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Hàng hóa phải 
đáp ứng đầy đủ 
các quy tắc xuất 
xứ ưu đãi GSP 

của EU; 
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Cung cấp bằng 
chứng về xuất 
xứ hàng hóa 
phù hợp của 
quốc gia thụ 

thưởng
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Hàng hóa phải 
được vận 

chuyển thẳng từ 
nước thụ hưởng 

đến EU; và

Để được hưởng ưu đãi thuế quan thuế quan phổ
cập GSP của EU, có 3 điều kiện sau phải được
đáp ứng:
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I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ GSP CỦA EU:



1.1. XUẤT XỨ THUẦN TÚY (điều 75):

Quy định về xuất xứ thuần túy (xuất xứ toàn bộ)
trong hầu hết các quy tắc xuất xứ đều giống nhau
và được áp dụng như nhau.

1. SẢN PHẨM CÓ XUẤT XỨ (điều 72):

(a) Khoáng sản được khai thác
từ lòng đất hay từ đáy biển của
nước đó;
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(b) Thực vật và các loại rau được 
trồng hoặc thu hoạch ở đó;

(c) Động vật sống được sinh 
ra và được nuôi ở đó;

(d) Các sản phẩm từ động vật sống 
được nuôi ở đó;
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(e) Các sản phẩm từ động vật
giết mổ được sinh ra và được
nuôi ở đó;

(f) Sản phẩm thu được từ việc 
săn bắn hoặc đánh bắt ở đó;

(g) Sản phẩm nuôi trồng thủy sản nơi mà cá, động vật
giáp xác, động vật thân mềm được sinh ra và nuôi ở đó;
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(h) Hải sản và các sản phẩm
khác được đánh bắt và lấy từ
biển bởi con tàu được treo cờ
của nước thụ hưởng;

(i) Các sản phẩm làm trên boong tàu đánh cá kiêm 
chế biến từ các sản phẩm nêu tại điểm (h)

(j) Các vật chất đã sử dụng được
thu thập ở đó chỉ phù hợp cho việc
thu hồi để tái chế;
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(l) Các sản phẩm khai thác từ đáy
biển hoặc dưới đáy biển nằm
ngoài lãnh hải của nước đó nhưng
có đặc quyền khai thác;

(m) Hàng hóa được sản xuất từ điểm (a) tới (l).

(k) Các phế phẩm, phế liệu
được thu gom trong quá trình
sản xuất;
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1.2. XUẤT XỨ KHÔNG THUẦN THUẦN TÚY (điều 76):
1.2.1 Những công đọan gia công, chế biến đơn giản
không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa ngay
cả khi có sự thay đổi về mã HS (điều 78):

(a) Hoạt động bảo quản hàng hóa
đảm bảo rằng các sản phẩm vẫn
trong điều kiện tốt trong suốt quá
trình vận chuyển và cất giữ;

(b) Tháo và lắp các kiện hàng;

(c) Rửa, làm sạch, loại bỏ bụi, oxit,
dầu, sơn, hoặc các chất phủ khác;
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(f) Xay xát một phần hoặc toàn bộ
gạo; làm bóng các sản phẩm ngũ
cốc và gạo;

(d) Ủi hoặc là các hàng dệt may
và các sản phẩm dệt may;

(e) Cộng đoạn sơn
và đánh bóng đơn
giản;
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(i) Làm sắc, mài hoặc cắt đơn giản;

(g) Hoạt động làm màu hoặc làm hương vị cho đường
hoặc tạo thành đường cục; một phần hoặc nghiền toàn
bộ đường tinh;

(h) Bóc vỏ, lấy hạt các loại hoa
quả, các loại hạt, hoa quả;
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(j) Chọn, sàng lọc, phân loại, kết hợp
(bao gồm việc tạo nên các bộ sản
phẩm);

(k) Đóng gói đơn giản vào chai,
lon, bình, túi, hộp, gắn lên trên
thiếp hay các tấm bảng và tất cả
các hoạt động đóng gói đơn giản
khác;

(l) Dán hoặc in các nhãn hiệu,
logo và các loại khác như các ký
kiệu phân biệt trên sản phẩm hoặc
bao bì đóng gói của chúng;
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(m) Pha trộn đơn giản các sản phẩm,
có hoặc không có các loại khác nhau,
trộn đường với bất kỳ nguyên liệu
nào;

(n) Pha thêm nước đơn giản hoặc pha loãng hoặc khử
nước hoặc làm thay đổi đơn giản đặc tính tự nhiên của
sản phẩm;

(o) Lắp đơn giản các bộ phận của
sản phẩm để thành sản phẩm
hoàn chỉnh hoặc thảo các sản
phẩm thành từng bộ phận;

(p) Kết hợp hai hoặc nhiều hoạt động ghi trong điểm (a)
tới (o);
(q) Giết, mổ động vật.
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1.2.2. Công đoạn chế biến đầy đủ (Điều 76):

Sản phẩm không có xuất xứ thuần túy tại nước thụ hưởng
theo Điều 75 được xem là có xuất xứ, với điều kiện sản phẩm
đó phải đáp ứng đầy đủ quy định tại Annex 13a.
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Trích dẫn Annex 13a



Sản phẩm có xuất xứ không thuần túy được sản xuất hay
chế biến đầy đủ tại quốc gia thụ hưởng với điều kiện sản
phẩm đó đáp ứng 1 hoặc nhiều hơn trong 3 tiêu chí được
quy định cụ thể sau:
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Tiêu chí 
“Trị giá 

hoặc theo 
giá trị”


Tiêu chí 
“Chuyển 
đổi mã số 
hàng hóa”


Tiêu chí 

“Công đoạn 
chế biến cụ 

thể”
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Các tiêu chí trên được hiểu như thế nào?

