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Hàng nhập khẩu của Việt Nam Hiện nay

Các quy tắc xuất xứ là các tiêu chí cần thiết để xác định 

nước xuất xứ của một sản phẩm. Tầm quan trọng của các 

quy tắc này dựa trên cơ sở rằng thuế quan và các hạn chế 

trong một số trường hợp phụ thuộc vào việc hàng nhập 

khẩu đó có nguồn gốc từ đâu.

Mặc dù yêu cầu về chuyển đổi cơ bản được công nhận 

trên toàn cầu, nhưng một số chính phủ áp dụng các tiêu 

chí thay đổi phân loại thuế quan, một số khác lại áp dụng 

tiêu chí tỷ lệ phần trăm theo giá trị hàng hóa (ad valorem) 

và số khác lại áp dụng tiêu chí về khâu sản xuất hoặc chế 

biến.



Hàng nhập khẩu của Việt Nam Hiện nay

• Các chương trình quy tắc xuất xứ không ưu đãi 

sử dụng các tiêu chí “được tạo ra hoàn chỉnh” 

đối với hàng hóa được phát triển, sản xuất hoặc 

chế tác hoàn toàn tại một nước cụ thể.

• Và tiêu chí “chuyển đổi cơ bản” đối với hàng 

hóa có bao gồm, cho dù là toàn bộ hay chỉ một 

phần, các vật liệu có được từ nhiều quốc gia.

• Quyết định dựa trên từng trường hợp

• Có thể chủ quan và ít minh bạch hơn



Hàng nhập khẩu của Việt Nam Hiện nay

• Cho hàng dệt, nói chung:

• Khi quần áo được ráp/may hoặc dệt thành hình

• Khăn và vải trải bàn khi vải được dệt thoi hoặc dệt kim

• Xin xem www.cbp.gov:

Mọi thành viên tham gia thương mại nên biết về các Quy tắc 

Xuất xứ cho Hàng dệt và Quần áo

http://www.cbp.gov/


chuyển đổi cơ bản
• Quy tắc chuyển đổi cơ bản quy định rằng hàng hóa 

có xuất xứ từ một quốc gia nơi hàng hóa được thay 

đổi tên, đặc tính hoặc mục đích sử dụng lần cuối 

cùng.

• Có bất kỳ thay đổi nào về đặc tính, hay mục đích sử 

dụng của hàng hóa hay các bộ phận của hàng hóa 

tại nước sản xuất cuối cùng?

• Quy trình được thực hiện tại quốc gia đó có phức 

tạp hoặc có ý nghĩa không?



Việt Nam Chuyển đổi 

sang FTA



Hướng dẫn Cơ bản của HĐTMTD

• Xác định phân loại thuế quan cho sản 

phẩm của bạn.

• Xác định liệu có lợi thế nào nếu yêu cầu 

được hưởng chế độ đối xử ưu đãi hay 

không.

• Xác định Quy tắc Xuất xứ theo TPP hoặc 

Hiệp định Thương mại khác

• Xác định nguồn gốc

• Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ



Các Yếu tố Nền tảng của Quy 

tắc Xuất xứ
• Một điều QUAN TRỌNG là phải biết 

được phân loại chính xác theo Mã 

Thuế quan Hài hòa hóa để xác định 

yêu cầu xin hưởng chế độ thuế ưu 

đãi cho Đối tác Xuyên Thái Bình 

Dương.

• Phần về tiếp cận thị trường của hiệp 

định nêu rõ về các quy tắc ưu đãi và 

các yêu cầu tương ứng và những 

điều này phụ thuộc vào phân loại 

của hàng hóa.



Quy tắc Xuất xứ Ưu đãi

• Các kế hoạch Quy tắc Xuất xứ nêu trong Chú 

thích Chung của Biểu Thuế Hài hòa hóa của 

Hoa Kỳ.

• Dùng tiêu chí “được tạo ra hoàn chỉnh” đối với 

hàng hóa được phát triển, sản xuất hoặc chế 

tác hoàn toàn tại một nước cụ thể.

