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Tóm tắt

• Diễn tiến của GSP-FTA: thương mại quốc tế 
diễn ra năng động
– Một số tác động đối với Việt Nam

• Thuế xuất của EU đối với một số sản phẩm 
chính nhập khẩu từ Việt Nam; các kịch bản 
GSP và FTA
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Từ GSP đến FTA: điều gì sẽ thay đổi? Sự năng 
động của thương mại quốc tế 

• Chuyển từ ưu đãi thương mại đơn phương sang các FTA có đi có lại
– Ổn định và dễ tiên đoán hơn
– Với FTA, thuế hải quan giảm về 0 đối với phần lớn các sản phẩm

• Bối cảnh:
• Việt Nam cạnh tranh với các nước đang phát triển khác tại thị 

trường EU
– Nhiều nước châu Phi, Ca-ri-bê, Thái Bình Dương đã đàm phán và ký FTA 

với EU (Tunisia, Morocco)
– Thổ Nhĩ Kỳ: liên minh hải quan
– Malaysia, Thái Lan đang đàm phán FTA với EU (cả các nước đang phát 

triển khác như Nhật Bản và Mỹ)
• Mi-an-ma, Bra-xin được hưởng GSP
• Băng-la-đét, Căm-pu-chia được coi là các nước kém phát triển
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Tác động của sự phát triển năng động của 
thương mại quốc tế đối với các nhà xuất khẩu 

Việt Nam ?
• Gia tăng cạnh tranh tại thị trường EU từ các đối 

tác có FTA với EU (nếu FTA giữa Việt Nam và EU bị 
trì hoãn)

• Xuất xứ cộng gộp sẽ là vấn đề quan trọng (tích 
cực hay tiêu cực!)
– Malaysia và Sinh-ga-po đã trưởng thành về GSP, do đó 

không được cộng gộp
– Nếu VN hoàn tất các FTA (sẽ không được hưởng GSP) 

không  được cộng gộp vì mục đích GSP với các GSP 
khác trong khu vực, vd. Với Căm-pu-chia và Lào

– Các hình thức cộng gộp khác có đuwọc áp dụng 
không? (FTA? Hàn Quốc? Nhật Bản?)
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Xuất khẩu của Viet Nam vào EU
2011

HS Chương

Thuế 
suất 

MFN  (%)

Thuế 
suất 

GSP (%)
Biên Ưu đãi 

(%) Biên FTA  

39 Bao và túi polime, ethilen 6.5 3 3.5 6.5

61 Quần áo, đan hoặc móc

12 9.6 2.4 1262 Quần áo, không đan hoặc 
móc

63 Hàng dệt/ bộ/ quần áo cũ

64

6401
17 11.9 5.1 176402

6404
6403 8 4.5 3.5 8

94 Gỗ và sản phẩn từ gỗ 0
851217Điện thoại di động 0
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Examples: footwear. Present situation
Giầy dép 

không thấm 
nước

Giá trị 
nhập khẩu 
năm 2012

Thuế suất 
(6401)

Thế giới 537875
Trung Quốc 192156 17
Bosnia và 
Herzegovina 16239 0
Séc-bia 12368 0
Malaysia 6100 11.9
Indonesia 4561 11.9

Nga 2127 11.9
Thổ Nhĩ Kỳ 1509 0
Na-uy 1501 0
Ấn Độ 1454 11.9
An-ba-nia 1122 0
Hồng Kông, 
Trung Quốc 1081 17
Việt Nam 986 17
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Đế và mũ 
cao su hoặc 
nhựa

Giá trị 
nhập khẩu 
năm 2012

Thuế 
suất  

(6402)

Thế giới 9350308

Trung Quốc 4722194 17

Việt Nam 927515 17

Indonesia 385906 11.9
Căm-pu-
chia 117623 0

Tuy-ni-di 58628 0

Bra-xin 58073 11.9

Mô-rô-co 51865 0
Bosnia và 
Herzegovin
a 46115 0

Ấn Độ 36368 11.9

Nước xuất 
khẩu

Giá trị 
nhập 

khẩu năm 
2012

Thuế 
suất  

(6404)

Thế giới 8258678

Trung Quốc 3503531 16.9

Việt Nam 1062124 16.9

Indonesia 381488 11.9
Căm-pu-
chia 127602 0

Thái Lan 66585 11.9

Băng-la-đét 52818 0

Ấn Độ 41441 11.9



Quy tắc xuất xứ; thay đổi gần đây tại EU

• Hàng dệt và quần áo: không có thay đổi đối với Việt Nam.