 Tiêu chí “Thay đổi mã số hàng hóa” có nghĩa là hàng
hóa được coi là sản xuất hoặc chế biến đầy đủ khi hàng
hóa đó được phân loại ở cấp 4 số (Danh mục HS) khác với
HS của các nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử
dụng trong sản xuất hoặc chế biến ra sản phẩm.

 Tiêu chí “Trị giá hoặc theo giá trị” có nghĩa là trị giá
nguyên vật liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản
xuất ra sản phẩm không vượt quá số phần trăm được quy
định so với giá xuất xưởng của sản phẩm.
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 Tiêu chí “Công đoạn chế biến cụ thể” là các công đoạn
chế biến được quy định cụ thể đối với các nguyên vật liệu
không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm.

X 100%
Trị giá nguyên vật liệu không có xuất xứ

Giá xuất xưởng
≤  X %

Công thức áp dụng đối với tiêu chí “Trị hoặc hoặc theo giá
trị”



II. Làm thế nào để tận dụng quy định về cộng gộp?

1. Cộng gộp song phương (Điều 84)
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Nguyên vật liệu có xuất xứ tại EU (Na Uy, Thụy Sỹ, hoặc
Thổ Nhĩ Kỳ) được coi là hàm lượng của “quốc gia cho
hưởng” theo quy định xuất xứ GSP của EU sẽ được sản
xuất tiếp theo tại nước thụ hưởng sẽ được coi là có xuất xứ
tại nước thụ hưởng.

Quy định này cũng được áp dụng đối với các nguyên vật
liệu có xuất xứ tại Na Uy, Thụy Sỹ, hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
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2. Cộng gộp khu vực (Điều 86 (1) – (6), (9))

Nguyên vật liệu có xuất xứ tại một quốc gia thành viên
trong khu vực (ASEAN) được NK để sản xuất tiếp theo
tại nước thụ hưởng khác trong cùng một khu vực sản
xuất hoặc chế biến hàng hóa tại quốc gia thành viên
khác trong nhóm khu vực sẽ được coi là có xuất xứ của
quốc gia sau đó.

Quy định này được áp dụng giữa các quốc gia trong
ASEAN: Brunei-Darussalam, Cambodia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar (19/7/13), Philippines,
Singapore, Thailand, Vietnam.



III. Có quy định nới lỏng được áp dụng đối với quy định xuất xứ?

Nguyên vật liệu không có xuất xứ có thể được sử dụng trong
sản xuất ra sản phẩm cụ thể ngay cả khi danh mục quy định
chế biến đầy đủ không được đáp ứng, với điều kiện tổng trị
giá/trọng lượng nguyên vật liệu đó không vượt quá:

a
15% trọng lượng
của sản phẩm
đối với các sản
phẩm thuộc
chương 2 và 4
đến 24, khác với
sản phẩm thủy
sản chế biến
thuộc chương
16;

b
15% giá xuất
xưởng của sản
phẩm đối với các
sản phẩm khác,
ngoại trừ sản
phẩm thuộc
chương 50-63
(dệt may)

c
8% giá xuất
xưởng của sản
phẩm đối với
các sản phẩm
thuộc chương
50-63 (dệt
may).
(Note 7, Annex
13a)

1. Quy định vi phạm cho phép (dung sai) (Điều 79)

d
10% hoặc
20% hoặc
30% tổng
trọng lượng
của nguyên
vật liệu dệt
may pha trộn
(Note 6,
Annex 13a)
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Thông thường, bộ sản phẩm là các sản phẩm có xuất xứ
khi các chi tiết cấu thành bộ sản phẩm có xuất xứ. Tuy
nhiên, bộ sản phẩm được cấu thành từ các chi tiết có xuất
xứ và không có xuất xứ, cả bộ sản phẩm đó vẫn được coi
là có xuất xứ với điều kiện trị giá của chi tiết không có
xuất xứ đó không vượt quá 15% trị giá xuất xưởng của bộ
sản phẩm đó.

2. Đối với bộ sản phẩm (Điều 82)
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II. NHỮNG ĐIỂM MỚI – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC:

1.1. Nước trưởng thành (phụ lục 4):

1. Những điểm mới:

Là nước có thu nhập cao hoặc trên trung bình theo đánh giá
của Ngân hàng Thế giới sẽ không được hưởng ưu đãi thuế
quan phổ cập GSP mới của EU từ 1/1/2014:

- 8 nước có thu nhập cao: Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain,
Quata, United Arab Emirates, Oman, Brunei Darussalam.
- 12 nước có thu nhập trên trung bình: Argentina, Brazil,
Cuba, Venezuela, Belarus, Russia, Kazakhstan, Gabon,
Liberia, Malaysia, và Palau.



