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Số: 4114/GSQL-GQ4

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

V/v vướng mắc C/O

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.
Trả lời công văn số 12780/HQHP-GSQL đề ngày 20/9/2019 của đơn vị nêu vướng mắc
liên quan đến khai báo tiêu chí xuất xứ trên C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến
như sau:
Căn cứ Điều 2 và Điều 4, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT
ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương và Phụ lục IIB Quy tắc cụ thể mặt hàng thì Hàng hóa có
mã số HS 151620 phải đáp ứng quy tắc xuất xứ là “RVC(40) hoặc CC hoặc không yêu cầu thay
đổi mã số hàng hóa với điều kiện hàng hóa được sản xuất bằng phương pháp tinh chế”. Theo đó,
hàng hóa khai báo trên C/O có tiêu chí xuất xứ CTSH là không đáp ứng quy định. Trường hợp
hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ là công đoạn gia công, chế biến cụ thể thì thực hiện khai báo
theo hướng dẫn tại mặt sau C/O là SP.
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ các hướng dẫn trên để xử lý vụ việc
theo quy định.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Công ty TNHH MTV Kinh đô miền Bắc (để biết)
(Đ/c: Km 22m Quốc lộ 5A, đường Nguyễn Văn
Linh, thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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