• Cộng gộp xuất xứ:  quy định về giá trị được loại bỏ, có khả năng 
cộng gộp xuất xứ khu vực được mở rộng đối với một số nhóm 
khu vực

• Có khả năng mở rộng cộng gộp (vd. Hàn Quốc)
• Thủ tục thiết lập và kiểm soát xuất xứ sẽ thay đổi vào năm 

2017:Chứng nhậ xuất xứ của các cơ quan chức năng của các 
nước được thụ hưởng được thay thế bằng báo cáo xuất xứ của 
các nhà xuất khẩu đã đăng ký. 
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Cộng gộp
• Trước đây:

– Khi nguyên tắc cộng gộp được áp dụng, xuất xứ của 
sản phẩm hoàn thiện được tính là nước thành viên 
của Nhóm (vd. ASEAN) chỉ khi giá trị gia tăng tạo ra 
tại nước đó cao hơn giá trị nguyên liệu có xuất xứ từ 
nước khác thuộc Nhóm đó

• Hiện nay:
– Khi nguyên tắc cộng gộp được áp dụng, xuất xứ của sản 

phẩm hoàn thiện được tính là nước  đó trừ khi hoạt động 
liên quan đén sản phẩm được tiến hành tại nước đó 
là tối thiểu hoặc hoạt động gia công  theo quy định 
tại điều 78 của quy chế.
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Cộng gộp theo quy định cũ và mới

MALAYSIA
Đầu đọc 
lade

VIETNAM

Máy chơi đĩa Lade

INDONESIA
Vỏ nhựa

Trị giá 40 USD

Trị giá 18 USD

EU

Giá xuất xưởng
100
-40
-18
42

Xuất xứ theo quy định cũ là MALAYSIA 

Xuất xứ theo quy định mới là VIỆT NAM  



Thay đổi về Quy tắc xuất xứ theo GSP 
năm 2014 của EU

• Thay đổi về Cộng gộp Khu vực trong ASEAN 
– Malaysia trưởng thành và Sinh-ga-po đã ký FTA, đầu 

vào từ các nước này sẽ không được hưởng cộng gộp 
khu vực theo GSP

– Việt Nam bây giờ chỉ có thể cộng gộp với các nước
ASEAN được hưởng GSP còn lại (…)

– Khi Việt Nam ký FTA với EU sẽ không còn được hưởng
cộng gộp khu vực theo GSP

– Các phương pháp cộng gộp khác sẽ được điều chỉnh
bởi FTA (sẽ được đàm phán)
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Thay đổi về mức phần trăm theo quy 
định: thách thức từ các nước kém phát 

triển
• Trước đây: Số lượng nguyên liệu không được 

tính xuất xứ tối đa
Giá trị nguyên liệu không xuất xứ

giá xuất xưởng                  X 100 < 40%

• Hiện nay: Số lượng nguyên liệu không xuất xứ 
tối đa tăng lên

giá trị nguyên liệu không xuất xứ X 100 < 50%
Giá xuất xưởng

Nước kém phát triển: 70% (cạnh tranh từ các nước 
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Quy tắc xuất xứ đối với một số sản 
phẩm: quần áo đan móc (KS 61)

• Việt Nam
– Gia công: sản xuất từ sợi
– Khác: sản xuất từ sợi tự nhiên

• Nước kém phát triển
– Gia công quần áo : Sản xuất từ vải 
– Quần áo khác : xe sợi và đan hoặc nhuộm sợi tự nhiên và 

đan
• FTA

– Hàn Quốc (= Việt Nam trong GSP)
– Cô-lôm-bia (= Việt Nam trong GSP) 
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Quy tắc xuất xứ đối với một số sản phẩm: 
quần áo không đan/móc (HS 62)

• GSP (Việt Nam)
– Sản xuất từ sợi hoặc áp dụng cho một số danh mục: 

Sản xuất từ vải không thêu với điều kiệngiá trị của vải 
không thêu sử dụng không vượt quá 40 %  giá xuất 
xưởng của sản phẩm

