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LỜI MỞ ĐẦU

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực 
vào ngày 01/8/2020 và tạo ra những cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam khi 
85,6% dòng thuế (trong đó có hồ tiêu và nhiều mặt hàng gia vị) sẽ được xóa bỏ ngay 
lập tức khi Hiệp định có hiệu lực và 99,2% sẽ được xóa bỏ trong vòng 7 năm tiếp 
theo.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, Châu Âu là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn 
của Việt Nam chiếm 23,7% tổng số lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam và Việt 
Nam chiếm 45% thị phần hồ tiêu nhập khẩu của châu Âu (năm 2021). Trong 3 năm 
qua, lượng nhập khẩu hồ tiêu của châu Âu từ Việt Nam tăng liên tục bất chấp sự ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi theo theo Hiệp định 
EVFTA năm 2021 là 20,2%, trong đó hồ tiêu thuộc một trong nhóm hàng nông sản có 
tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi cao chiếm 42,03% trong tổng kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu 
vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn do hầu hết các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Việt Nam vẫn chưa chuẩn bị tốt để khai thác tối 
đa cơ hội  EVFTA mang lại.

Trong khuôn khổ Chương trình ARISE Plus do Liên minh Châu Âu tài trợ, Dự án 
“Thúc đẩy Sản xuất và Thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” được triển khai 
dưới sự điều phối của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH) phối hợp 
cùng với Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA) và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhằm 
giúp các công ty xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam nắm rõ quy định trong Hiệp định 
EVFTA, đặc biệt là các quy tắc đáp ứng tiêu chí xuất xứ để tận dụng ưu đãi thuế quan 
và các quy định quan trọng khác về kiểm dịch, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã chủ trì 
biên soạn và phát hành cuốn "Sổ tay Hướng dẫn về Hiệp định EVFTA" với sự cộng 
tác và tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia Bộ Công Thương.

Nhân dịp này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá 
nhân đã đóng góp ý kiến trong quá trình biên soạn và xuất bản ấn phẩm quan trọng 
này. Dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi sai sót, chúng tôi rất mong 
nhận được sự thông cảm của Quý độc giả và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp 
tác, hỗ trợ, đồng hành của Quý độc giả để chúng tôi cải thiện hơn nữa trong những 
ấn bản tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn.

Ban Biên tập.

Hoàng Thị Liên

Chủ tịch Hiệp hội



HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA)

1. Giới thiệu về EVFTA

Hiệp đi ̣nh thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt 

Nam và 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU), chính thức có hiệu lực từ ngày 

01/8/2020. Cơ hội lớn nhất mà EVFTA mang lại là mở rộng thị trường nhờ cắt giảm 

thuế và dỡ bỏ rào cản thương mại để hàng hóa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào 

chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thúc đẩy xuất khẩu mạnh hơn, đem đến nhiều 

cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa của Việt Nam, đồng thời giúp đa dạng hóa thị 

trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trường nguyên liệu truyền thống.

2. Biểu thuế ưu đãi thuế quan hồ tiêu và gia vị xuất khẩu sang EU

CN 2012
Thuế suất 

cơ sở

Cam kết 

EVFTA

0904

0904 11 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0904 12 00 - - Đã xay hoặc nghiền 4 A

90421 - -
Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa 
nghiền

0904 21 10 - - - Ớt ngọt (Capsicum annuum) 9.6 A

0904 21 90 - - - Loại khác 0 A

0904 22 00 - - Đã xay hoặc nghiền 5  A

0905

0905 10 00 6 A

0905 20 00 6 A

0906

0906 11 00 - -
Quế (Cinnamomum zeylanicum 

Blume)
0 A

0906 19 00 - - Loại khác 0 A

0906 20 00 0 A

Mô tả hàng hóa

Hồ tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc 

chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô 

hoặc xay hoặc nghiền

-               Chưa xay hoặc chưa nghiền

-               Đã xay hoặc nghiền

-                Hồ tiêu

-               Quả ớt thuộc chi Capsicum 

hoặc chi Pimenta

Vani

-               Chưa xay hoặc chưa nghiền

-               Đã xay hoặc nghiền

Quế và hoa quế

EVFTA - 2019 02



CN 2012
Thuế suất 

cơ sở

Cam kết 

EVFTA

0907

0907 10 00 8 A

0907 20 00 8 A

0908

0908 11 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0908 12 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

0908 21 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0908 22 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

0908 31 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0908 32 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

0909

0909 21 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0909 22 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

0909 31 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0909 32 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

0909 61 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0909 62 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

-               Chưa xay hoặc chưa nghiền

Đinh hương (cả quả, thân và cành)

-              Hạt của cây tiểu hồi, đại hồi, 

cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì

-               Hạt cây thì là Ai Cập

Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu 

và bạch đậu khấu

-               Đã xay hoặc nghiền

là; hạt cây bách xù (juniper berries) 

Mô tả hàng hóa

-               Hạt của cây rau mùi

-               Hạt nhục đậu khấu

-               Vỏ nhục đậu khấu

-               Bạch đậu khấu

Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì 

là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca-rum 

(caraway); hạt bách xù (juniper berries)

03



Ghi chú: Mức thuê ́ suất cơ sở là thuế quan chung của Liên minh châu Âu có hiệu 
lực từ 26/6/2012.

Ký hiệu A: Xóa bỏ thuế về 0% ngay sau khi EVFTA có hiệu lực.

3. Quy định về quy tắc xuất xứ

Quy tắc xuất xứ EVFTA được quy định tại Nghị định thư số 1 về Xuất xứ hàng hóa 

CN 2012
Thuế suất 

cơ sở

Cam kết 

EVFTA

0910

0910 11 00 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0910 12 00 - - Đã xay hoặc nghiền 0 A

91020

0910 20 10 - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0910 20 90 - - Đã xay hoặc nghiền 8.5 A

0910 30 00 0 A

0910 91 05 - - - Ca-ri 0 A

- - - Loại khác

0910 91 10 - - - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

0910 91 90 - - - - Đã xay hoặc nghiền 12.5 A

91099 - - Loại khác

90421 - - - Hạt hồ lô ba 0 A

- - - Húng tây

- - - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

0910 99 31 - - - - - Húng tây dại (Thymus serpyllum) 0 A

0910 99 33 - - - - - Loại khác 7 A

0910 99 39 - - - - Đã xay hoặc nghiền 8.5 A

0910 99 50 - - - Lá nguyệt quế 7 A

- - - Loại khác

0910 99 91 - - - - Chưa xay hoặc chưa nghiền 0 A

-               Gừng

-               Gia vị khác

Mô tả hàng hóa

Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng 

tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri 

(curry) và các loại gia vị khác

-                Nghệ (curcuma)

-                Nghệ tây

EVFTA - 2019 04

Ghi chú: Mức thuê ́ suất cơ sở là thuế quan chung của Liên minh châu Âu có hiệu 
lực từ 26/06/2012.

Ký hiệu A: Xóa bỏ thuế về 0% ngay sau khi EVFTA có hiệu lực.

3. Quy định về quy tắc xuất xứ

Quy tắc xuất xứ EVFTA được quy định tại Nghị định thư số 1 về Xuất xứ hàng hóa



đính kèm Hiệp định EVFTA và đã được nội luật hóa tại Thông tư số 11 năm 2020 ngày 

15/6/2020 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Đối với gia vị thô và gia vị chế biến (gia vị sấy khô, bột 

gia vị, gia vị ngâm giấm...), doanh nghiệp cần lưu ý các quy định và thực tế áp dụng 

như sau:

3.1 Cách xác định xuất xứ mặt hàng gia vị, gồm cả hồ tiêu 

3.1.1 Tiêu chí xuất xứ mặt hàng gia vị 

EVFTA quy định tiêu chí để xác định xuất xứ gia vị như sau:

HS Mô tả hàng hóa Công đoạn gia công hoặc chế biến

Chương 
9

Cà phê, chè, chè Paragoay
và các loại gia vị.

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất.

ngoại trừ 
Chương 

20

Các chế phẩm từ rau, quả,
quả hạch hoặc các sản phẩm
khác của cây; ngoại trừ:

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất, ngoại trừ Nhóm của sản
phẩm, trong đó trọng lượng đường không
vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm.

Chương 
21

Các chế phẩm ăn được khác; 
ngoại trừ:

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất, ngoại trừ Nhóm của sản
phẩm, trong đó:
- trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu
thuộc Chương 4 được sử dụng không
vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm;
- trọng lượng đơn lẻ của đường không
vượt quá 40% trọng lượng sản phẩm; 
- tổng trọng lượng đường và nguyên liệu
thuộc Chương 4 không vượt quá 50%
trọng lượng  sản phẩm.

Nước xốt và các chế phẩm
làm nước xốt; đồ gia vị hỗn
hợp và bột canh hỗn hợp; bột
mịn và bột thô từ hạt mù tạt
và mù tạt đã chế biến

Nước xốt và các chế phẩm
làm nước xốt; đồ gia vị hỗn
hợp và bột canh hỗn hợp

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất, ngoại trừ Nhóm của sản
phẩm. Tuy nhiên, có thể sử dụng nguyên
liệu bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù
tạt đã chế biến.

Bột mịn và bột thô từ hạt mù
tạt và mù tạt đã chế biến

Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào
để sản xuất.

2103

05

ngoại trừ 



3.1.2 Cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng gia vị 

- Tiêu chí xuất xứ diễn đạt “trọng lượng của nguyên liệu thuộc Chương/Nhóm” 

nghĩa là trọng lượng từng nguyên liệu được cộng dồn và tổng trọng lượng của các 

nguyên liệu này không vượt quá tỷ lệ tối đa.

- Tiêu chí xuất xứ diễn đạt “trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu thuộc 

Chương/Nhóm” nghĩa là trọng lượng của từng nguyên liệu không vượt quá tỷ lệ tối đa 

và tổng trọng lượng nguyên liệu không được xét đến.

- Tiêu chí xuất xứ diễn đạt “tổng trọng lượng kết hợp của đường và nguyên liệu từ 

Chương 4 không vượt quá x% trọng lượng sản phẩm cuối cùng” nghĩa là đường và 

nguyên liệu từ Chương 4 phải đáp ứng tỷ lệ giới hạn về trọng lượng của từng nguyên 

liệu cũng như tổng trọng lượng cộng dồn. Giới hạn tổng trọng lượng kết hợp quy định 

chặt hơn so với giới hạn trọng lượng đơn lẻ.

Ví dụ: Quy tắc xuất xứ đối với gia vị hỗn hợp yêu cầu trọng lượng kết hợp của 

đường và nguyên liệu thuộc Chương 4 không vượt quá 50% trọng lượng sản phẩm. 

Giới hạn trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu Chương 4 là 20% và của đường là 40%. 

Trường hợp trọng lượng sản phẩm chứa 35% đường và 15% nguyên liệu thuộc 

Chương 4, cả giới hạn trọng lượng đơn lẻ và giới hạn trọng lượng kết hợp đều đáp ứng 

tiếu chí xuất xứ. Ngược lại, trường hợp trọng lượng sản phẩm chứa 35% đường và 

20% nguyên liệu thuộc Chương 4, tỷ lệ trọng lượng kết hợp là 55% trọng lượng sản 

phẩm. Trong trường hợp đó, giới hạn trọng lượng đơn lẻ của từng nguyên liệu đáp ứng 

nhưng vượt quá giới hạn trọng lượng kết hợp, do đó không đáp ứng tiêu chí xuất xứ.

3.1.3 Áp dụng đối với trường hợp cụ thể

Mặt hàng gia vị được coi là đã trải qua công đoạn gia công hoặc chế biến đầy đủ khi 

đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

số 11/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ EVFTA. Theo đó, doanh 

nghiệp được phép sử dụng nguyên liệu gia vị thô nhập khẩu, miễn là công đoạn sản 

xuất đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản nêu tại bảng quy tắc cụ thể mặt hàng.