• Khi bao gồm vật liệu từ nhiều nước khác nhau, 

thì sử dụng quy tắc xuất xứ ưu đãi trong đó có 

khái niệm chuyển đổi cơ bản và/hoặc yêu cầu 

về tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu.



Quy tắc Xuất xứ
• Hàng hóa được được tạo ra hoàn chỉnh hoặc sản xuất toàn bộ trong 

lãnh thổ của một hoặc cả hai Bên;

• Được sản xuất toàn bộ trong lãnh thổ của một hoặc cả hai Bên và

• Mỗi trong số các vật liệu không có xuất xứ được dùng để sản xuất 

hàng hóa đó đều đã được thay đổi phân loại thuế quan cho phù 

hợp;

• Hoặc bằng cách khác, hàng hóa đó thỏa mãn mọi yêu cầu về nội 

địa hóa hoặc các yêu cầu khác được quy định trong hiệp định và 

hàng hóa đó đáp ứng mọi yêu cầu áp dụng khác về quy tắc xuất 

xứ;

• Được sản xuất toàn bộ trong lãnh thổ của một hoặc cả hai Bên 

hoàn toàn từ các vật liệu có xuất xứ

Chúng ta cùng giải thích nào! 



Quy tắc Xuất xứ
• Hàng hóa được được tạo ra hoàn chỉnh 

hoặc sản xuất toàn bộ trong lãnh thổ của 

một hoặc cả hai Bên;

• Ví dụ:

• Thực vật và sản phẩm thực vật được 

trồng và thu hoạch trong lãnh thổ của 

một Bên hoặc các Bên.

• Động vật sống được sinh ra và nuôi 

nấng trong lãnh thổ của các bên.

• Cá, động vật có vỏ được đánh bắt từ 

biển ngoài lãnh thổ của các Bên bởi tàu 

thuyền đăng ký và mang cờ của một 

bên.



Quy tắc Xuất xứ

• Hàng hóa được được tạo ra hoàn chỉnh hoặc sản xuất toàn bộ trong 

lãnh thổ của một hoặc cả hai Bên;

• Mỗi trong số các vật liệu không có xuất xứ được dùng để sản xuất 

hàng hóa đó đều đã được thay đổi phân loại thuế quan cho phù 

hợp;

• Hoặc bằng cách khác, hàng hóa đó thỏa mãn mọi yêu cầu về nội địa hóa 

hoặc các yêu cầu khác được quy định trong hiệp định và hàng hóa đó đáp 

ứng mọi yêu cầu áp dụng khác về quy tắc xuất xứ;

• Được sản xuất toàn bộ trong lãnh thổ của một hoặc cả hai Bên hoàn 

toàn từ các vật liệu có xuất xứ

Chúng ta cùng giải thích nào! 



Quy tắc Xuất xứ-Những Dao động 

trong Quy tắc Chuyển Thuế quan

• Chuyển đổi từ nhóm ****từ bất kỳ chương nào khác**

• Chuyển đổi từ nhóm****từ bất kỳ nhóm nào khác****

• Chuyển đổi từ nhóm****đến****từ bất kỳ nhóm nào 

ngoài tổ hợp (group)

• Chuyển đổi từ nhóm****đến****từ bất kỳ 

nhóm****ngoài tổ hợp (group) đó ngoại trừ từ ****

• Không thể chỉ “đoán” các thuật ngữ trong Quy tắc 

chuyển đổi dòng thuế



Quy tắc Xuất xứ
• (1) chuyển đổi dòng 

thuế:  Quy tắc chuyển 

đổi dòng thuế có thể 

khác nhau tùy từng 

HĐTMTD.

• (2) chuyển đổi dòng 

thuế + Tỷ lệ Nội địa 

Hóa (NĐH)

• (3) Chỉ riêng NĐH

0904.11 – 0910.99 Chuyển đổi sang gia vị đã được nghiền, xay 

hoặc xay thành bột để bán lẻ của các phân nhóm từ 0904.11 đến 

0910.99 đối với các loại gia vị không được nghiền, xay hoặc xay 

thành bột của các phân nhóm từ 0904.11 đến 0910.99, hoặc từ 

bất kỳ phân nhóm nào khác, trừ phân nhóm 0910.10; hoặc

Chuyển đổi sang tổ hợp (group) gia vị hoặc bất kỳ hàng hóa nào 

thuộc các phân nhóm từ 0904.11 đến 0910.99 mà không phải là 

gia vị đã được nghiền, xay hoặc xay thành bột để bán lẻ từ bất 

kỳ phân nhóm nào khác, trừ phân nhóm 0910.10.

