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Số: 4177/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

V/v vướng mắc C/O điện tử

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Trong quá trình triển khai thực hiện C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa
ASEAN có phát sinh vướng mắc và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn cụ
thể. Trên cơ sở kết quả Phiên họp của Nhóm làm việc kỹ thuật (TWG) triển khai cơ chế một
cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như
sau:
1. Xử lý vướng mắc đối với trường hợp sau khi chấp nhận C/O bản giấy, công chức
hải quan kiểm tra trên hệ thống phát hiện tồn tại C/O điện tử có cùng số tham chiếu, ngày cấp
với C/O bản giấy:
a. Công chức hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 (bước 2), khoản 2, mục
II công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 của Tổng cục Hải quan. Khi ghi nhận và
phản hồi kết quả xử lý C/O mẫu D điện tử, công chức hải quan lựa chọn kết quả xử lý: Chấp
nhận C/O (được ưu đãi thuế) hoặc từ chối C/O (không được hưởng ưu đãi thuế) trên cơ sở kết
quả xử lý của C/O bản giấy.
b. Sau khi lựa chọn kết quả xử lý, công chức ghi nhận kết quả xử lý C/O điện tử vào ô
“Lý do” trên hệ thống (như hình gửi kèm) với nội dung: C/O điện tử số tham chiếu.... đã
được tiếp nhận bản giấy thuộc tờ khai nhập khẩu số …… ngày…/tháng…/năm….

2. Về việc điều chỉnh phản hồi tự động khi tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ
trên hệ thống:
Từ ngày 02/7/2019, Tổng cục Hải quan cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp
nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
Hải quan thay thế cho thao tác của công chức hải quan được hướng dẫn tại điểm 2.1 (Bước
1), khoản 2, mục II công văn số 78/TCHQ-GSQL. Vì vậy, khi kiểm tra chứng nhận xuất xứ
ATIGA mẫu D điện tử tại Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan, công chức hải quan chỉ
thực hiện theo hướng dẫn tại 2.2 (Bước 2), khoản 2, mục II công văn số 78/TCHQ-GSQL
ngày 05/01/2018 của Tổng cục Hải quan.
3. Về việc ghi lý do từ chối bằng ngôn ngữ tiếng Anh trên chứng từ chứng nhận xuất

xứ hàng hóa mẫu D điện tử:
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục hải
quan, công văn số 2774/GSQL-GQ4 ngày 06/9/2018 khi thể hiện lý do từ chối trên chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa công chức hải quan ghi nội dung bằng tiếng anh, không ghi nội
dung từ chối bằng tiếng Việt.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng TC (để biết)
- Lưu: VT, GSQL(3b).
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