Cách áp dụng tiêu chí chuyển đổi cơ bản như sau: Nguyên liệu gia vị thô đầu vào 

có thể nhập khẩu từ các nước bên ngoài EVFTA, sau khi gia công, sản xuất, nguyên 

liệu được chế biến thành sản phẩm gia vị đóng hộp, gia vị sấy khô... Như vậy, nguyên 

liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra thay đổi cơ bản về bản chất hàng hóa. Mã số HS của 

nguyên liệu đầu vào khác mã số HS của sản phẩm đầu ra ở cấp độ Nhóm (4 số). Trong 

trường hợp này, quá trình gia công, sản xuất làm thay đổi bản chất nguyên liệu thành 

sản phẩm diễn ra tại Việt Nam thì nước xuất xứ sản phẩm gia vị là Việt Nam. 

Với một số sản phẩm gia vị có chứa đường, tinh bột… ngoài việc đáp ứng tiêu chí 

chuyển đổi cơ bản, sản phẩm còn cần đáp ứng hạn mức từng nguyên liệu đường, tinh 
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bột… nhập khẩu không quá 20% trọng lượng sản phẩm và tổng lượng nhập khẩu 

không quá 40-50% trọng lượng sản phẩm cuối cùng. Do vậy, nguyên liệu có xuất xứ 

sẽ không cần xét đến khi tính toán tỷ lệ giới hạn về trọng lượng. 

Tiêu chí để xác định xuất xứ mặt hàng gia vị được thể hiện tại danh mục PSR quy 

định chung theo chương và một số dòng hàng có quy tắc riêng. Khi tra cứu PSR, 

doanh nghiệp lưu ý tìm hiểu cả 2 tài liệu (1) Phụ lục hướng dẫn cách đọc PSR và (2) 

Phụ lục PSR, chương liên quan đến mặt hàng cần tra cứu. 

3.1.4 Lãnh thổ để xác định xuất xứ hàng hoá 

Theo nguyên tắc lãnh thổ tại EVFTA, các điều kiện quy định về xuất xứ hàng hoá 

phải được thực hiện hoàn toàn và không gián đoạn tại một nước thành viên.

Trong trường hợp gia vị có xuất xứ EU được xuất khẩu, sau đó tái nhập từ một 

nước không phải thành viên EVFTA, lô hàng gia vị tái nhập được coi là không có xuất 

xứ, trừ khi chứng minh được theo yêu cầu của cơ quan hải quan:

a) Lô hàng gia vị tái nhập chính là lô hàng đã được xuất khẩu đi.

b) Lô hàng gia vị tái nhập không trải qua công đoạn vượt quá công đoạn cần thiết 

để bảo quản trong điều kiện tốt trong quá trình lưu kho ở nước không phải thành viên 

EVFTA hoặc trong quá trình xuất khẩu.

3.1.5 Cộng gộp xuất xứ để sản xuất gia vị 

Nguyên liệu nhập khẩu từ EU trong khuôn khổ EVFTA và có chứng từ tự chứng 

nhận xuất xứ theo REX thì được cộng gộp xuất xứ để đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1. Lô 

hàng gia vị được coi là có xuất xứ tại Việt Nam khi được sản xuất từ nguyên liệu có 

xuất xứ EU với điều kiện công đoạn gia công, chế biến được thực hiện tại Việt Nam 

vượt quá công đoạn gia công, chế biến đơn giản. 

3.1.6 Gia công đơn giản

Hiệp định EVFTA quy định cụ thể từng hành vi được coi là gia công đơn giản. 

“Công đoạn gia công chế biến đơn giản” là các công đoạn dù được thực hiện độc lập 

hoặc kết hợp với nhau cũng sẽ được coi là “không đủ điều kiện” đáp ứng quy tắc xuất 

xứ. EVFTA có quy định riêng về danh mục các “công đoạn gia công chế biến đơn giản” 

mà hàng hóa nếu rơi vào một trong các công đoạn này sẽ không được xét xuất xứ. 

Các công đoạn được coi là đơn giản khi không dùng kỹ năng đặc biệt hoặc máy móc, 

thiết bị hay công cụ được sản xuất hoặc lắp đặt chuyên dụng. Tất cả các công đoạn 

thực hiện tại Việt Nam hoặc Liên minh Châu Âu cùng được xem xét khi xác định công 

đoạn gia công, chế biến hàng hóa có là công đoạn gia công, chế biến đơn giản hay 

không.  

Đối với sản phẩm gia vị chế biến, dù hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ nhưng nếu 

vi phạm các công đoạn sau thì không được xét đến khi xác định xuất xứ. Đây là các 
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công đoạn gia công, chế biến khi thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, được xem 

là đơn giản:

a) Công đoạn bảo quản để giữ sản phẩm trong tình trạng tốt trong quá trình vận 

chuyển và lưu kho.

b) Tháo dỡ và lắp ghép kiện hàng.

c) Công đoạn bóc vỏ, trích hạt và tách vỏ quả, hạt và rau củ.

d) Công đoạn rây, sàng lọc, sắp xếp, phân loại, xếp loại hoặc kết hợp (bao gồm 

công đoạn tạo nên bộ sản phẩm).

e) Công đoạn đơn giản bao gồm: cho vào chai, lon, bình, túi, hòm, hộp, gắn trên thẻ 

hoặc bảng thông tin và công đoạn đóng gói đơn giản khác.

f) Dán hoặc in nhãn, mác, logo và những dấu hiệu tương tự khác trên sản phẩm 

hoặc trên bao bì của sản phẩm.

g) Công đoạn pha trộn đơn giản các sản phẩm, cùng loại hoặc khác loại, trộn 

đường với bất kỳ nguyên liệu khác.

h) Công đoạn đơn giản bao gồm: thêm nước, pha loãng, rút nước hoặc làm biến 

tính sản phẩm.

i) Kết hợp hai hoặc nhiều công đoạn nêu tại khoản này.

3.1.7 Lô hàng gia vị được quá cảnh và chia nhỏ tại nước thứ ba không thuộc 

lãnh thổ Hiệp định

EVFTA cho phép lô hàng gia vị được chia nhỏ lô tại nước thứ ba nằm ngoài Hiệp 

định và vẫn được coi là không thay đổi xuất xứ khi có một số chứng từ chứng minh. 

Trong trường hợp này, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể yêu cầu nhà nhập 

khẩu xuất trình chứng từ chứng minh lô hàng gia vị nằm trong sự kiểm soát của hải 

quan nước thứ ba và không bị thay đổi xuất xứ cụ thể: 

+ Chứng từ vận tải như vận đơn, chứng từ về việc đánh dấu, đánh số lô hàng gia vị.

+ Chứng từ chứng minh hàng hóa như hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán.

+ Chứng nhận của hải quan nước thứ ba về việc lô hàng gia vị không bị thay đổi 

hoặc chứng từ khác chứng minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của hải quan 

nước quá cảnh hoặc chia nhỏ lô hàng…

Ví dụ: Về quy định chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba như sau: Lô hàng gia vị 

xuất khẩu từ Việt Nam và được gửi kho ngoại quan tại Anh Quốc khi Anh Quốc 

đã hoàn thành thủ tục ra khỏi Liên minh châu Âu - EU. Tại đó, lô hàng được chia 

nhỏ thành 3 phần.

+ Vào dịp Giáng sinh, 1/3 lô hàng được đưa sang Nga.
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+ Vào dịp năm mới, 1/3 lô được đưa vào Pháp.

+ Vào dịp Tết Nguyên đán, 1/3 lô được làm thủ tục nhập khẩu vào Vương quốc 

Anh.

Theo đó, 1/3 lô hàng gia vị nhập khẩu vào Pháp vẫn được coi là không thay đổi xuất 

xứ khi có chứng từ chứng minh nêu trên.

3.1.8 Lô hàng gia vị bán tại triển lãm ở nước không phải thành viên EVFTA rồi 

được nhập khẩu vào EU

Trong trường hợp lô hàng gia vị có xuất xứ Việt Nam được mang đi triển lãm tại 

nước không phải thành viên EVFTA và được bán sau khi triển lãm, sau đó nhập khẩu 

vào EU, lô hàng được hưởng ưu đãi tại thời điểm nhập khẩu theo quy định của EVFTA 

với điều kiện chứng minh được với cơ quan hải quan nước nhập khẩu:

- Nhà xuất khẩu gửi lô hàng gia vị đó từ Việt Nam tới nước tổ chức triển lãm và đã 

tham gia triển lãm tại đó.

- Nhà xuất khẩu bán hoặc chuyển nhượng lô hàng gia vị cho người nhận hàng tại 

EU.

a) Lô hàng gia vị được vận chuyển đến EU trong quá trình triển lãm hoặc ngay sau 

khi kết thúc triển lãm và vẫn giữ nguyên trạng như khi được gửi đi triển lãm.

b) Lô hàng gia vị không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục 

đích triển lãm từ khi được vận chuyển đến triển lãm.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ lô hàng gia vị phải được phát hành theo quy định và 

nộp cho cơ quan hải quan EU theo quy định. Tên và địa chỉ của nơi tổ chức triển lãm 

phải được ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp cần 

thiết, cơ quan hải quan EU được phép yêu cầu xuất trình các chứng từ bổ sung chứng 

minh tình trạng của lô hàng gia vị khi được trưng bày.

Quy định này áp dụng đối với triển lãm thương mại, hội chợ, giới thiệu tại địa điểm 

công cộng hoặc trưng bày tương tự và không tổ chức tại cửa hàng hoặc địa điểm kinh 

doanh để bán gia vị vì mục đích cá nhân, với điều kiện lô hàng gia vị nằm trong sự giám 

sát của cơ quan hải quan trong quá trình triển lãm.

3.1.9 Trị giá lô hàng gia vị được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ

Lô hàng gia vị được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong các trường hợp sau:

- Lô hàng gia vị được gửi theo kiện nhỏ từ cá nhân đến cá nhân hoặc hành lý cá 

nhân của người đi du lịch và không được nhập khẩu theo hình thức thương mại;

- Lô hàng gia vị được nhập khẩu không thường xuyên, chỉ bao gồm các sản phẩm 

phục vụ tiêu dùng cá nhân của người nhận hàng hoặc người đi du lịch hoặc của gia 

đình người đó không được nhập khẩu theo hình thức thương mại.
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Tổng giá trị lô hàng gia vị trong các trường hợp trên không được vượt quá (i) 500 

EUR đối với kiện hàng nhỏ hoặc 1.200 EUR đối với hàng hóa là một phần hành lý cá 

nhân của người đi du lịch khi nhập cảnh vào EU; và (ii) 200 USD đối với kiện hàng và 

hàng hóa là một phần hành lý cá nhân của người đi du lịch khi nhập cảnh vào Việt 

Nam.

Trong trường hợp hạn mức trị giá hàng hóa được tính bằng đồng tiền khác EUR, 

hạn mức trị giá tương đương tính theo đơn vị tiền tệ quốc gia của các nước thành viên 

của Liên minh châu Âu hoặc của Việt Nam được mỗi nước thành viên ấn định hàng 

năm. Một lô hàng có hóa đơn thanh toán bằng đồng tiền khác EUR sẽ được xác định 

hạn mức trị giá theo hạn mức do Nước thành viên liên quan ấn định và thông báo tại 

đường link:

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / t a x a t i o n _ c u s t o m s / s y s t e m / fi l e s / 2 0 2 1 -

11/Value%20Limits%202022%20Vietnam.pdf

Hạn mức tham khảo của năm 2021 như sau: Danh sách lượng giá trị tương ứng 

biểu thị bằng đồng Euro, áp dụng Điều 28 của "Nghị định thư 1 liên quan đến định 

nghĩa 'Sản phẩm có xuất xứ' và các phương pháp phối hợp về mặt hành chính".

GIỚI HẠN GIÁ TRỊ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2021

Quốc gia Loại tiền tệ

Khai báo

hóa đơn

(6.000 Euro)

Hành lý

cá nhân

(1.200 Euro)

Kiện nhỏ

(500 Euro)

Bulgarian Bulgarian Lev 11.700 2.300 1.000

Croatia Croatian Kuna 45.000 9.000 3.750

Czech Republic Czech Koruna 162.000 32.300 13.400

Denmark Danish Krone 45.600 9.000 3.800

Hungary Hungarian Forint 2.200.000 430.000 180.000

Poland Polish Zloty 28.000 5.600 2.400

Romania Romanian Leu 30.000 6.100 2.500

Sweden Swedish Krona 64.000 12.000 5.300

Việt Nam Vietnamese Dong 163.387.200 32.677.440 13.615.600

10



3.2 Thủ tục chứng nhận xuất xứ lô hàng gia vị 

3.2.1 Việc chứng nhận xuất xứ lô hàng gia vị xuất khẩu 

Việt Nam áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy 

quyền cấp và theo Mẫu EUR.1. 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA, lô hàng gia vị cần đáp ứng quy tắc xuất 

xứ của Hiệp định và có chứng từ chứng nhận xuất xứ. Về nội dung khai báo, lô hàng 

Gia vị không cần thể hiện tiêu chí xuất xứ, mã số HS của hàng hóa trên C/O. 