Chương 40 Cao su và sản phẩm cao su

4001.10 – 4001.30 Chuyển đổi sang các phân nhóm từ 4001.10 

đến 4001.30 từ bất kỳ chương nào khác; hoặc

Chuyển đổi sang các phân nhóm từ 4001.10 đến 4001.30 từ 

bất kỳ phân nhóm nào khác với điều kiện có tỷ lệ nội địa hóa

không dưới 30% khi tính theo phương pháp build-down.

7324.10 – 7324.29 Chuyển đổi sang các phân nhóm từ 7324.10 

đến 7324.29 đối với bất kỳ nhóm nào khác; hoặc

Không cần chuyển đổi về phân loại thuế quan nếu tỷ lệ nội 

địa hóa thấp hơn:

(a) 35% theo phương pháp build-up, hoặc

(b) 45% theo phương pháp build-down.



Quy tắc Xuất xứ

• (1) chuyển đổi 

dòng thuế:  Quy 

tắc chuyển đổi 

dòng thuế có thể 

khác nhau tùy 

từng HĐTMTD.

0904.11 – 0910.99 Chuyển đổi sang gia vị 

đã được nghiền, xay hoặc xay thành bột 

để bán lẻ của các phân nhóm từ 0904.11 

đến 0910.99 đối với các loại gia vị không 

được nghiền, xay hoặc xay thành bột của 

các phân nhóm từ 0904.11 đến 0910.99, 

hoặc từ bất kỳ phân nhóm nào khác, trừ 

phân nhóm 0910.10; hoặc

Chuyển đổi sang tổ hợp (group) gia vị 

hoặc bất kỳ hàng hóa nào thuộc các phân 

nhóm từ 0904.11 đến 0910.99 mà không 

phải là gia vị đã được nghiền, xay hoặc 

xay thành bột để bán lẻ từ bất kỳ phân 

nhóm nào khác, trừ phân nhóm 0910.10.



Quy tắc Xuất xứ

chuyển đổi dòng thuế

• Phải biết được mã hài hòa hóa 

cho cả thành phẩm và vật liệu 

cấu tạo mua từ nước ngoài được 

dùng để sản xuất hàng hóa.

• Kẹo ngô sản xuất tại Việt Nam 

với đường nhập khẩu từ Costa 

Rica.



Liệu Kẹo Ngô này có Xuất xứ từ Việt 

Nam hay không, và có được hưởng 

ưu đãi khi xuất sang Hoa Kỳ?

• Kẹo Ngô được phân loại vào nhóm:1704 (hàng nhập khẩu)

• Phân loại cho vật liệu nước ngoài (đường mía):1701

• Quy tắc chuyển đổi dòng thuế cho Kẹo Ngô mã 1704:

• Chuyển đổi sang nhóm 1704 từ bất kỳ nhóm nào khác.

Kẹo Ngô có Xuất xứ không?



Liệu Kẹo Ngô này có Xuất xứ từ Việt 

Nam hay không, và có được hưởng 

ưu đãi khi xuất sang Hoa Kỳ?

• Kẹo Ngô có Xuất xứ không?



Quy tắc Xuất xứ

• 9403.50.40—Đồ Gỗ dùng cho phòng ngủ.  