1.2. Danh mục hàng hóa trưởng thành (phụ lục 7):
Danh mục trưởng thành được quy định nâng từ mức 15% lên
17,5% (Đối với dệt may được nâng từ 12,5% lên 14,5%).

Danh mục sản phẩm trưởng thành không được hưởng ưu đãi từ
2014:
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2. Cơ hội và thách thức:

2.1. Cơ hội:
-Mặt hàng giầy dép và ô dù của Việt Nam bị loại ra khỏi
danh sách các sản phẩm trưởng thành  Được hưởng ưu đãi
 Tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường
EU;

-Các mặt hàng từ các nước (phụ lục 4) và các mặt hàng
trưởng thành từ các nước (phụ lục 7) không được hưởng ưu
đãi sẽ tạo cơ hội cho hàng hóa của VN xuất khẩu vào EU;

-Thu hút đầu tư nước ngoài vào VN để tận dụng ưu đãi GSP
mới của EU.



2.2. Thách thức:

- Các mặt hàng có thể vượt ngưỡng trưởng thành: chè, cà
phê (12,11%); thủy sản (9,89%); sản phẩm nhựa (5,72%);
may mặc (7,46%); …

-Nguy cơ gian lận thương mại: Chuyển tải bất hợp pháp 
có nguy cơ bị điều tra chống bán phá.



Bước 1: Kiểm tra xem sản phẩm có xuất xứ thuần
túy (xuất xứ toàn bộ) theo quy phù hợp hay
không. Nếu không, chuyển sang bước 2;

Bước 2: Xác định chính xác mã số HS của sản
phẩm xuất khẩu (4 hoặc 6 số H.S đầu là cơ sở để
xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định);

III. 7 BƯỚC CẦN THIẾT NHẰM TỐI ƯU HÓA ƯU ĐÃI:



Bước 5: So sách thuế suất để chọn mẫu
C/O (nếu có) để đề nghị cấp nhằm đảm
bảo hàng hóa xuất khẩu được hưởng
mức ưu đãi thuế nhập khẩu thấp nhất;

Bước 3: Xác định nước nhập khẩu hàng
hóa mà quốc gia đó có FTA với Việt
Nam/ASEAN và/hoặc cho Việt Nam
hưởng ưu đãi thuế quan GSP hay
không. Nếu có, chuyển sang bước 4;

Bước 4: Kiểm tra xem sản phẩm xuất khẩu có thuộc danh
mục các công đoạn chế biến đơn giản (không đầy đủ) hay
không theo quy định phù hợp. Nếu có, sản phẩm đó sẽ
không có xuất xứ theo quy định. Nếu không, chuyển tiếp
sang bước 5;



Bước 6: Kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng quy định xuất
xứ phù hợp hay không.
VD: EU – Annex 13, Turkey – Annex II, Japan – Annex 5,
ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) – Annex 3, …

Bước 7: Luôn lưu ý các điều khoản đặc biệt để áp dụng:
 Quy định vi phạm cho phép đối với các nguyên vật liệu
hoặc bộ phận không có xuất xứ;
 Quy định cộng gộp song phương;
 Quy định cộng gộp khu vực;
 Quy định cộng gộp và/hoặc các quy định liên quan khác.



1. THỊ TRƯỜNG EU:
1.1 Tra cứu các thông tin về thị trường EU:
www.exporthelp.europa.eu
Dịch vụ cung cấp thông tin online miễn phí và thân thiện với người
sử dụng. Dịch vụ này cung cấp các thông tin thiết thực liên quan đến
nhập khẩu hàng hóa vào EU:
 Thuế suất;

 Quy định xuất xứ
GSP;

 Các yêu cầu chung
của EU cũng như của
từng thành viên EU;

 Thuế VAT;

 Mẹo và thủ thuật
về thống kê thương
mại.

IV. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ THAM NHẬP THỊ TRƯỜNG:











1.2. Tra cứu nhanh thuế nhập khẩu vào EU:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?







2. THỊ TRƯỜNG NHẬT:
1.1. Tra cứu các thông tin về thủ tục hải quan của Nhật Bản:
http://www.customs.go.jp/english/summary/index.htm









2.2. Tra cứu nhanh mức thuế nhập khẩu vào Nhật Bản:
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/product.pdf



3. THỊ TRƯỜNG HOA KỲ:
1. Tra cứu HTS (và thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ):
http://hts.usitc.gov/



2. Thông tin thương mại giữa ASEAN/VN với Hoa Kỳ:
http://www.ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-
pacific



Nguyễn Hữu Nam
Trưởng phòng Pháp chế
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM)
171 Võ Thi Sáu, Quận 3, Tp. HCM
Mobile: 090 779 0989
Email: huunam@vcci-hcm.org.vn
Web: www. vcci-hcm.org.vn / www.covcci.com.vn

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị
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