Bên cạnh hình thức cấp C/O giấy, các tổ chức cấp triển khai song song hình thức 

cấp C/O qua mạng Internet tại eCoSys.

Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam được cập nhật tại 

Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ 

www.ecosys.gov.vn. 

3.2.2 Đăng ký hồ sơ thương nhân để đề nghị cấp C/O EUR.1 đối với mặt hàng 

gia vị 

Căn cứ Điều 13 và Điều 15 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, hồ sơ 

thương nhân gồm: 

- Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc 

người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O, ký C/O và con dấu của thương nhân 

(theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-

CP);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có dấu sao y bản chính của 

thương nhân);

- Danh mục các cơ sở sản xuất gia vị của thương nhân (theo Mẫu số 02 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP);

- Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O (theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP).

3.2.3 Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O mặt hàng gia vị    

- Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con 

dấu của thương nhân (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP); 

- Danh mục các cơ sở sản xuất gia vị (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP);

- Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP) - nếu có;
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- Đơn đề nghị cấp C/O (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 31/2018/NĐ-CP); 

- Mẫu C/O và chứng từ chứng minh lô hàng gia vị có xuất xứ Việt Nam;

- Mẫu tờ khai bổ sung C/O (nếu có).

3.2.4 Bộ hồ sơ cụ thể của lô hàng gia vị đối với thương nhân đề nghị cấp C/O 

EUR.1 lần đầu hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc sản phẩm không cố 

định

a) Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Mẫu số 04 quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); 

b) Mẫu C/O EUR.1 đã được khai hoàn chỉnh theo mẫu quy định tại các thông tư quy 

định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ các FTA của Bộ Công Thương;

c) Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải 

khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ 

khai hải quan;

d) Bản sao hoá đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

e) Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu 

sao y bản chính của thương nhân) trong trường hợp thương nhân không có vận tải 

đơn. Thương nhân được xem xét không cần nộp chứng từ này trong trường hợp xuất 

khẩu hàng hóa có hình thức giao hàng không sử dụng vận tải đơn hoặc chứng từ vận 

tải khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ quốc tế;

f) Bảng kê khai chi tiết lô hàng gia vị đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi theo mẫu tương ứng 

do Bộ Công Thương quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/04/2018 quy 

định về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là Thông tư số 05/2018/TT-BCT);

g) Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu gia vị có 

xuất xứ hoặc hàng hóa có xuất xứ được sản xuất trong nước theo mẫu do Bộ Công 

Thương quy định trong trường hợp nguyên liệu đó được sử dụng cho một công đoạn 

tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác (Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2018/TT-BCT);

h) Bản sao Quy trình sản xuất hàng hóa (có đóng dấu sao y bản chính của thương 

nhân). 

Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O yêu cầu thương nhân đề nghị cấp 

C/O nộp bổ sung các chứng từ thương mại dưới dạng bản sao (đóng dấu sao y bản 

chính của thương nhân) liên quan đến nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu mua 

bán/sản xuất trong nước. 

3.2.5 Bộ hồ sơ cụ thể của lô hàng gia vị khi đề nghị cấp C/O EUR.1 đối với 

thương nhân sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cố định
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- Trong lần đề nghị cấp C/O đầu tiên, hồ sơ bao gồm các chứng từ đã liệt kê bên 

trên.

- Từ lần đề nghị cấp C/O tiếp theo, hồ sơ chỉ cần chứng từ theo quy định từ điểm a 

đến điểm đ. Các chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O nêu tại các điểm e, điểm g và 

điểm h có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thương nhân nộp cho Tổ chức cấp 

C/O. Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan các chứng từ này trong thời hạn 2 

năm, thương nhân phải cập nhật cho Tổ chức cấp C/O.

3.2.6 Trường hợp được phép nộp chậm chứng từ

Trong trường hợp chưa có các chứng từ nêu tại điểm c và điểm đ mục 3.2.4, 

thương nhân đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 

ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. Sau thời hạn này nếu thương nhân không bổ 

sung chứng từ, Tổ chức cấp C/O yêu cầu thu hồi hoặc hủy C/O theo quy định tại Điều 

22 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

Trong trường hợp chưa có các chứng từ nêu tại điểm c và điểm đ mục 3.2.4, 

thương nhân đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 

ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. Sau thời hạn này nếu thương nhân không bổ 

sung chứng từ, Tổ chức cấp C/O yêu cầu thu hồi hoặc hủy C/O theo quy định tại Điều 

22 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

3.2.7 Quy trình đề nghị cấp C/O EUR.1 đối với lô hàng gia vị 

• Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ 

thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa 

chỉ  hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp www.ecosys.gov.vn

C/O.

• Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ 

www.ecosys.gov.vn; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của Tổ 

chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ 

qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương 

nhân.

• Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông 

báo cho thương nhân việc chấp nhận hoặc cần làm rõ thêm hồ sơ.

• Bước 4: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống 

máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

• Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

• Bước 6: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu, vào sổ và trả C/O cho thương 

nhân.
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3.2.8 C/O EUR.1 cấp sau đối với lô hàng gia vị 

Điều 22 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy 

định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA không quy định ngày cụ thể của việc cấp 

sau C/O mẫu EUR.1. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 21 Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy 

định về thời điểm cấp C/O mẫu EUR.1. Cụ thể, C/O được cấp sớm nhất có thể kể từ 

ngày xuất khẩu hàng hóa (ngày tàu chạy được kê khai) và không quá ba ngày làm việc 

kể từ sau ngày này. 

Như vậy, có thể hiểu rằng C/O được coi là cấp sau khi C/O đó được cấp sau thời 

hạn quy định tại khoản 3 Điều 21. Trong trường hợp này, C/O mẫu EUR.1 sẽ được 

dóng dấu "Issued Retrospectively" tại ô số 7. 

3.2.9 Hồ sơ cấp sau C/O mẫu EUR.1 cho lô hàng gia vị

Căn cứ Điều 15 và Điều 17 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, hồ sơ đề 

nghị cấp sau C/O EUR.1 cho lô hàng gia vị được quy định tương tự hồ sơ tại mục 

3.2.4. Tuy nhiên, hồ sơ có điều chỉnh tại Mẫu C/O EUR.1 và được đóng dấu “ISSUED 

RETROSPECTIVELY”.

3.2.10 Hướng dẫn khai báo trên hệ thống xuất xứ điện tử (eCoSys) hồ sơ đề 

nghị cấp C/O mẫu EUR.1 của lô hàng gia vị xuất khẩu từ Việt Nam

Bên cạnh hình thức cấp C/O, cơ quan cấp C/O khuyến khích doanh nghiệp nên tận 

dụng hình thức đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1 qua mạng Internet. 

a. Đối với khai báo của doanh nghiệp

Tờ khai hải quan nhập đúng 12 chữ số. 

Trong trường hợp nhiều tờ khai, doanh nghiệp bấm dấu + để thêm.

Trường hóa đơn nhập tối đa 35 ký tự.

Vessel’s Name/Aircraft (Tên tàu/Máy bay) v.v.: tối đa 70 ký tự.

Trường số thùng nhập số nguyên dương.

Hiển thị cảnh báo cho doanh nghiệp khi C/O sửa quá nhiều lần.

b. Đối với hồ sơ doanh nghiệp điện tử

Yêu cầu toàn bộ các hồ sơ doanh nghiệp chưa đăng tải đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp 

điện tử phải cập nhật thì mới được tiếp tục khai báo C/O. Các hồ sơ đã đầy đủ mà 2 

năm chưa cập nhật cũng bắt buộc phải cập nhật.

c. Đối với chữ ký số

Doanh nghiệp lưu ý kiểm soát, kiểm tra serial của thẻ chữ ký số

Chữ ký số chỉ được ký 1 tài khoản

Tài khoản được dùng nhiều chữ ký số (CKS)
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Tra cứu được thông tin CKS nào đã ký duyệt C/O (trong phần lịch sử).

Doanh nghiệp chọn cách khai báo và nộp chứng từ điện tử tại eCoSys không phải 

đến trụ sở của tổ chức cấp C/O để nộp hồ sơ giấy. Thời gian trả kết quả cấp C/O qua 

mạng Internet tính từ thời điểm nhận hồ sơ đề nghị cấp C/O đã duyệt ngắn hơn so với 

thời gian trả kết quả cấp C/O giấy. 

Về quy trình xử lý hồ sơ, những C/O mẫu EUR.1 mà doanh nghiệp quyền chỉnh 

sửa nhưng chưa được duyệt thì tổ chức cấp đưa vào Danh sách C/O CHỜ DUYỆT 

(thay vì C/O TIẾP NHẬN). 

3.2.11 Hướng dẫn kê khai trên C/O EUR.1 đối với mặt hàng gia vị 

a) Kê khai mẫu số tham chiếu

C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Nội 

dung kê khai C/O cụ thể như sau:

Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O điền). Số tham 

chiếu gồm 16 ký tự, chia làm 5 nhóm, cụ thể như sau:

Nhóm 1: tên viết tắt của nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là 

“VN”.

Nhóm 2: Tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu thuộc EU, gồm 02 ký tự như 

sau:

- Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu cuối cùng vào thời điểm xuất khẩu, 
ghi tên viết tắt của Liên minh châu Âu, gồm 02 ký tự là “EU”.

- Tên viết tắt của nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại Chương IV Thông tư 

số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Thông tư số 11/2020/TT-BCT), gồm 02 ký tự như 

sau:

  AD: Andorra   CM: Ceuta and Melilla   SM: San Marino

15

  AT: Austria    IT: Italy    EE: Estonia    PT: Portugal

  BE: Belgium   LV: Latvia   FL: Finland   RO: Romania

  BG: Bulgaria   LT: Lithuania   FR: France   SK: Slovakia

  CR: Croatia   LU: Luxembourg   DE: Germany   SL: Slovenia

  CY: Cyprus   MT: Malta   EL: Greece   ES: Spain

  CZ: Czechia   NL: Netherlands   HU: Hungary   SE: Sweden

  DK: Denmark   PL: Poland   IE: Ireland   UK: United Kingdom
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Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2020 sẽ ghi là “20”.

Nhóm 4: mã số của cơ quan, tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh mục các cơ 

quan, tổ chức cấp C/O quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2020/TT-BCT. Danh mục này được cập nhật tại Hệ thống quản lý và cấp chứng 

nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ  khi có sự www.ecosys.gov.vn

thay đổi.

Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự.

Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”; Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu 

gạch chéo “/”.

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

C/O mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Cộng hòa Liên bang Đức 

trong năm 2020 thì số tham chiếu của C/O này sẽ là: “VN-DE 20/02/00006”.

a) Hướng dẫn kê khai thông tin quản lý

(Tham khảo Phụ lục I: Mẫu C/O EUR.1) 

- Ô số 1: tên giao dịch và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu, tên nước thành viên 

xuất khẩu (Việt Nam). EVFTA quy định “Nhà xuất khẩu” là cá nhân, tổ chức có trụ sở 

đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có 

khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khẩu có thể là nhà sản 

xuất hoặc người thực hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thiết là người 

bán hàng mà phát hành hóa đơn cho lô hàng (hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng 

được phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

- Ô số 3: người nhận hàng (tên, địa chỉ đầy đủ, nước). Trường hợp chưa có thông 

tin người nhận hàng tại thời điểm xuất khẩu, điền thông tin thương nhân nước ngoài 

ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê gia công với nhà xuất khẩu Việt Nam.

- Ô số 4: tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa.

- Ô số 5: tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hóa.

Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu cuối cùng vào thời điểm xuất khẩu, 

điền “EU”.

- Ô số 6: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi hàng bằng máy bay thì 

ghi “By air”, nếu gửi bằng đường biển thì điền tên tàu) và tên cảng bốc dỡ hàng.

Trường hợp chưa xác định cảng dỡ hàng vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin 

cảng trung chuyển.