• Làm từ gỗ nhập từ Indonesia (HS 4403.20)



Quy tắc Xuất xứ

HĐTMTD Hàn Quốc

• 9403--

Đồ gỗ dùng trong 

phòng ngủ

• Chuyển đổi sang 

9403 đối với bất kỳ 

nhóm nào khác 

không phải là nhóm 

9403



Quy tắc Xuất xứ

HĐTMTD Singapore

• 940350 --

Đồ gỗ dùng trong 

phòng ngủ

• Chuyển đổi sang phân 

nhóm 940350 đối với bất 

kỳ phân nhóm nào khác 

trừ các phân nhóm từ 

940110 đến 940180, từ 

940310 đến 940380 và 

trừ phân nhóm 940190 

hoặc 940390 khi việc 

chuyển đổi đó là theo 

Quy tắc Giải thích Chung 

2(a).



Quy tắc Xuất xứ

• (2) chuyển đổi dòng 

thuế + Tỷ lệ Nội địa 

Hóa (NĐH)

• (3) Chỉ riêng NĐH

Chương 40 Cao su và Sản phẩm cao su

4001.10 – 4001.30 Chuyển đổi sang các phân 

nhóm từ 4001.10 đến 4001.30 từ bất kỳ 

chương nào khác; hoặc

Chuyển đổi từ các phân nhóm từ 4001.10 

đến 4001.30 từ bất kỳ phân nhóm nào khác 

với điều kiện tỷ lệ nội địa hóa đạt ít nhất 

30% theo phương pháp build-down.

7324.10 – 7324.29 Chuyển đổi từ các phân 

nhóm từ 7324.10 đến 7324.29 từ bất kỳ nhóm 

nào khác; hoặc

Không cần thay đổi phân loại thuế quan vơi 

điều kiện tỷ lệ nội địa hóa đạt tối thiểu mức:

(a) 35% khi dùng phương pháp build-up, 

hoặc

(b) 45% khi dùng phương pháp build-

down.



Nguyên tắc Xuất xứ đối với 

Hàng dệt và quần áo

Dùng trong các FTA



Quy tắc Xuất xứ Hàng dệt của Hoa Kỳ

• Bài tập 1 (Nước Xuất xứ)

• Quần áo:  Việc lắp ráp (may hoặc đan 

thành hình) được tiến hành ở đâu.

• Vải:  Việc dệt thoi hoặc dệt kim được tiến 

hành ở đâu.

• Yarn:  Việc xe chỉ (spinning) hay đùn ép 

(extrusion) được tiến hành ở đâu.



Quy tắc Xuất xứ: Hàng dệt

• Bài tập 2: (Ưu đãi theo Hiệp định)

• Quy tắc xuất xứ từ chỉ trở đi:

• Chỉ và vải phải đáp ứng yêu cầu về quốc gia 

xuất xứ được ưu đãi (Việt Nam và Hoa Kỳ).

• Quần áo phải được lắp ráp hoặc đan thành 

hình tại nước được ưu đãi là Việt Nam. 



Quy tắc Xuất xứ của Hàng Dệt 
Quy tắc chuyển đổi thuế quan

• 5205 Chỉ Bông

•6003 Vải Bông

6105 Áo sơ mi Bông 

dệt kim đàn ông/bé trai



Sản phẩm Dệt hoặc Quần áo

• Có hàng nào có 

thể được phân 

loại theo các 

Chương từ 50 

đến 63 của Hệ 

thống Hài hòa 

hóa  (HS)



Các vấn đề FTA khác

• Đóng gói

• Khối lượng tối thiểu

(De minimis)

• Tính lũy kế

• Vận chuyển của bên thứ ba



Quy trình Nhập khẩu và 

Chứng nhận



Những vấn đề nhập khẩu cơ bản

Trước khi Vận chuyển/Vận 

chuyển

Hàng hóa nhập cảnh

Giải phóng hàng (giải phóng có 

điều kiện)

Tóm tắt về nhập cảnh

Các hoạt động sau tóm tắt



 Dữ liệu    Dữ liệu     Dữ liệu    Dữ liệu

Những vấn đề nhập khẩu cơ bản



 Ký quỹ     Ký quỹ      Ký quỹ      Ký quỹ
Nhà vận tải, nhà nhập khẩu, chủ kho, môi giới

Những vấn đề nhập khẩu cơ bản

 Vận chuyển nhanh
Các yêu cầu của Cảng CSI, thành viên C-TPAT
Thành viên ISA, và của các Cơ quan Thẩm quyền 
khác