• Đối với các nước kém phát triển
– Sản xuất từ vải

• Các FTA khác
– Cô-lôm-bia FTA (giống Việt Nam trong GSP)
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Giầy dép

• Giầy dép:
– Sản xuất từ các vật liệu thuộc mọi dnah mục, 

trừ việc khâu ghép mũi và đế trong hoặc các 
phần khác của đế thuộc danh mục 6406

– Các bộ phận giầy dép thuộc danh mục 6406 : 
thay đổi danh mục thuế suất 

• FTA
– Cô-lôm-bia FTA: tương tự như GSP
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Tương lai quy tắc xuất xử ưu đãi của EU

• EU dường như theo đuổi ý tưởng liên quan quan đến quy tắc 
xuất xứ liên châu Âu (tuy nhiên vẫn theo mô hình EUROMED): 
một mô hình áp dụng cho mọi trường hợp có thể không còn 
phù hợp

• Việc đổi mới GSP của EU gần đây được sử dụng như nguồn 
khích lệ cho việc soan thảo và đàm phán các quy tắc xuất xứ 
trong các FTA gần đây

• Việc chứng thực được tiến hành dựa trên hình thức nhà xuất 
khẩu được chứng thực và hệ thống đăng ký nhà xuất khẩu  
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Mô hình tiên tiến nhất: FTA EU – Hàn Quốc

• Hà Quốc (SK) chấp nhận sử dụng mô hình EU bất chấp thực tế 
muốn sử dụng mô hình Bắc Mỹ hơn khi soạn thảo Quy tắc 
xuất xứ trong các FTA.

• Có một số thay đổi liên quan tới mô hình liên châu Âu 
PANEURO:

• Thay đổi về ngôn ngữ liên quan tới quy tắc xuất xứ của một số 
sản phẩm thể hiện cách quy định mới của EU được soạn thảo

• Áp dụng nguyên tắc lãnh thổ nới lỏng
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Mô hình tiên tiến nhất: FTA EU – Hàn Quốc

• Áp dụng khái niệm nhà xuất khẩu được chứng thực
• Về quy định cụ thể về xuất xứ của sản phẩm, số lượng nguyên 

liệu không xuất xứ tăng từ 40% lên 50%  trong một số chương
• Tăng cường việc sử dụng CTH đối với chương 84 và 85
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Bài học từ kinh nghiệm của EU 
• “Quy tắc xuất xứ đã lỗi thời không theo kịp sự phát triển của 

thương mại quốc tế. Các quy định hiện hành được đưa ra từ 
những năm 1970 và từ đó đến nay không được thay đổi nhiều 
trong khi thương mại thế giới có nhiều thay đổi”

• Đổi mới và tư duy lại chứng nhận xuất xứ:  áp dụng nguyên 
tắc nhà xuất khẩu được chứng thực và tiền tới hệ thống đăng 
ký nhà xuất khẩu
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Bài học từ kinh nghiệm của EU  (2)

• “Lợi ích ưu đãi mang lại thấp đi kèm chi phí tuân thủ cao 
khiến ưu đãi đó không hấp dẫn. Kết quả các cuộc đàm phán 
thương mại khiến lợi ích ưu đãi ít hơn nhiều so với trước”

• Tỷ lệ sử dụng ưu đãi khi soạn thảo quy tắc xuất xứ trong FTA 
: nếu tỷ lệ sử dụng thấp chứng tỏ có điều bất hợp lý

• Cần nỗ lực soạn thảo quy tắc xuất xứ  đầy đủ, minh bạch và 
dễ tiên đoán khả dụng đối với khu vực tư nhân, nhà nghiên 
cứu và các đối tượng liên quan 
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Một số câu hỏi liên quan tới tương lại của Quy tắc 
xuất xứ của EU trong FTA trong tương lai  

• Liệu quy tắc xuất xứ của EU hoặc mô hìnhEU  sẽ bị ảnh hưởng 
bởi các phương thức khác như của Bắc Mỹ hay ASEAN ?

• Sự thay đổi đó có tác động tới việc thiết lập các thông lệ tốt 
nhất  về quy tắc xuất xứ trong các FTA? 

• Hệ thống đăng ký nhà xuất khẩu sẽ hoạt động như thế nào?
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