- Ô số 7: ISSUED RETROSPECTIVELY, DUPLICATE / Cấp sau, cấp lại hoặc ghi 

chú khác (nếu có).

Trường hợp áp dụng Điều 22 Thông tư số 11/2020/TT-BCT, thương nhân ghi ngày, 



nơi xuất khẩu hàng hóa và nêu rõ lý do. Thông tin này chỉ thể hiện tại Đơn đề nghị cấp 

C/O, không thể hiện trên C/O mẫu EUR.1.”

- Ô số 8: số thứ tự các mặt hàng gia vị (mỗi mặt hàng có một số thứ tự riêng), ký 

hiệu và số hiệu, số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa và mã HS (ở cấp 6 

số).

- Ô số 9: trọng lượng cả bì của lô hàng gia vị (hoặc đơn vị đo lường khác).

- Ô số 10: số, ngày của hóa đơn thương mại và trị giá lô hàng gia vị và sản phẩm gia 

vị sấy khô, bột gia vị, gia vị ngâm giấm... 

- Ô số 11: dành cho cơ quan, tổ chức cấp C/O.

- Ô số 12: dòng thứ nhất: địa điểm; ngày, tháng, năm đề nghị cấp C/O, dòng thứ hai: 

họ và tên, chữ ký của người ký đơn đề nghị cấp C/O.

3.2.12 Áp dụng tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng gia vị có trị giá không 

quá 6.000 Euros  

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định nếu giá trị lô 

hàng không quá 6.000 Euro thì bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng 

nhận xuất xứ. Cơ chế tự khai báo xuất xứ cho phép nhà sản xuất, nhà xuất khẩu tự 

khai báo, tự chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa. Cơ chế này linh hoạt hơn cơ 

chế tự chứng nhận xuất xứ do nhà sản xuất, xuất khẩu muốn trở thành nhà xuất khẩu 

được ủy quyền TCNXX phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. 

Việc báo cáo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng từ liên 

quan đến lô hàng xuất khẩu do doanh nghiêp tự chứng nhận xuất xứ thực hiện theo 

khoản 7 Điều 25 Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất 

khẩu hàng hóa sang Vương quốc Anh, doanh nghiệp chỉ phát hành chứng từ tự chứng 

nhận xuất xứ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngoài việc tự chứng nhận xuất xứ, đối với lô hàng gia vị có trị giá không vượt quá 

6.000 Euro, doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng 

hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1 tại cơ quan, tổ chức cấp được Bộ Công 

Thương ủy quyền.

3.2.13 Quy định về lời văn khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 

EVFTA đối với lô hàng gia vị có trị giá từ 6.000 Euro trở xuống

Mẫu lời văn khai báo xuất xứ của nhà xuất khẩu được quy định tại Phụ lục VI đính 

kèm Nghị định thư số 1 về Xuất xứ hàng hóa - Văn kiện Hiệp định EVFTA và đã được 

nội luật hóa tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 

tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Thông tư 

số 11/2020/TT-BCT). Trong đó, Phụ lục VII có quy định cụ thể về lời văn, mã số tự 

chứng nhận xuất xứ, nơi ký, ngày ký... Cụ thể:
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(i) Mẫu tiếng Anh được quy định như sau:

“The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 

...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of 

...(2) preferential origin.………………………………………............…..................... (3)

(Place and date) ………………………………………..…………......................... (4)

Người xuất khẩu hàng hóa được kê khai bằng chứng từ này (Mã số chứng nhận 

xuất xứ... (1)) tuyên bố rằng, trừ trường hợp có chỉ định rõ ràng, những hàng hóa này 

có xuất xứ ưu đãi của ... (2) ……………………………………..............…................. (3)

(Nơi và ngày) ……………………………………………….………........................ (4)

(Chữ ký của người xuất khẩu; ngoài ra, tên của người ký tờ khai phải được thể hiện 

bằng chữ viết rõ ràng.

(ii) Việc kê khai thông tin về thời gian, địa điểm có thể bỏ qua nếu đã được thể hiện 

trên chính chứng từ. 

(iii) Việc kê khai thông tin về mã số tự chứng nhận xuất xứ như sau: M số tự chứng 

nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện phải được điền vào khoảng trống (1). Khi 

chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có chứa nội dung lời văn khai báo xuất xứ không 

được phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện, phần trong ngoặc đơn sẽ được bỏ 

qua hoặc để trống.

Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định “Nhà xuất khẩu được phép 

tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi hàng hóa có xuất xứ từ Liên minh châu Âu và đáp 

ứng quy định khác của EVFTA”. Thương nhân điền mã số tự chứng nhận xuất xứ của 

nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo mẫu lời văn khai báo xuất xứ quy định tại Phụ lục VII 

ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành phải đáp ứng quy định trên, bao 

gồm mã số tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện.

4. Một số lưu ý dành cho doanh nghiệp khi xuất khẩu gia vị sang thị trường 

EU để tận dụng Hiệp định EVFTA

4.1 Lưu ý về cách áp dụng quy định xuất xứ đối với gia vị

Sản phẩm gia vị (hồ tiêu, ớt, tỏi…) được trồng hoặc thu hoạch tại lãnh thổ của một 

nước thành viên Hiệp định EVFTA được coi là có xuất xứ tại nước thành viên đó, bao 

gồm trường hợp được trồng từ hạt, củ, thân rễ, cành giâm, cành ghép, cành non, chồi, 

hoặc các bộ phận sống khác của cây được nhập khẩu từ nước không phải là thành 

viên Hiệp định EVFTA.

Trường hợp cột (1) có tiền tố “ex” trước mã số HS, tiêu chí xuất xứ tại cột (3) chỉ áp 

dụng đối với hàng hoá như mô tả tại cột (2), không áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa 

thuộc mã số HS đó. 



Trường hợp cột (1) thể hiện mã số HS ở cấp độ Chương hoặc một nhóm các mã 

HS ở cấp độ Nhóm và cột (2) thể hiện phần mô tả hàng hoá tương ứng, tiêu chí xuất xứ 

tại cột (3) áp dụng đối với hàng hoá thuộc mã HS ở cấp độ Nhóm của Chương đó hoặc 

mã HS ở cấp độ Nhóm thuộc nhóm mã HS được thể hiện ở cột (1). 

Trường hợp tiêu chí xuất xứ khác nhau áp dụng đối với hàng hoá khác nhau thuộc 

cùng mã số HS ở cấp độ Nhóm, mỗi dòng mô tả hàng hoá là một phần của mã HS đó 

áp dụng tiêu chí xuất xứ tương ứng tại cột (3).

Trường hợp hai tiêu chí xuất xứ được thể hiện tại tại cột (3) bằng các dòng riêng 

biệt và nối với nhau bằng từ “hoặc”, nhà xuất khẩu có quyền lựa chọn áp dụng một 

trong hai tiêu chí xuất xứ đó.

4.2 Lưu ý về việc thực hiện quy định xuất xứ hàng hóa EVFTA đối với gia vị

Doanh nghiệp xuất khẩu gia vị cần có hệ thống lưu trữ chứng từ đầy đủ để chứng 

minh được xuất xứ hàng hóa khi có yêu cầu hậu kiểm, đảm bảo hiệu quả công tác xác 

minh xuất xứ, giúp C/O được hải quan EU chấp nhận và các lô hàng gia vị được 

hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA.Trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam có nhiều cơ hội 

hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường FTA, quy tắc xuất xứ chính là công cụ giúp 

mặt hàng gia vị của Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là 

điểm dễ bị lợi dụng nếu sản phẩm của nước ngoài mượn xuất xứ Việt Nam, đặc biệt là 

đối với gia vị sấy khô, bột gia vị, gia vị ngâm giấm... 

4.3 Lưu ý về áp dụng tiêu chí xuất xứ gia vị

Trường hợp sản phẩm gia vị đáp ứng quy tắc xuất xứ sau đó được sử dụng làm 

nguyên liệu trong quá trình sản xuất gia vị sấy khô, bột gia vị, gia vị ngâm giấm, nguyên 

liệu gia vị được coi là có xuất xứ cho dù quá trình trồng và thu hoạch gia vị diễn ra tại 

nhà máy sản xuất sản phẩm gia vị hay tại nông trường tại tỉnh khác ở Việt Nam.

Công đoạn gia công hoặc chế biến được thực hiện phải vượt quá công đoạn gia 

công, chế biến đơn giản. Tiêu chí xuất xứ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ EVFTA quy định công đoạn gia 

công hoặc chế biến tối thiểu thực hiện trong quá trình sản xuất ra hàng hóa. 

Tiêu chí xuất xứ diễn đạt “Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào để sản xuất, 

ngoại trừ Nhóm của sản phẩm” nghĩa là cho phép sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ thuộc mã HS ở cấp độ Nhóm khác với Nhóm của hàng hoá (CTH). Tiêu chí xuất xứ 

diễn đạt “Sử dụng nguyên liệu từ bất kỳ Nhóm nào để sản xuất” nghĩa là cho phép sử 

dụng nguyên liệu thuộc bất kỳ mã HS nào (bao gồm nguyên liệu có cùng mô tả và 

trùng với mã HS ở cấp độ Nhóm của hàng hoá).

Trường hợp tiêu chí xuất xứ quy định sử dụng hoặc không sử dụng nguyên liệu cụ 

thể không có xuất xứ, quá trình sản xuất ra hàng hóa:
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a) được phép sử dụng các nguyên liệu trong giai đoạn trước của quá trình sản xuất 

ra nguyên liệu cụ thể đó.

b) không được phép sử dụng nguyên liệu trung gian làm từ nguyên liệu cụ thể đó.

4.4 Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ gia vị xuất khẩu đi EU 

- Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong GSP: 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 6, Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hoá 

theo ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP phải có thông tin về mã số REX, 

thương nhân, hàng hóa và nội dung khai báo, cam kết xuất xứ bằng tiếng Anh hoặc 

tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 38/2018/TT-BCT. Thương nhân tham khảo Thông tư số 38/2018/TT-BCT để thực 

hiện tự chứng nhận xuất xứ theo GSP.

- Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA:

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 25, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 

15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi 

EU và nhập khẩu từ EU vào Việt Nam, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phải có đủ 

thông tin về hàng hóa, bằng cách đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung lời văn khai 

báo xuất xứ hàng hóa trên chứng từ. Mẫu lời văn khai báo xuất xứ được thể hiện bằng 

một trong các phiên bản ngôn ngữ được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Nội dung tự chứng nhận xuất xứ không được thực hiện 

trên một mẫu riêng biệt mà chỉ được phép thực hiện trên một trang khác của chứng từ 

thương mại với điều kiện nhận biết được trang đó là một phần của chứng từ thương 

mại.

4.5 Cơ chế tự chứng nhận REX trong GSP và trong EVFTA 

Hệ thống nhà xuất khẩu đăng ký (Registered Exporter System - REX) là hệ thống 

do EU xây dựng và áp dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, cơ chế tự chứng nhận 

theo REX được áp dụng khác nhau trong GSP và EVFTA.

Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ REX trong GSP: Từ ngày 01/01/2017, EU áp dụng 

cơ chế tự chứng nhận xuất xứ REX đối với hàng hoá xuất khẩu từ các nước được EU 

cho hưởng ưu đãi GSP vào thị trường EU thay thế C/O mẫu A. Từ ngày 01/01/2019, 

Việt Nam đã bắt đầu áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo REX với thời gian 

chuyển đổi. Trong thời gian chuyển đổi, hàng hoá xuất khẩu sang thị trường EU theo 

GSP vẫn áp dụng song song C/O mẫu A và tự chứng nhận xuất xứ theo REX. Từ 

01/01/2021, nhà xuất khẩu Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá sang EU theo cơ chế 

GSP phải có mã số REX và tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho lô hàng xuất khẩu có 

trị giá trên 6.000 EUR. Đối với lô hàng có trị giá không quá 6.000 EUR, nhà xuất khẩu 
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được tự chứng nhận xuất xứ mà không cần có mã số REX. Tại Việt Nam, tổ chức 

được Bộ Công Thương uỷ quyền cấp mã số REX cho nhà xuất khẩu theo GSP là 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ REX trong EVFTA: Trong EVFTA, cơ chế tự chứng 

nhận xuất xứ REX hiện nay chỉ được áp dụng đối với lô hàng xuất khẩu từ EU sang 

Việt Nam có trị giá trên 6.000 EUR. Nhà xuất khẩu của EU đăng ký mã số REX trên hệ 

thống và tự chứng nhận xuất xứ đối với những lô hàng này. Đối với lô hàng có trị giá 

không quá 6.000 EUR, cả Việt Nam và EU đều áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 

đối với nhà xuất khẩu bất kỳ (không phải đăng ký mã số REX). Riêng hàng hoá xuất 

khẩu từ Việt Nam sang EU, nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn có thể đề nghị cấp C/O mẫu 

EUR.1 cho lô hàng có trị giá không quá 6.000 EUR. 