Nhiều bên tham gia 1 giao dịch
Nhà vận tải, công ty gom hàng, chủ kho, chủ cảng, 

nhà nhập khẩu, môi giới, công ty giao vận xuất nhập 

khẩu



Các Cơ quan khác và Tác động

Các cơ quan mà theo luật có thể không cho thông 

quan hàng hóa:

• Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) -

Luật chống khủng bố sinh học – quy định về 

thông báo trước cho FDA

• Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm  - Thịt gia 

súc, gia cầm và trứng

• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - Vật liệu đóng gói gỗ



Các Cơ quan khác và Tác động

Các cơ quan mà theo luật có thể cho thông 

quan hàng hóa khỏi Hải quan một cách có 

điều kiện:

• Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) – Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ 

phẩm

• Ủy ban an toàn sản phẩm- hàng tiêu dùng 

bao gồm cả đồ chơi, nến và đồ ngủ trẻ em

• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - Luật Lacey



Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ

• Tại Hoa Kỳ, trừ trường hợp đặc biệt, nhằm 

thuận lợi hóa thương mại hợp pháp, không 

cần có chứng chỉ/form về ưu đãi thương 

mại tại thời điểm hàng hóa được thông 

quan từ kho hải quan.

• Trên thực tế, nhà NK giữ tài liệu này và nộp 

khi HQ yêu cầu.



Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ

• Hiệu lực trong 3 năm

• 1 chứng nhận có thể áp dụng cho nhiều hàng hóa

• Có thể được gia hạn thêm 1 năm

• HQ có thể thu hồi trong một số trường hợp

• HQ không yêu cầu chứng nhận đối với hàng hóa 

dưới 1.000US$, nhưng yêu cầu công bố trên hóa 

đơn rằng hàng hóa đủ điều kiện hưởng ưu đãi.



Xác minh yêu cầu ưu đãi theo FTA

• 2.  Sau khi xem xét chứng nhận, HQ có thể tiến hành 

xác minh, chủ yếu bằng cách:

Yêu cầu cung cấp thông tin.

Xác minh trực tiếp tại nhà NK/XK.

Chuyên gia Kiểm toán của Hải quan xác minh yêu cầu sử dụng 

tiêu chí “B” về giá trị khu vực (regional value content) hoặc 

yêu cầu phức tạp về NGXX.

Gần như không có ngoại lệ đối với các đối tác thương mại, Hải 

quan HK có thể xác minh bất kỳ lô hàng nào, bao gồm cả 

các lô hàng không yêu cầu chứng nhận NGXX. Trong một 

số trường hợp, HQ được yêu cầu tiến hành xác minh (ngẫu 

nhiên/theo kế hoạch).



Chứng nhận

Rất nhiều hình thức, quy mô



Chứng nhận của cơ quan thẩm quyền 

nước XK

• Hệ thống ưu đãi phổ cập là một hình thức 

thỏa thuận thương mại, sử dụng chứng 

nhận của cơ quan thẩm quyền của nước XK 

để xác minh NGXX.

• Tất cả các HĐTM của HK từ sau NAFTA 

(bao gồm cả NAFTA) sử dụng yêu cầu 

chứng nhận NGXX của nhà NK hoặc XK.



Biện pháp phổ biến để chứng nhận một 

hàng hóa được hưởng ưu đãi

Chứng nhận của nhà NK không sử dụng form 

chứng nhận mẫu



Chứng nhận của nhà NK

• Nhà XK, SX, CP nước ngoài không biết 

nhà NK sẽ công bố/kê khai gì với HQ HK 

cho hàng hóa NK.

• Chứng chỉ, về cơ bản là việc nhà NK 

công bố về nơi xuất xứ của hàng hóa.



Chứng nhận của nhà NK

• Nhà NK phải biết về nguồn gốc linh/phụ kiện và thành 

phẩm được NK, cũng có nghĩa là nước xuất xứ và ưu 

đãi.

• Có rất nhiều ví dụ về việc chứng nhận cho CP nước 

ngoài và nhà XK đưa ra là giả mạo.

