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THỦ TỤC CẤP C/O TẠI VCCI-HCM
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I. NƠI CẤP CẤP C/O THUỘC VCCI-HCM:
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Doanh nghiệp trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh lận cận:

1. Tổ cấp C/O số 1, 2 và 3:
171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, Tp. HCM
ĐT: 08-3932 5989 – 3932 6498 Email: co@vcci-hcm.org.vn

2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương:
Lầu 1, Tòa nhà ARECO
Số 1 Trường Sơn (Xa lộ Xuyên Á), An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 08-37241550 Email: co@vcci-hcm.org.vn

3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai:
Tòa nhà Sonadezi, Số 1 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
ĐT: 061-3831383 Email: co@vcci-hcm.org.vn

4. Điểm cấp C/O tại KCX Tân Thuận:
Lầu 2, Tòa nhà Hepza, số 13, Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM
ĐT: 090 779 0989 Email: co@vcci-hcm.org.vn

Ghi chú: C/O theo các FTA và C/O Form A cấp cho hàng giầy dép XK sang EU được cấp
bởi Bộ Công thương.



 C/O mẫu A (C/O ưu đãi GSP – GSP C/O):
Được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu đến 36 quốc gia cho
Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP theo quy
tắc xuất xứ ưu đãi GSP của nước cho hưởng (nước nhập
khẩu).

Hiện nay, trên thế giới có 38 quốc gia cho các quốc gia
đang phát triển và các quốc gia kém phát triển được
hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập - GSP:

1. Các mẫu C/O do VCCI cấp:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ
quan được ủy quyền cấp C/O ưu đãi thuế quan phổ cập
GSP (Trừ mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU) theo quy
định của nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan GSP
và các loại C/O không ưu đãi theo quy định của Việt Nam.

II. CÁC MẪU C/O:



- 28 quốc gia thành viên EU:

Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Croatia, Czech, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Cyprus, and United Kingdom

- 10 quốc gia khác:

Japan, Norway, Switzerland including Liechenstein,
Turkey, New Zealand, Canada, Russia, Belarus,
Australia*, United States*

* Nước chưa cho Việt Nam hưởng ưu đãi GSP.

 C/O mẫu B (C/O thông thường – Ordinary C/O):
Được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu đến tất cả các
nước đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ không ưu đãi
của Việt Nam.



 C/O mẫu Turkey (C/O thông thường):
Được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu đến Thổ Nhĩ
Kỳ đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ không ưu đãi của
Việt Nam.

 C/O mẫu DA59 (C/O thông thường):
Được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu đến Nam Phi
khi có yêu cầu và đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ
không ưu đãi của Việt Nam và Nam Phi.

 C/O mẫu ICO (C/O cà phê):
Được cấp cho mặt hàng cà phê xuất khẩu đến tất cả
các nước theo quy định của Tổ chức Cà phê Quốc tế
và các quy tắc xuất xứ hiện hành. ICO thường được
cấp cùng với C.O khác như mẫu A hoặc mẫu B hoặc
mẫu C.O khác.



 Mẫu C/O khác: Venezuela, một số nước Châu Phi ...
Được cấp khi có yêu cầu theo quy tắc xuất xứ không
ưu đãi của Việt Nam và một số quy định của nước
nhập khẩu.

 C/O mẫu Peru (C/O thông thường):
Được cấp cho các mặt hàng xuất khẩu đến Peru khi
có yêu cầu và đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ không
ưu đãi của Việt Nam.

 Chứng từ thương mại như Invoice, hợp đồng, …
Được cấp hoặc xác nhận khi có yêu cầu theo điều lệ
của VCCI.



TỔ CẤP C/O THỜI GIAN CẤP HÌNH THỨC CẤP C/O

Số 1 tại Tp. HCM 2 ngày làm việc Không khai qua mạng

Số 2 tại Tp. HCM 4  giờ làm việc Khai qua mạng

Số 3 tại Tp. HCM
Luồng thường: 4 giờ

Luồng xanh: Cấp ngay
Khai qua mạng

Tại Bình Dương
Luồng thường: 4 giờ làm việc

Luồng xanh: Cấp ngay
Khai qua mạng

Tại Đồng Nai Cấp ngay Khai qua mạng

Tại KCX

Tân Thuận
Buổi làm việc kế tiếp Không khai qua mạng

* Phí và thời gian cấp C/O tại VCCI-HCM:
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- THỜI GIAN CẤP: Tại điểm a, khoản 4, mục I của Thông tư số 07/2006/BTM quy định thời
gian cấp C/O không vượt quá 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ.