4.6 Lưu ý về lô hàng Gia vị xuất khẩu đi EU và Mẫu C/O EUR.1 

Đối với lô hàng gia vị bao gồm một số mặt hàng đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo GSP 

và một số mặt hàng đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo EVFTA, lô hàng đó có thể được 

chứng nhận xuất xứ theo cả hai cơ chế (cho mặt hàng đáp ứng tiêu chí xuất xứ tại cơ 

chế tương ứng). 

Trong EVFTA và GSP, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá đều là chứng từ 

thương mại do thương nhân phát hành như hoá đơn thương mại (Commercial 

Invoice), phiếu đóng gói (Packing list), phiếu giao hàng (Delivery Note)... Chứng từ tự 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP chỉ áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt 

Nam đi EU. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA áp dụng hai 

chiều, hàng xuất khẩu từ Việt Nam đi EU và hàng nhập khẩu từ EU về Việt Nam.

Hiện nay, cả 02 Hiệp định EVFTA và UKVFTA đều sử dụng C/O mẫu EUR.1 đối với 

hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp lưu ý, trong EVFTA, Mẫu C/O EUR.1 seri 

AA được sử dụng đến hết ngày 31/12/2020 tính theo ngày cấp C/O. Từ 01/01/2021, 

các cơ quan, tổ chức cấp được Bộ Công Thương ủy quyền sẽ chỉ cấp C/O mẫu EUR.1 

seri AB trong EVFTA.

Trong UKVFTA, mẫu C/O EUR.1 có 02 ký tự “UK” ở trước số seri. Mẫu C/O EUR.1 

seri AA được sử dụng từ ngày 01/01/2021 đối với hàng hóa xuất khẩu đi Vương quốc 

Anh.

4.7 Lưu ý các lỗi cần tránh khi khai báo xuất xứ lô hàng gia vị trên C/O EUR.1

a) Lỗi hình thức: 

- Không đảm bảo ngôn ngữ theo quy định: có trường hợp thể hiện ngôn ngữ khai 

báo trên C/O là tiếng Việt không dấu, ngôn ngữ của nước đối tác nhập khẩu lô hàng 

gia vị (ví dụ: tiếng Đức, tiếng Ý...).

- Các lỗi thể thức khai báo, lỗi chính tả liên quan đến mô tả hàng hóa, số hiệu 

phương tiện vận chuyển lô hàng gia vị, số hóa đơn... 
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b) Lỗi nội dung:

-  Sai sót về tiêu chí xuất xứ, mô tả để xác định xuất xứ...

- Nguyên liệu không có xuất xứ vẫn khai là có xuất xứ trong bộ hồ sơ đề nghị cấp 

C/O gia vị (sử dụng hóa đơn VAT, không sử dụng chứng từ chứng minh xuất xứ hàng 

hóa). 

- Khai báo nhầm HS bán thành phẩm thành HS nguyên liệu tại hồ sơ đề nghị cấp 

C/O.

- Lỗi khi áp dụng De minimis (tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi 

mã số hàng hóa) với hàng hóa, không áp dụng với nguyên phụ liệu trong quá trình sản 

xuất, gia công gia vị.

4.8 Ngôn ngữ khai báo tự chứng nhận xuất xứ 

Về ngôn ngữ khai báo: Nhà xuất khẩu sử dụng Mẫu lời văn khai báo xuất xứ phù 

hợp với quy định pháp luật của Liên minh châu Âu, bằng một trong các phiên bản ngôn 

ngữ được quy định tại Phụ lục VI đính kèm Nghị định thư số 1 về Xuất xứ hàng hóa - 

Văn kiện Hiệp định EVFTA và đã được nội luật hóa tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Theo đó, khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT 

quy định: “... Nhà xuất khẩu sử dụng Mẫu lời văn khai báo xuất xứ bằng một trong các 

phiên bản ngôn ngữ được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và 

phù hợp với quy định pháp luật của Liên minh Châu Âu”. Do vậy, lời văn khai báo xuất 

xứ hàng hóa bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý… là hợp lệ.

4.9 Việc xác minh xuất xứ lô hàng gia vị

Khi có yêu cầu xác minh xuất xứ lô hàng gia vị (gia vị sấy khô, bột gia vị, gia vị ngâm 

giấm...), việc xác minh được thực hiện giữa các cơ quan chính phủ (G to G), thời gian 

hai bên phối hợp thực hiện xác minh xuất xứ hồ sơ giấy là 10 tháng. EVFTA đề cao 

nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau trong công tác phối hợp xác minh xuất xứ và tăng 

cường hậu kiểm. Trong một số trường hợp khi có bằng chứng gian lận xuất xứ, EU có 

thể đề nghị áp dụng quy trình để thực hiện tạm dừng ưu đãi.

Cơ quan có thẩm quyền EU và tổ chức cấp C/O của Việt Nam phối hợp kiểm tra hồ 

sơ, chứng từ C/O; phương thức xác minh tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nước 

xuất khẩu không áp dụng trong giai đoạn này.

Doanh nghiệp xuất khẩu gia vị cần lưu ý rằng Việt Nam có lợi thế hơn nhiều nước 

khác là có Hiệp định với EU. Tuy nhiên, sau khi xác minh, trong trường hợp có gian lận 

xuất xứ, nếu điều khoản tạm dừng ưu đãi bị áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam không 

còn được hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA nữa. Trong trường hợp áp dụng giai đoạn 

xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất sản phẩm gia vị chế biến, cơ quan hải quan nước 

ngoài có thể yêu cầu đến tận vùng trồng gia vị, kiểm tra diện tích, sản lượng, năng suất 

gia vị được trồng và thu hoạch tại Việt Nam.
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4.10 Lưu ý khai báo xuất xứ gia vị nguyên liệu mua từ nhà cung cấp trong 

nước

Khi doanh nghiệp mua nguyên liệu từ nhà cung cấp trong nước, doanh nghiệp kê 

khai bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước 

tại tiểu mục g theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2018/TT-BCT. 

Việc sử dụng bản khai báo này giúp cho nhà sản xuất/ nhà xuất khẩu thành phẩm 

cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ vào sản phẩm cuối cùng để đề nghị giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa. Ngoài ra, nhà sản xuất, nhà cung cấp các nguyên liệu sản xuất tại 

Việt Nam có trách nhiệm phối hợp khi xác minh xuất xứ và tăng cường tìm hiểu tiêu chí 

xuất xứ quy định riêng cho từng FTA, giúp tăng giá trị nguyên liệu và có kế hoạch sản 

xuất kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần lưu ý có hệ thống lưu trữ chứng từ đầy đủ 

để đảm bảo hiệu quả công tác xác minh xuất xứ, giúp C/O được chấp nhận và hàng 

hóa được hưởng ưu đãi thuế quan. 

5. Cam kết về SPS và các quy định mới về an toàn vệ sinh thực phẩm

Chương SPS (Chương 6) của Hiệp đi ̣nh EVFTA có thể được coi là một trong 

những cam kết sâu rộng nhất của Việt Nam khi tham gia các FTA từ trước đến nay. 

Trong đó, Chương 6 - Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động 

thực vật (SPS) bên cạnh nhấn mạnh nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc trong Hiệp định 

SPS của WTO, có thêm một số cam kết mới nhằm đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe, 

tính mạng con người, động thực vật nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp này 

không vượt quá mức cần thiết, gây cản trở không đáng có cho thương mại và đảm bảo 

minh bạch.

Một số nội dung đáng chú ý của Chương 6 về các biện pháp SPS của Hiệp định 

EVFTA như sau:

5.1 Thống nhất thủ tục và điều kiện kiểm dịch động thực vật và an toàn thực 

phẩm nhập khẩu

Việt Nam và EU cam kết áp dụng chung một hệ thống các thủ tục, điều kiện nhập 

khẩu đối với sản phẩm đến từ bất kỳ khu vực nào của bên kia (trừ một số trường hợp 

ngoại lệ, liên quan tới các khu vực dịch bệnh). Như vậy, dù sản phẩm của Việt Nam 

nhập khẩu theo cảng nào, vào nước thành viên nào của EU thì vẫn sẽ chỉ phải tuân thủ 

các điều kiện, thủ tục nhập khẩu như nhau. Ngược lại, Việt Nam cũng cần áp dụng  

các thủ tục, điều kiện nhập khẩu giống nhau với sản phẩm nhập khẩu từ EU, không 

phân biệt là từ nước nào của EU. Đây chính là một lợi thế và một đặc điểm quan trọng 

mà nếu tận dụng được thì doanh nghiệp xuất khẩu có thể tiết kiệm được chi phí, thời 

gian và đảm bảo được chất lượng hàng hóa nông sản tốt hơn, đến tay người tiêu dùng 

châu Âu nhanh chóng hơn.
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5.2 Danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được miễn kiểm tra trước

Việc lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được miễn kiểm tra trước là một 

trong những điều khoản tiên tiến của Chương SPS thuộc Hiệp định EVFTA so với các 

cam kết trong các Hiệp định khác. Để phía EU cấp phép nhập khẩu, Việt Nam sẽ phải 

lập và gửi trước cho phía EU một danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đáp 

ứng được các điều kiện, yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực 

vật của Việt Nam. Sau khi danh sách đó được chấp thuận, hàng hóa nông sản của các 

doanh nghiệp có tên trong danh sách này sẽ được phía EU chấp thuận cho phép nhập 

khẩu mà phía EU không cần cử đoàn thanh tra đi kiểm tra doanh nghiệp đó trước. 

Để có tên trong danh  sách  này,  các  doanh  nghiệp, cơ sở sản  xuất  kinh doanh 

liên quan phải đáp ứng các điều kiện:

- Về hàng hóa nông sản được sản xuất để xuất khẩu: Phải là loại hàng hóa đã được 

phía EU cho phép nhập khẩu và đã được cấp các chứng nhận phù hợp, nếu có yêu 

cầu về chứng nhận (chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận y tế, nguồn gốc xuất xứ...);

- Doanh nghiệp phải nộp các hồ sơ cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam để được chứng nhận và bảo đảm là đã đáp ứng các điều kiện của EU.

Lưu ý: Phía EU có quyền từ chối yêu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh đã có tên trong danh sách (phía EU cần thông báo cho phía Việt Nam các căn 

cứ, bằng chứng và lý do từ chối). Phía EU cũng có thể tiến hành thanh tra và kiểm tra 

năng lực quản lý của các cơ quan quản lý Việt Nam - cơ quan chịu trách nhiệm lập 

danh sách, cũng như thanh tra doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có tên trong danh sách 

này khi thấy cần thiết. Danh sách này có thể được điều chỉnh, chỉnh sửa dựa trên các 

kết quả của các cuộc thanh tra đó. Nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã 

có tên trong danh sách được phép xuất khẩu sang EU vi phạm các điều kiện về vệ 

sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (theo kết quả thanh tra phía EU 

hay theo đánh giá của các cơ quan chức năng phía Việt Nam), cơ quan chức năng của 

Việt Nam có thể thông báo cho phía EU đưa doanh nghiệp đó ra khỏi danh sách.

5.3 Các cam kết SPS và quy định khác đối với sản phẩm gia vị

Doanh nghiệp xuất khẩu gia vị sang châu Âu phải tuân thủ các yêu cầu được quy 

định tại bản yêu cầu của người mua ở EU đối với gia vị và thảo mộc, gồm yêu cầu bắt 

buộc, yêu cầu chung và yêu cầu của thị trường ngách. 

