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Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Thời gian vừa qua, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan
phát hiện hàng hóa xuất khẩu chỉ trải qua công đoạn gia công, chế biến, lắp ráp đơn giản, không
đáp ứng quy tắc xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày
08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và
các văn bản hướng dẫn về xuất xứ có liên quan. Nhằm thực hiện cách ghi xuất xứ hàng hóa trên
tờ khai hải quan xuất khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ, Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định số
31/2018/NĐ-CP, Thông tư số 05/2018/TT-BCT và các Thông tư hướng dẫn xuất xứ hàng hóa
theo các Hiệp định thương mại tự do thì tại ô “mô tả hàng hóa” trên tờ khai xuất khẩu, người
khai hải quan được khai xuất xứ Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm 2.69 Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). Cụ thể: khai mã nước xuất xứ của hàng
hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa#&VN.
2. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chỉ thực hiện một số công đoạn gia công lắp ráp, chế
biến tại Việt Nam, không đáp ứng tiêu chí xuất xứ, theo các văn bản dẫn trên thì trên tờ khai hải
quan xuất khẩu, người khai hải quan không được khai xuất xứ Việt Nam, tại ô “mô tả hàng hóa”
trên tờ khai hải quan xuất khẩu người khai hải quan khai theo cấu trúc: mô tả hàng hóa#&KXĐ.
3. Hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ từ nước khác, không phải xuất xứ Việt Nam thì tại ô
“mô tả háng hóa” trên tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan khai theo cấu trúc: mô tả
hàng hóa#& (ghi mã nước xuất xứ của hàng hóa).
Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến, hướng dẫn
để người khai hải quan thống nhất thực hiện. Trường hợp gặp vướng mắc thì kịp thời phản ánh
về Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện./.
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