• Nhiều CP nước XK không xác minh hàng hóa XK khi 

cấp chứng nhận NGXX.



Chứng nhận của nhà NK

• HQ HK không yêu cầu chứng chỉ tại thời điểm thông 

quan, hoặc nhập cảnh. Nhà NK chỉ cần cung cấp khi 

được HQ yêu cầu.

• Việc thu các form tại thời điểm thông quan, hoặc trả thuế 

được coi là không thuận lợi hóa thương mại và là một 

rào cản đối với TMQT.



Chứng nhận của nhà NK

• Những thông tin yêu cầu trong chứng nhận 

(không có mẫu bắt buộc)

• Người chứng nhận 

• Nhà NK

• Nhà XK

• Nhà SX

• Phân loại thuế quan và mô tả hàng hóa

• Thông tin chứng minh NGXX hàng hóa

• Ngày chứng nhận

• Thời hạn chứng nhận



Chứng nhận mẫu trong (CAFTA-DR)



Chứng nhận NGXX –

thách thức và các vấn đề không tuân thủ

• Cho rằng một SP được mua ở nước nào 

thì cũng được SX ở nước đó.

• Không hiểu chứng nhận NGXX được sử 

dụng như thế nào.

• Nhà SX không muốn nêu tên nhà cung 

cấp vì lo ngại loại ra khỏi chuỗi cung 

ứng.



Chứng nhận NGXX –

thách thức và các vấn đề không tuân thủ

• Nhà XK hoặc nhà SX không hiểu về ROO.

• Không hiểu/sử dụng được hệ thống phân 

loại thuế quan để phân loại hàng hóa và 

nguyên vật liệu.

• Thiếu thông tin từ nhà SX/cung ứng 

nguyên liệu để xác định phân loại và hàm 

lượng giá trị.



Vấn đề: chứng nhận NGXX của nhà XK

• Do phải ký quỹ nên có thể áp dụng phạt 

đối với nhà NK, trong khi nhà XK đưa ra 

chứng nhận NGXX, ví dụ trong NAFTA, 

HQ không thể áp dụng phạt đối với nhà 

XK. 

• HQ chỉ có thể từ chối yêu cầu ưu đãi TM 

của nhà NK và phạt nhà NK nếu cần.



Trung chuyển
• Quốc Hội có văn bản rõ ràng yêu cầu Cơ quan Hải quan và Biên giới Hoa 

Kỳ (CBP) thắt chặt và đấu tranh chống lại hoạt động trung chuyển hàng 

dệt và quần áo vào Hoa Kỳ.

• Chính phủ liên bang đã ban hành chiến lược thực thi toàn diện về chống 

trung chuyển trái phép trong đó có chứa đựng các yếu tố quan trọng trong 

nước và quốc tế. 

• CBP thường xuyên cử các Nhóm Kiểm định Sản xuất Hàng dệt (nhóm 

Jump) để kiểm tra các nhà máy quần áo tại các quốc gia có nguy cơ cao, 

chủ yếu là các nước châu Á, các đối tác FTA và các đối tượng được 

hưởng lợi từ các chương trình thương mại ưu đãi. 

• Các quy định chặt chẽ về chống trung chuyển trái phép đều được đưa 

vào mỗi FTA và chương trình thương mại ưu đãi mà Hoa Kỳ ký kết mới 

đây để ngăn ngừa các nước không phải là thành viên hoặc quốc gia được 

hưởng lợi của các thỏa thuận này có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận thị 

trường ở mức thuế quan ưu đãi này. 



Rủi ro cho Việt Nam
• Một khi TPP có hiệu lực, Việt 

Nam sẽ được coi là một địa điểm 

nguy cơ cao về hàng dệt:

• Cách thức vận chuyển từ Trung 

Quốc qua khu vực biên giới với 

Việt Nam sẽ dẫn đến việc hàng 

hóa dễ dàng vận chuyển xuyên 

qua Việt Nam và các nhà kinh 

doanh không chân thật sẽ lợi 

dụng điều này.



Xin cám ơn quý vị!