- Các yêu cầu pháp lý là bắt buộc: Quy định về an toàn thực phẩm và thông báo cho 

người tiêu dùng một cách chính xác. Những điều "bắt buộc" sau đây áp dụng cho các 

sản phẩm và cách sử dụng được liệt kê ở đây:

+ Kiểm soát an toàn thực phẩm và sức khỏe - áp dụng cho tất cả các sản phẩm 

thực phẩm.
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+ Chiếu xạ - áp dụng cho các loại gia vị và thảo mộc.

+ Ghi nhãn dành cho người tiêu dùng - áp dụng cho các loại gia vị và thảo mộc 

đóng gói dành cho người tiêu dùng và những loại có chứa chất gây dị ứng.

- Các yêu cầu chung

Chứng nhận an toàn thực phẩm: Vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong tất 

cả các lĩnh vực thực phẩm của EU. Nhiều người mua ở EU yêu cầu thực hiện hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm (dựa trên HACCP). Các hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm quan trọng nhất ở EU là BRC, IFS, FSSC22000 và SQF. Những người mua 

khác nhau có thể có những sở thích khác nhau đối với một hệ thống quản lý nhất định, 

vì vậy trước khi xem xét chứng nhận theo một trong những tiêu chuẩn này, nên kiểm 

tra xem tiêu chuẩn nào được ưu tiên hơn các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

quan trọng nhất ở châu Âu là British Retail Consortium (BRC), Tiêu chuẩn Đặc trưng 

Quốc tế (IFS Food), Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC 22000) và 

Chương trình Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQF). Các tiêu chuẩn này được một số 

nhà bán lẻ lớn chấp nhận, nhưng một số người mua có thể thích một hệ thống này hơn 

hệ thống kia.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR): các công ty có các yêu cầu khác 

nhau đối với CSR, chẳng hạn như ký quy tắc ứng xử của họ hoặc tuân theo các tiêu 

chuẩn chung bao gồm trao đổi dữ liệu đạo đức nhà cung cấp (SEDEX), sáng kiến giao 

dịch đạo đức (ETI) hoặc quy tắc ứng xử của sáng kiến tuân thủ xã hội kinh doanh 

(BSCI).

5.3.1 Quy định về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm Hồ tiêu

EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn các sinh vật gây hại cho 

thực vật và các sản phẩm thực vật của EU.

Các yêu cầu chung:

- Hàng hoá phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền 

của nước xuất khẩu cấp.

- Hàng hoá phải được làm các thủ tục hải quan và kiểm dịch tại cửa khẩu đến đầu 

tiên của EU.

- Hàng hoá phải được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu đã đăng ký chính thức tại 

một nước thành viên EU.

- Hàng hoá phải được thông báo trước cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu đến đầu 

tiên của EU.

a) Các phương pháp khử trùng cho Hồ tiêu

Các nhà xuất khẩu hồ tiêu cũng cần quan tâm đến ô nhiễm vi sinh: sự hiện diện của 
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vi khuẩn salmonella là lý do chính để cấm tiêu vào thị trường châu Âu; Sự nhiễm 

khuẩn salmonella đặc biệt thường xảy ra với hồ tiêu và ớt. Không có yêu cầu cụ thể 

nào được quy định trong luật của EU đối với việc gia vị và thảo mộc bị nhiễm khuẩn 

Salmonella như đối với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, theo Điều 11 của Luật Thực 

phẩm chung, các sản phẩm thực phẩm được đưa vào thị trường EU phải an toàn. Do 

đó, các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm cũng đang thử nghiệm các loại gia vị và 

thảo mộc để tìm vi khuẩn salmonella. Do đó, các cơ quan an toàn thực phẩm có thể rút 

các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu khỏi thị trường hoặc ngăn chặn chúng vào EU khi 

phát hiện thấy vi khuẩn Salmonella. Tiệt trùng bằng hơi nước và chiếu xạ là hai cách 

để chống ô nhiễm vi sinh.

Để kiểm soát sự ô nhiễm do vi sinh vật, virus, vi khuẩn hoặc côn trùng gây ra, người 

ta cho phép sử dụng phương pháp chiếu xạ đối với các loại gia vị và thảo mộc khô. 

Tổng liều bức xạ hấp thụ trung bình tối đa là 10 kGy. Xin lưu ý rằng chiếu xạ ít làm hỏng 

hương vị của các loại gia vị và thảo mộc hơn so với phương pháp khử trùng bằng hơi 

nước. Tuy nhiên, người tiêu dùng ở EU nói chung thích các sản phẩm không chiếu xạ. 

Vì vậy, phương pháp này không được sử dụng rộng rãi. Ở các quốc gia mua hàng 

khác (ví dụ: Hoa Kỳ) có ít phản đối hơn đối với chiếu xạ. Khử trùng bằng ethylene 

oxide để chống ô nhiễm vi sinh bị cấm ở EU. Tuy nhiên, nó được cho phép ở Hoa Kỳ.

- Bên cạnh phương pháp khử trùng bằng bức xạ (irradiation), phương pháp khử 

trùng bằng hơi nước (water steam) tỏ ra hữu hiệu, để chống ô nhiễm vi sinh và ngày 

càng được các nhà nhập khẩu trên thế giới yêu cầu. Hồ tiêu đen dễ bị ô nhiễm vi sinh 

hơn hồ tiêu trắng. Hồ tiêu có thể có mức giá bán cao hơn nếu được khử trùng bằng hơi 

tại nơi sản xuất. Hiện nay, nó vẫn là phương pháp rẻ nhất và an toàn nhất để chống lại 

sự ô nhiễm vi sinh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư thiết bị tiệt trùng rất đắt tiền lên đến 1 triệu 

Euro khiến cho giá thành hồ tiêu có thể bị đẩy lên cao. Trong khi đó,kỹ thuật tiệt trùng 

bằng hơi nước lại khiến dễ làm bay hơi hàm lượng dầu, yếu tố chính tạo ra hương vị 

của hồ tiêu. Do vậy, xu hướng nghiên cứu phương pháp an toàn khác được người ta 

đề ra sao cho chi phí rẻ hơn, và những thị trường khó tính chấp nhận. Khử trùng bằng 

hơi nước nóng chỉ có hiệu quả nếu quá trình sấy, bảo quản, chế biến (ví dụ như sàng, 

trộn, xay/nghiền), đóng gói và vận chuyển được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn. Mẫu 

sản phẩm phải không bị nhiễm vi sinh sau khi khử trùng. Độc tố mycotoxins và các vi 

sinh khác rất phải được kiểm soát trong tất cả khâu của chuỗi sản xuất. Bởi vì đó 

thường là tác nhân gây ung thư (ví dụ aflatoxin).

Các nhà sản xuất và chế biến hồ tiêu xuất khẩu có thể cập nhật thông tin về khử 

trùng bằng hơi nước tại website GreenFooDec.

Các nhà xuất khẩu hồ tiêu nên thường xuyên truy cập các bản tin của nhà nhập 

khẩu tại websites của:
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- Hiệp hội Gia vị Châu Âu:  - Cung cấp thông tin về thị http://www.esa-spices.org

trường các quốc gia thành viên.

- Ủy ban Gia vị Ấn Độ:  http://www.indianspices.com/php/international_weekly.php

-  Xuất bản miễn phí bảng giá gia vị hàng tuần và hàng tháng trong đó có giá hồ tiêu 

(của Ấn Độ và giá quốc tế).

- Nguyên liệu thực phẩm Châu Âu:  - Hội http://www.foodingredientsglobal.com

chợ thương mại quan trọng đối với ngành nguyên liệu thực phẩm ở Châu Âu.

- Anuga:  - Hội chợ Triển lãm http://www.anuga.com/en/anuga/home/index.php

Thực phẩm Đồ uống của Đức.

- SIAL:  - Hội chợ Triển lãm Thực phẩm Quốc tế của Pháp.http://www.sialparis.com

5.3.2 Quy định về phụ gia thực phẩm và sự pha trộn

Một số loại thảo mộc và gia vị hoặc hỗn hợp của chúng có thể chứa chất tạo màu, 

hương liệu hoặc chất tạo ngọt. Có luật cụ thể cho các chất phụ gia (ví dụ: màu, chất 

làm đặc) và hương liệu liệt kê số E và chất nào được phép sử dụng. Gia vị và hỗn hợp 

gia vị có thể không thêm màu. Nhiều hỗn hợp bị cơ quan hải quan hoặc người mua từ 

chối có giới hạn không được khai báo, trái phép hoặc quá cao của các nguyên liệu 

không liên quan (ví dụ: chất tạo màu và hương liệu). Đặc biệt là các loại gia vị và thảo 

mộc được nghiền và xay cùng với các chất tạo màu nhân tạo bất hợp pháp (thuốc 

nhuộm azo Sudan I, tatrazine, màu vàng bơ) thường bị các cơ quan hải quan của EU 

từ chối và tiêu hủy. Mặc dù những điều này có thể được cơ quan quản lý thực phẩm ở 

nước xuất xứ phê duyệt, nhưng một số trong số chúng có thể không được chấp thuận 

ở Liên minh Châu Âu. Gia vị và hỗn hợp gia vị bị cơ quan hải quan từ chối vì có chứa 

các nguyên liệu ngoại lai không được khai báo, trái phép hoặc quá mức; mức tối đa 

của các hydrocacbon thơm đa vòng: sự nhiễm PAH bắt nguồn từ các phương pháp 

làm khô không tốt.

- Yêu cầu chất lượng

Chất lượng sản phẩm là vấn đề then chốt đối với người mua ở châu Âu. Bạn cần 

tuân thủ tài liệu giảm thiểu chất lượng từ Hiệp hội Gia vị Châu Âu (ESA). Tài liệu giảm 

thiểu chất lượng đang dẫn đầu cho các Hiệp hội Gia vị của các nước thành viên châu 

Âu và cho hầu hết các công ty chủ chốt trên thị trường. Nó quy định các yêu cầu pháp lý 

của châu Âu đối với hồ tiêu chưa chế biến, cũng như các yêu cầu bổ sung của người 

mua không được quy định trong luật. Tài liệu không bao gồm tiêu xay.
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Bảng 1: Yêu cầu sản phẩm dựa trên tài liệu giảm thiểu chất lượng từ ESA

 

 Ở nước sản xuất, hồ tiêu được phân loại theo tiêu chuẩn quốc gia. IPC cung cấp 

một cái nhìn tổng quan về chất lượng và phẩm cấp hồ tiêu.

Lời khuyên đối với doanh nghiệp/nhà sản xuất:

- Sử dụng các phương pháp phát hiện và ngăn ngừa để đảm bảo rằng hồ tiêu của 

bạn không bị nhiễm kim loại, đá hoặc phân động vật.

- Sử dụng các phương pháp làm sạch phức tạp hơn bên cạnh việc rửa thô để tăng 

giá trị cho sản phẩm của bạn.

- Kiểm tra tiêu chuẩn ISO 55641982 để biết các hướng dẫn chung về phân loại, xử 

lý và đóng gói hồ tiêu.

- Thực hiện theo tài liệu giảm thiểu chất lượng của ESA về các thông số hóa học và 

vật lý mà hồ tiêu chưa chế biến của bạn cần tuân thủ khi tiêu thụ ở châu Âu.

- Xem tổng quan về chất lượng và phân loại hồ tiêu của IPC để biết thêm thông tin 

về phân loại hồ tiêu của bạn.

Quy định về Mức dư lượng tối đa (MRLs) cho hồ tiêu nhập khẩu vào EU

- Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa: thực tế này là một trong những vấn đề 

chính trong xuất khẩu hồ tiêu, đặc biệt là ở Việt Nam; EU đã quy định mức MRLs đối 

với thuốc BVTV trong và trên các sản phẩm thực phẩm. Các sản phẩm có chứa nhiều 

thuốc BVTV hơn mức cho phép hoặc thuốc BVTV bất hợp pháp sẽ bị rút khỏi thị 

trường EU. 

