bất kể nó được gieo trồng từ hạt, củ, và 
rễ; từ các phương thức chiết, ghép hay giâm cành hoặc từ các bộ phận khác của cây 
được nhập khẩu từ một nước bên ngoài khối AKFTA. 
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4. Sản phẩm thủy sản 
 

Thủy sản được nuôi tại một nước xuất khẩu sẽ được xem là có xuất xứ tại nước 
đó nếu chúng được nhân giống từ trứng, cá hồi hai năm tuổi, cá hồi nhỏ, và lươn hoặc 
sò giống, được cho ăn bằng loại thức ăn ban đầu như luân trùng/trùng bánh xe (rotifer) 
hay động vật phù du (artemia). 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