- PHÍ:

1) Miễn phí đối với C/O

2) 100.000 đồng/bộ đối với các chứng từ khác được xác nhận hoặc chứng thực



2. Các mẫu C/O do Bộ Công thương cấp hoặc tổ chức
khác được Bộ Công thương ủy quyền cấp:

 C/O mẫu D: Các quốc gia thành viên ASEAN

 C/O mẫu E: ASEAN – Trung Quốc

 C/O mẫu S: Việt Nam - Lào

 C/O mẫu AJ: ASEAN – Nhật Bản

 C/O mẫu VJ: Việt Nam – Nhật Bản

 C/O mẫu AK: ASEAN – Hàn Quốc

 C/O mẫu AI: ASEAN - Ấn Độ

 C/O mẫu AANZ: ASEAN – Úc & New Zealand

 C/O mẫu A: Mặt hàng giầy dép XK sang EU



1. Thông tin của thương nhân (Mẫu VCCI-HCM)

III. ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THƯƠNG:

6. Danh sách các cơ sở SX của thương nhân (Phụ lục II, TT
07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng
nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

5. Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề
nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục I, TT
07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006)

Lập, nộp 1 bộ hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O đối
với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu. Hồ sơ thương
nhân bao gồm:

4. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có)
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IV. LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP C/O:

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;

1. Các bước cần thiết trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp
C/O:

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);



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.
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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, …

 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.



2. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:

 Bản sao B/L, AWB hoặc chứng từ vận tải khác;

a. Chứng từ đề nghị và xuất khẩu:

 Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục III, TT 07/2006/TT-BTM
ngày 17/4/2006));

 Phiếu ghi chép và Giấy biên nhận (mẫu VCCI-HCM);

 Bản sau tờ khai hải quan xuất khẩu đã được làm thủ tục
hải quan;

 Các bản C/O đã được khai đầy đủ, đúng quy định (thông
thường là 1 bản chính và 3 bản copy);

 Invoice;

 Định mức hải quan (Đối với hàng xuất khẩu thuộc loại hình
SXXK, GC, …)
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b. Chứng từ chứng minh nguồn gốc:

 Chứng minh nguồn gốc xuất xứ thuần túy:

 Bảng kê nguyên vật liệu (mẫu 11/2012) và hóa đơn mua bán
theo quy định; hoặc

 Bảng kê nguyên vật liệu (mẫu 12/2012)

 Chứng minh nguồn gốc xuất xứ không thuần túy:

 Bảng kê nguyên vật liệu theo mẫu phù hợp (Xem phần phụ
lục đính kèm)

 Bản sao các chứng từ mua nguyên vật liệu như: Tờ khai hải
quan nhập khẩu và/hoặc hóa đơn mua nguyên vật liệu và/hoặc
các chứng từ khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
(Quy định này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp không thuộc
đối tượng được xét giảm chứng từ).

b. Một số chứng từ khác (nếu cần hoặc theo yêu cầu của các
cơ quan chức năng): Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy
khai thác, … 17



3. Bộ hồ sơ đề nghị cấp lại C/O bao gồm:

 Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục III);

 Phiếu ghi chép và Giấy biên nhận;

C/O cũ đã được cấp (trả lại C/O cũ) hoặc bản COPY C/O
(đối với các trường hợp C/O bị thất lạc);

 Các bản C/O đã được khai đầy đủ, đúng quy định (thông
thường là 1 bản chính và 3 bản copy);

 Các chứng từ chứng minh lý do đề nghị cấp lại C/O như:
Yêu cầu của khách hàng, ngân hàng; các bên liên quan về
thay đổi nội dung trên C/O hoặc C/O bị mất; v.v…
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1. Nghị định 19/NĐ-CP ngày 20/2/2006
Qui định chi tiết Luật Thương mại về xuât xứ hàng hóa

2. Thông tư 07/TT-BTM ngày 17/4/2006
Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý cấp C/O

3. Thông tư 08/TT-BTM ngày 17/4/2006
Hướng dẫn cách xác định xuất xứ

 Văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam:

4. Thông tư 10/TT-BTM ngày 1/6/2006

Hướng dẫn cách xác định xuất xứ (bổ sung)

V. PHÁP LUẬT VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA (VCCI cấp):
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5. Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 6/1/2006

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương 
mại



1. Handbook on the Scheme of Australia 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.56)

 Văn bản pháp luật liên quan của nước ngoài:

2. Handbook on the Scheme of Canada 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.66/Rev.1)

3. Handbook on the Scheme of the European Community 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.25/Rev.3)

4. Handbook on the Scheme of Japan 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.42/Rev.4)
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5. Handbook on the Scheme of New Zealand 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.48)



9. Handbook on the Scheme of the United States of America 

6. Handbook on the Scheme of Norway 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.29/Rev.1)

7. Handbook on the Scheme of Switzerland (Present volume)

8. Handbook on the Scheme of Turkey 
(UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.74)

Để tải các văn bản trên, Quý doanh nghiệp vào các websites
sau:

www.moit.gov.vn www.covcci.com.vn

www.unctad.org www.europa.eu

www.mofa.go.jp www.toll.no
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PHAÀN II

CÁCH KHAI MẪU C/O
&

NHỮNG LƯU Ý
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Mẫu A
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Mẫu B



a. Tên hàng và HS trên tờ khai hải quan:

2. Những lưu ý về khai báo xuất xứ hàng hóa:
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Mẫu số 3a Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Cục Hải quan:
Nhập khẩu

HQ/2012 - NK

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: Số tham chiếu: Số tờ khai:
Công chức đăng ký tờ khai

Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: Ngày, giờ gửi: Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

1. Người xuất khẩu: 5. Loại hình

6. Hóa đơn thương mại: 7. Giấy phép số: 8. Hợp đồng

MST Ngày Ngày

2. Người nhập khẩu: Ngày hết hạn Ngày hết hạn

MST 9. Vận đơn (số/ngày): 10. Cảng xếp hàng: 11. Cảng dỡ hàng:

3. Ngươi uỷ thác/Người được ủy quyền:

MST
12. Phương tiện vận tải: 13. Nước xuất khẩu:

4. Đại lý hải quan Tên, số hiệu: Ngày đến:

14. Điều kiện giao hàng: 15. Phương thức thanh toán:

MST
16. Đồng tiền thanh toán: 17. Tỷ giá tính thuế:

Số TT
18. Mô tả hàng hóa 19. Mã số hàng hóa 20. Xuất xứ

21. Chế độ ưu 
đãi

22. Lượng hàng 23. Đơn vị tính
24. Đơn giá nguyên 

tệ
25. Trị giá nguyên tệ

Loại thuế Trị giá tính thuế/Số lượng chịu thuế
Thuế suất (%)/

Mức thuế
Tiền thuế

26. Thuế nhập khẩu

27. Thuế TTĐB

28. Thuế BVMT

29. Thuế GTGT

30. Tổng số tiền thuế (ô 26+27+28+29):

Bằng chữ:

31. Lượng hàng, số hiệu congtainer

Số TT a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container d. Địa điểm đóng hàng

1

2

3

4

Cộng:

32. Chứng từ đi kèm 33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung khai trên tờ khai

Ngày    tháng   năm

(người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

34. Kết quả phân luồng và hướng dẫn thủ tục hải quan
36. Xác nhận của hải quan 
giám sát

37. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo 
quản/chuyển cửa khẩu

38. Xác nhận thông quan

35. Ghi chép khác

Vd về tên hàng: Mặt hàng
gương được đóng khung
gỗ.

Khung gương

(Mirror frame)

Gương

(Mirror)

Vd về HS: Chân đế
châu hoa bằng gốm.

Đôn
(Stool)
94.01

Flower
stands
69.13



b. Tên hàng (Đôi giầy) trên C/O:

SHOES ADIDAS
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c. Nước nhập khẩu:

 Nước nhập khẩu
là quốc gia mà hàng
hóa sẽ được nhập
khẩu vào và được
thông quan tại quốc
gia đó;

 Quốc gia của
người giao gia
công, hoặc người
mua hàng, hoặc
người môi giới, …
có thể sẽ không
cùng nước nhập
khẩu và sẽ không
phải là nước nhập
khẩu.
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d. Khai tên hàng và mã H.S trên các chứng từ:

 Đối với sản phẩm xuất khẩu, tên và H.S của sản phẩm
xuất khẩu là cơ sở chính để kiểm tra hàng hóa đó đáp ứng
quy tắc xuất xứ hay không. Hiện tại, hầu hết hàng hóa xuất
khẩu được miễn thuế để thúc đẩy xuất khẩu. Do vậy, H.S
của sản phẩm xuất khẩu đôi khi không được quan tâm dễ
dẫn đến khai báo sai.

 Đối với nguyên vật liệu, tên nguyên vật liệu và H.S của
nguyên vật liệu là một trong các thông tin quan trọng liên
quan đến xác định xuất xứ của sản phẩm khi xuất khẩu. Do
vậy, việc khai báo về tên nguyên vật liệu và H.S tương ứng
của nguyên vật liệu cần được khai báo đầy đủ, rõ ràng và
chính xác.
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e. Chứng minh hàng hóa có xuất xứ VN:

* Để được coi là có xuất xứ, hàng hóa và nguyên vật liệu
được mua tại Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam phải đáp
ứng các quy định xuất xứ phù hợp.

 Hàng hóa được mua tại Việt Nam chưa đủ cơ sở để xác
định hàng hóa đó có xuất xứ Việt Nam;

 Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam chỉ được coi là một
trong những cơ sở để xác định xuất xứ;

 Hàng hóa được mua bán qua nhiều trung gian, có nguồn
gốc rõ ràng chưa đủ cơ sở để xác định có xuất xứ Việt Nam;

 Áp dụng sai quy tắc xuất xứ;
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PHẦN III

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ 
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
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I. THỊ TRƯỜNG EU:

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.











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







II. THỊ TRƯỜNG NHẬT:

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









2. Tra cứu nhanh mức thuế nhập khẩu vào Nhật Bản:

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/product.pdf



III. 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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XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)