Các nhà sản xuất, trồng hồ tiêu cần tham khảo các MRLs thuốc trừ sâu đối với sản 

phẩm hồ tiêu. Trên trang web của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu, hiện tại sản 

phẩm hồ tiêu với mã số 0820060 có 507 chỉ tiêu về Mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu 

cho phép trên hồ tiêu. Các mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa (MRLs) của châu Âu 

cũng thường xuyên được đánh giá, xem xét cập nhật thay đổi dựa theo các báo cáo 

nghiên cứu khoa học mới nhất. Do đó, thông tin cập nhật nhất cần phải truy cập vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu của EU để chính xác. Tham khảo trang web của Cơ quan An toàn 

Thực phẩm Châu Âu để biết thêm thông tin:

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / f o o d / p l a n t / p e s t i c i d e s / e u - p e s t i c i d e s -

database/mrls/?event=search.pr
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Mặt hàng
Tro 

(tối đa)

Tro không tan 

trong axit (tối đa)

Độ ẩm 

(tối đa)

Dầu dễ bay hơi 

(tối thiểu)

  Tiêu đen 7.0% 1.5% 12% 2.0 ml/100 gr

  Tiêu trắng 3.5% 0.3% 12% 1.5 ml/100 gr

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr


Một số hoạt chất BVTV được phát hiện trên hồ tiêu trong những năm gần đây:
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Stt Tên hoạt chất
MRLs của EU

(mg/kg)

1 Acetamiprid (R) 0.1

2 Anthraquinone (F) 0.02

3 Azoxystrobin 0.3

4 Buprofezin (F) 0.05

5
Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and
carbendazim expressed as carbendazim) (R)

0.1

6 Chlorpyrifos (F) 0.01

7
Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of
constituent isomers (sum of isomers)) (F)

0.1

8 Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) 15

9 Difenoconazole 0.3

10 Dimethoate 0.05

11 Omethoate 0.05

12 Dimethomorph (sum of isomers) 0.05

13 Fenobucarb 0.01*

14
Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136)
expressed as fipronil) (F)

0.005

15 Hexaconazole 0.05

16 Imidacloprid 0.05

17 Isoprocarb 0.01*

18
Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other
mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M
(sum of isomers)) (R)

0.05

19 Permethrin (sum of isomers) (F) 0.1

20 Piperonyl butoxid 0.01*

21
Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts,
expressed as propamocarb) (R)

0.05

22 Propiconazole (sum of isomers) (F) 0.05

23 Tebuconazole (R) 0.05

24 Thiamethoxam 0.05

25 Tricyclazole 0.05



* Những hoạt chất không có trong quy định về MRL của EU. Tuy nhiên, theo 

EU những chất nào không có trong quy định thì mức MRL thường được áp dụng 

ở ngưỡng phát hiện (< 0.01 mg/kg).

Trong danh sách trên, các hoạt chất Metalaxyl/Metalaxyl-M (sum), Chlorpyrifos (-

ethyl), Propamocarb, Imidacloprid, Carbendazim/Benomyl (sum), Cypermethrin, 

Permethrin là những hoạt chất xuất hiện tần suất cao và vượt ngưỡng theo quy định 

EU. 

Do đó, các doanh nghiệp và nhà xuâ ́t khẩu hồ tiêu sang EU cũng cần kiểm tra cơ 

sở dữ liệu Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (RASFF) 

để biết thông tin về các trường hợp bị cảnh bảo và thu hồi theo địa chỉ: 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search.

5.3.3 Quy định về chỉ dẫn địa lý

PGI (Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ) được sử dụng để mô tả sản phẩm nông nghiệp, 

thực phẩm bao gồm hồ tiêu xuất phát từ một khu vực địa điểm được đăng ký với 

những đặc trưng sản phẩm gắn với liên kết địa lý ít nhất một trong các khâu: chuẩn bị, 

sản xuất và chế biến; và TSG (đặc sản truyền thống được bảo đảm) không đề cập đến 

nguồn gốc, nhưng làm nổi bật đặc điểm truyền thống, trong cấu thành sản phẩm hoặc 

phương tiện sản xuất.

5.3.4 Yêu cầu ghi nhãn

Ghi nhãn người tiêu dùng: Các loại gia vị và thảo mộc đóng gói sẵn bán cho người 

tiêu dùng phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn nghiêm ngặt của EU liên quan đến việc 

ghi nhãn, trình bày và quảng cáo thực phẩm (Chỉ thị 2001/13 / EC). Hãy chú ý hơn đến 

việc ghi nhãn sản phẩm của bạn, vì khía cạnh này rất quan trọng đối với người mua ở 

châu Âu.

Đối với hồ tiêu số lượng lớn, nhãn sản phẩm của bạn phải bao gồm:

- Tên của sản phẩm

- Chi tiết về nhà sản xuất (tên và địa chỉ)

- Số lô

- Ngày sản xuất

- Ngày hết hạn

- Trọng lượng

Thông tin khác mà các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu yêu cầu, chẳng hạn như 

mã vạch, nhà sản xuất và / hoặc mã nhà đóng gói, cũng như tất cả các thông tin bổ 

sung có thể được sử dụng để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.
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5.3.5 Yêu cầu đóng gói

Hồ tiêu (nguyên hạt và bột) cần được đóng gói mới, sạch và khô:

- Túi đay;

- Túi giấy;

- Túi vải;

- Túi dệt poly với lớp lót bên trong làm bằng vật liệu cấp thực phẩm;

- Túi poly hoặc túi Polyethylene mật độ cao (HDPE) bằng vật liệu cấp thực phẩm.

- Tiêu xay phải được đóng gói trong túi polypropylene. Không sử dụng túi 

polythene vì chúng sẽ làm mất hương vị.

5.3.6 Yêu cầu đối với thị trường ngách

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây có thể là điều cần thiết để tiếp cận các phân 

khúc thị trường cụ thể và người mua ở châu Âu. Ngày càng có nhiều nhu cầu cho các 

sản phẩm được chứng nhận với các biểu tượng người tiêu dùng nổi tiếng. Tuy nhiên, 

chi phí chứng nhận có thể được bù đắp (một phần) bằng những lợi ích tiềm năng của 

việc vận hành bền vững bao gồm tăng sản lượng, cải thiện chất lượng, giá cả cao hơn 

và quan hệ tốt hơn với người mua và nhà cung cấp. Các hệ thống chứng nhận bền 

vững phổ biến nhất là:

Chứng nhận sản phẩm bền vững: các hệ thống chứng nhận chính là Organic, 

Fairtrade và Rainforest Alliance;

Tự xác minh: nhà cung cấp tự đánh giá sự tuân thủ của họ đối với quy tắc bền vững 

của người mua. Các ví dụ bao gồm Bộ luật Nông nghiệp Bền vững (SAC) của Unilever 

hoặc Điều lệ Sinh kế Olam.

6. Hướng dẫn quy trình nhập khẩu hồ tiêu vào EU

6.1 Hướng dẫn các bước nhập khẩu hồ tiêu vào EU

Hệ thống các quy trình nhập khẩu nông sản vào EU là thống nhất đối với các sản 

phẩm nông sản đến từ các quốc gia nằm ngoài EU, bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Nhà xuất khẩu nộp đơn xin được xuất khẩu hoặc tái xuất (yêu cầu hàng 

phải có chứng thư vệ sinh cùng một số giấy tờ khác và thuộc danh sách các công ty, 

các sản phẩm nông sản được EU cho phép xuất khẩu). Tại bước này, công ty/nhà xuất 

khẩu cần liên hệ với cơ quan chức năng của Việt Nam, ở đây là Cục Bảo vệ thực vật để 

tìm hiểu về việc đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách các Doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất được miễn kiểm tra trước khi xuất khẩu theo các cam kết SPS trong Hiệp định 

EVFTA.

- Bước 2: Cơ quan quản lý của nước xuất khẩu ngoài EU cấp giấy chứng nhận xuất 

khẩu hoặc tái xuất khẩu. Ở đây cơ quan quản lý là Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
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- Bước 3: Nhà xuất khẩu gửi trước bản sao tài liệu xuất khẩu, tái xuất khẩu tới nhà 

nhập khẩu EU.

- Bước 4: Nhà nhập khẩu nộp đơn xin phép nhập khẩu có bản sao tài liệu xuất khẩu, 

tái xuất khẩu gửi kèm.

- Bước 5: Cơ quan quản lý thuộc EU cấp giấy phép nhập khẩu.

- Bước 6: Nhà nhập khẩu gửi bản cấp phép nhập khẩu gốc tới nhà xuất khẩu ngoài 

EU.

- Bước 7: Nhà xuất khẩu gửi 2 loại tài liệu xuất khẩu và nhập khẩu cùng với hàng 

hoá.

- Bước 8: Nhà xuất khẩu xuất trình 2 loại tài liệu xuất khẩu và nhập khẩu tới cơ quan 

hải quan tại mỗi điểm kiểm soát biên giới trước khi hàng được đưa vào lãnh thổ EU.

Quy định về chứng từ và điều kiện kiểm tra đối với hàng nhập khẩu vào EU.

Theo quy định của EU, khi thông quan hàng hoá, phải xuất trình cho cơ quan Hải 

quan tờ khai theo mẫu do Hải quan quy định. Ngoài ra, có thể sử dụng những mẫu tờ 

khai khác nếu được cơ quan Hải quan cho phép.

Hàng hoá khi kiểm tra hải quan đều phải xuất trình cả tờ khai sơ bộ (Summary 

declaration) cùng với hàng hoá. Tuy nhiên nhân viên hải quan có thể cho phép xuất 

trình tờ khai sau, nhưng không được quá ngày làm việc đầu tiên tính từ ngày hàng hoá 

được xuất trình cho cơ quan hải quan. Tờ khai tóm tắt được lập theo mẫu của cơ quan 

hải quan quy định. Tuy nhiên cơ quan Hải quan có thể cho phép sử dụng bất cứ một 

chứng từ thương mại nào có đủ nội dung chi tiết cần thiết cho việc nhận dạng hàng 

hoá để thay cho tờ khai tóm tắt. Tờ khai tóm tắt cũng có thể được lập dưới hình thức 

điện tử.

Những chứng từ cơ bản cho hàng hoá nhập khẩu vào các nước thành viên EU 

không phụ thuộc vào giá trị lô hàng hay loại hình vận chuyển. Thông thường đối với 

hàng nhập khẩu vào EU, yêu cầu phải có những chứng từ cơ bản sau đây:

+ Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice): Cần ghi rõ chính xác các thông tin 

mô tả hàng hoá, điều kiện giao hàng và mọi chi tiết cần thiết để xác định đúng toàn bộ 

giá hàng, cước phí và bảo hiểm.

+ Vận đơn (Bill of Lading).

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O) khi người nhập khẩu yêu 

cầu hoặc quy định bắt buộc đối với một số hàng hoá nhất định. Những hàng hoá được 

hưởng GSP phải có “C/O form A.”

+ Phiếu đóng gói (Packing List) nếu cần.

+ Tờ khai xuất khẩu của người gửi hàng (Shipper’s export declaration) áp dụng đối 

với những lô hàng có trị giá trên 2.500 USD.



+ Giấy phép nhập khẩu (Import License) nếu cần.

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) nếu cần.

+ Hóa đơn chiếu lệ (Pro-forma Invoice) nếu cần.

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phụ lục III: Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật).

+ Chứng từ nhập khẩu đối với hàng phi nông sản (Import Documentation for Non-

agricultural).

 6.2 Thủ tục hải quan tại EU

Hàng hóa nhập khẩu là đối tượng chịu thuế hải quan và thuế VAT. Theo quy định, 

các hàng hóa bên ngoài Cộng đồng khi được nhập khẩu phải khai báo hải quan. Hàng 

hóa được quy định một mẫu thông quan để làm thủ tục hải quan, được chuyển tới khu 

vực tự do hoặc kho ngoại quan, tái xuất, hủy hoặc tịch thu sung công.

Thủ tục hải quan liên quan đến giải phóng hàng, giao nhận, kho hải quan, sản xuất, 

gia công nhập khẩu dưới sự quản lý nhập khẩu, tạm nhập, gia công xuất khẩu và xuất 

khẩu.

Thủ tục khai báo hải quan kiểm tra nhanh đối với bất cứ hàng hóa nào là đối tượng 

bị cấm hoặc hạn chế nhập, xác định thuế đánh vào hàng hóa đó, lựa chọn các thông 

tin thống kê yêu cầu. Thủ tục khai báo hải quan có thể tiến hành bằng thủ tục thông 

thường hoặc thủ tục đơn giản hơn như thông quan địa phương, nghĩa là hàng hóa đó 

có thể được giải phóng khỏi sự sở hữu hoặc được chỉ định nơi sở hữu khác, chịu sự 

quản lý của cơ quan hải quan và phù hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu số lượng 

lớn hàng cùng loại (mà không bị ngăn cấm). Nhà quản lý thông quan địa phương có 

thể áp dụng đơn viết tay và đệ trình tới cơ quan hải quan của địa phương đó.

