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Số: 6828/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

V/v vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
Liên quan đến vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của Công ty TNHH
Misumi Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3517/TCHQ-GSQL ngày 01/6/2020
trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/9/2020, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) đã có ý
kiến tại công văn số 0980/XNK-XXHH, cụ thể như sau:
“Điều 3 Biên bản ghi nhớ ký ngày 29 tháng 8 năm 2012 giữa các nước tham gia dự án thí
điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 của ASEAN quy định:
Trong thời gian thực hiện dự án thí điểm số 2, các Nước thành viên tham gia sẽ cho phép
hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên tham gia khác được hưởng các ưu đãi thuế quan
theo quy định tại Điều 19 của Bản ghi nhớ, khi xuất trình một trong các chứng từ sau:
…
(b) Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ do Nhà xuất khẩu đủ điều kiện
phát hành theo quy trình nêu tại Phụ lục của Bản ghi nhớ này.
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị
Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn thương nhân thực hiện theo quy định của Bản ghi nhớ.”
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ các quy định trên và ý kiến của Bộ Công
Thương để thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty được
biết, thực hiện./.
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