Trong Hiệp định thông quan hải quan, hàng hóa không phải qua kiểm soát hải quan 

đến khi được xuất trình tới hải quan và đơn khai báo hải quan chính thức được viết và 

được đệ trình. Văn bản khai báo hải quan được đệ trình bằng tài liệu hành chính tiêu 

chuẩn dạng SAD (Single Administrative Document). Các tài liệu phải được gửi kèm 

khi khai báo hải quan bao gồm: Hóa đơn kinh doanh, tờ khai định giá hải quan, chứng 

nhận xuất xứ, giấy tờ vận chuyển và đóng gói hàng hóa. Chủ sở hữu hàng hóa phải ký 

vào bản khai báo hải quan. Đối với hàng gửi có giá trị dưới 10.000 Euro thì không yêu 

cầu khai báo giá trị tính thuế.

Hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài Cộng đồng phải chịu giá tính thuế, đó là tổng giá 

cả mua bán và giá trị nhận hàng. Tổng giá trị thuế phụ thuộc vào mặt hàng. Thuế được 

xác định dựa vào biểu thuế cơ bản được nêu rõ trong biểu thuế hải quan Cộng đồng 

EU. Có hai loại thuế là thuế được chỉ định và thuế theo giá hàng.
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Nếu hàng hóa đến từ nước có hiệp định thương mại tự do với EU thì chúng sẽ 

được nhận trợ cấp hải quan khi nhập khẩu và để được hưởng phúc lợi, hải quan yêu 

cầu khai báo nguồn gốc, khai báo chứng nhận xuất xứ hoặc hóa đơn mua bán của 

người xuất khẩu. EU có tới khoảng 30 điều khoản phúc lợi hải quan trợ cấp miễn giảm 

thuế chính thức đối với các sản phẩm được đưa ra trong hiệp định. Chỉ có 10 nước 

trên thế giới là không nằm trong phạm vi của Hiệp định này.

Luật hải quan Cộng đồng bao gồm các luật lệ hải quan chung và các thủ tục áp 

dụng trong thương mại giữa EU và các nước thứ Ba. Những thủ tục này gọi là “Thủ tục 

hải quan có sự tác động kinh tế”:

+ Hàng được giải phóng để được tự do lưu thông: theo điều khoản 23/EC quy định 

hàng hóa được tự do lưu thông trong Cộng đồng châu Âu. Nguyên tắc này được áp 

dụng không chỉ đối với hàng hóa sản xuất trong Cộng đồng mà còn áp dụng cho cả 

hàng hóa nhập khẩu, được tự do lưu thông sau khi nộp thuế nhập khẩu theo nghĩa vụ. 

Hàng hóa được đăng ký theo thủ tục khai báo hải quan. Theo nguyên tắc thời điểm 

được xác định chấp nhận khai báo hải quan để được tự do lưu thông (theo điều 67, 

201(2), 214 (c)) là ngày nộp thuế nhập khẩu. Điều này áp dụng cho cả giá tính thuế và 

số lượng hàng hóa chịu thuế hoặc bị áp dụng tỷ lệ thuế.

+ Quá cảnh trong nước/ngoài nước: Cho phép hàng hóa được nhập khẩu để giao 

nhận miễn thuế tại cơ quan hải quan nội địa, với mục đích vận tải quá cảnh. Về 

phương diện pháp lý, thủ tục quá cảnh bị chi phối bởi thủ tục quá cảnh Cộng đồng 

châu Âu hoặc thủ tục quá cảnh hàng hóa chung giữa EU và các nước EFTA. Tuy nhiên 

các thủ tục quốc tế khác cũng có hiệu lực.

+ Kho Hải quan: Cho phép nhập khẩu hàng hóa vào Cộng đồng và lựa chọn thời 

điểm trả thuế hoặc tái xuất hàng hóa. Hàng hóa được giữ trong kho bảo quản với ý 

định phân phối tiếp theo. Tuy nhiên hàng hóa có thể chế biến dưới mức gia công nhập 

khẩu hoặc gia công dưới sự quản lý hải quan trong kho hải quan.

+ Chế biến dưới sự quản lý nhập khẩu: Hàng hóa có thể được chế biến thành sản 

phẩm chịu tỷ lệ thuế thấp hơn trước khi được đưa vào lưu thông tự do. Thuế nhập 

khẩu được đóng góp để tạo ra hoặc để duy trì các hoạt động gia công, chế biến trong 

cộng đồng.

+ Gia công chế biến xuất khẩu/nhậpkhẩu: Cho phép nhập khẩu các nguyên vật liệu 

hoặc các hàng hóa sơ chế được gia công, chế biến để tái xuất vào Cộng đồng mà 

không yêu cầu các nhà sản xuất phải chịu thuế hải quan và VAT đối với hàng hóa được 

chấp nhận. Có hai dạng khác nhau: (1) Cho phép giảm thuế; (2) Trả ngay hoặc trả sau.

+ Tạm nhập: Hàng hóa được chấp nhận trong Cộng đồng mà không phải nộp thuế 

hoặc VAT theo các điều kiện hoặc tái xuất sau đó. Đối với một số loại hàng có thể khai 
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báo hải quan bằng miệng mà không nhất thiết phải khai báo bằng văn bản. Tuy nhiên 

các cơ quan hải quan có thể yêu cầu nhà nhập khẩu xuất trình bản kiểm kê hàng tồn 

kho hoặc phiếu đóng gói bằng văn bản để hỗ trợ cho việc khai báo hải quan bằng 

miệng. Để làm được điều này có thể sử dụng mẫu có sẵn.

+ Xuất khẩu

Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất 

khẩu

6.3 Thủ tục hành chính cấp trung ương Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực 

vật nơi gần nhất.

Bước 2: Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa 

điểm kiểm dịch tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa hoặc 

cửa khẩu xuất và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

Bước 4: Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Theo 

mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) hoặc 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu (Theo mẫu quy định tại Phụ lục VI 

ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) cho lô vật thể trong vòng 24 giờ 

kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của 

nước nhập khẩu.

+ Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan 

kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật 

thể biết.

+ Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của 

nước nhập khẩu thì Cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (theo mẫu quy định 

tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT- BNNPTNT).

- Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (trong trường 

hợp tái xuất khẩu).
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 24 giờ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất 

nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan kiểm dịch thực vật (bao gồm 

các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII và IX; các trạm kiểm dịch 

thực vật tại cửa khẩu).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu.

- Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu nộp 

và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật (Mục VI, Biểu mức thu phí, 

lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ: Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu 

(Phụ lục II).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định trình tự thủ tục KDTV nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập 

khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

- Thông tư 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
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4. Country, group of 

countries or territory in 

which the products are 

considered as originating

5. Country, group 

of countries or 

territory of 

destination

6. Transport details (Optional)

8. Item number; Marks and numbers; Number 

and kind of packages(¹); Description of goods

(¹) If goods are not packed, indicate number of 

articles or state "in bulk" as appropriate. 

11. CUSTOMS OFFICE (EU) or ISSUING 

AUTHORITIES (VN) ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document (2)

From ..................... No ...............

Of ...............................................

Customs office/Issuing authority .

....................................................       Stamp

Issuing country or territory ........

....................................................

Place and date ............................

(Signature)

(2) Complete only where the regulations of the 

exporting country or territory require.

10. Invoices 

(Optional)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods 

described above meet the conditions required 

for the issue of this certificate.

Place and date 

(Signature)

7. Remarks

European Union

MOVEMENT CERTIFICATE

Socialist Republic of Viet Nam

See notes overleaf before completing this 

form.

EUR.1 No:…1. Exporter (Name, full address, country)

2. Certificate used in preferential trade 

between

and3. Consignee (Name, full address, country) 

(Optional)

9. Gross mass (kg) or 

other measure (litres, m³, 

etc.)

...............................................

PhỤ LỤC

Phụ lục I: Mẫu C/O EUR.1 của Việt Nam

(ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
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4. Nước, nhóm nước hoặc 

vùng lãnh thổ mà sản 

phẩm được coi là có xuất 

xứ

5. Nước, nhóm 

nước hoặc vùng 

lãnh thổ đến

6. Chi tiết vận chuyển (Tùy chọn)

8. Mã hàng; Dấu và số; Số lượng và loại gói (¹); 

Mô tả hàng hóa

(¹) Nếu hàng hóa không được đóng gói, hãy cho 

biết số lượng hàng hóa hoặc ghi rõ "số lượng 

lớn" nếu thích hợp.

11. VĂN PHÒNG HẢI QUAN (EU) hoặc CÁC 

CƠ QUAN BAN HÀNH (VN)

Tuyên bố được chứng nhận

Xuất tài liệu (2)

Từ ....................... Không ................

Của ..................................................

Cơ quan Hải quan / Cơ quan cấp .... 

.........................................................       Dấu

Nước hoặc vùng lãnh thổ phát hành 

.........................................................

Địa điểm và ngày tháng năm ...........

(Chữ ký)

(2) Chỉ hoàn thành khi các quy định của quốc 

gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu yêu cầu.

GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNG HÓA

1. Nhà xuất khẩu (Tên, địa chỉ đầy đủ, quốc gia) EUR.1 Số:…

Xem ghi chú ở trang sau trước khi điền vào 

biểu mẫu này.
2. Giấy chứng nhận được sử dụng trong 

thương mại ưu đãi giữa
Liên minh Châu Âu

12. KÊ KHAI CỦA NHÀ XUẤT KHẨU

Tôi, những người ký tên dưới đây, tuyên bố 

rằng hàng hóa được mô tả ở trên đáp ứng các 

điều kiện cần thiết cho việc cấp giấy chứng 

nhận này.

Địa điểm và ngày tháng 

………………………………

(Chữ ký)

3. Người nhận hàng (Tên, địa chỉ đầy đủ, quốc 

gia) (Tùy chọn)

và

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

7. Nhận xét

9. Tổng khối lượng (kg) 

hoặc đơn vị đo lường khác 

(lít, m³, v.v.) 

10. Hóa đơn (Tùy 

chọn)

Phụ lục I: 

Mẫu C/O EUR.1 của Việt Nam (bản dịch tham khảo tiếng Việt)
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Phụ lục II:

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU HOẶC TÁI XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33 /2014 /TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày.........tháng.......năm..........

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU/TÁI XUẤT KHẨU

Kính gửi:....................................…………………….

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Đi ̣a chỉ:

Điện thoại: Fax/E-mail:

Số Giấy CMND: Ngày cấp: ........................Nơi cấp: .................

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng xuất khẩu sau :

1. Tên hàng: ........................................... Tên khoa học: ………………….....…..............

Cơ sở sản xuất: ............................................................................................................

Mã số (nếu có): .............................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

2. Số lượng và loại bao bì : ............................................................................................

3. Khối lượng: ......................................Khối lượng cả bì:………………………..............

4. Ký mã hiệu, số hợp đồng hoặc LC: .............................................................................

5. Phương tiện chuyên chở: ..........................................................................................

6. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ......................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................



7. Cửa khẩu xuất: .......................................................................................................

8. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ..................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

9. Cửa khẩu nhập: ......................................................................................................

10. Nước nhập khẩu: ..................................................................................................

11. Mục đích sử dụng: .................................................................................................

12. Địa điểm kiểm dịch: ...............................................................................................

13. Thời gian kiểm dịch: ..............................................................................................

14. Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có):............................................................

..............................................................................................................................

Số bản giấy chứng nhận KDTV cần cấp: ......... bản chính: ……..bản sao: ………

Vào sổ số: .........ngày ....../....../......

Cán bộ KDTV nhận giấy đăng ký Tổ chức, cá nhân đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)

40



41

Phụ lục III: 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư 33 /2014 /TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



Phụ lục IV: 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT TÁI XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư 33 /2014 /TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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HIỆP HỘI HỒ TIÊU VIỆT NAM 

Vietnam Pepper Association

Head Office: 135A Pasteur Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM City

Tel: (84-28) 3823.7288 - Fax: (84-28) 3822.3901

Email: vpa@peppervietnam.com  - Website: www.peppervietnam.com

Sổ tay Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đối với Hồ tiêu và Gia vị là 
tài liệu lưu hành nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, tái bản dưới mọi hình 
thức nếu không được sự cho phép của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.
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