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CAM KẾT QUY TẮC XUẤT XỨ 

TRONG CPTPP

Trình bày: Vương Đức Anh
Trưởng nhóm đàm phán QTXX
Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

Điểm mới về quy tắc xuất xứ

Quy tắc xuất xứ cho mặt hàng tân trang (remanufactured goods):

Linh hoạt cho phép sử dụng các nguyên phụ liệu thu được từ việc
tháo dỡ hàng đã qua sử dụng, xử lý, làm sạch đưa về điều kiện hoạt
động tốt được coi là nguyên phụ liệu có xuất xứ (không cần đáp ứng
PSR) nếu được dùng để lắp ráp, sản xuất hàng tân trang.

 Tivi cũ nhập từ TQ về tháo dỡ, xử lý, lắp ráp lại thành Tivi “tân trang” có bảo
hành của nhà sản xuất, nếu xuất khẩu sang các nước CPTPP được hưởng thuế
suất ưu đãi CPTPP.

 Quy tắc xuất xứ thông thường cho Tivi yêu cầu một số bộ phận, linh kiện phải
có xuất xứ CPTPP.
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CỘNG GỘP

ATIGA, ACFTA, AKFTA, AJCEP,

VJEPA, AANZFTA, AIFTA, VCFTA

Nguyên liệu nhập khẩu phải

đáp ứng tiêu chí xuất xứ FTA

(đạt hàm lượng RVC tối thiểu

35% (AIFTA); 40 hoặc 50 với

VCFTA và 40% với các FTAs còn

lại), khi đó 100% (chứ không

phải số % thực tế) giá trị của

nguyên liệu nhập khẩu đó sẽ

được dùng để tính hàm lượng

RVC trong sản phẩm được sản

xuất tại nước xuất khẩu sản

phẩm đó

ATIGA

Nguyên liệu nhập khẩu không

đạt được hàm lượng ASEAN

40%, nhưng phải đạt được tối

thiểu 20% hàm lượng ASEAN.

Khi đó, số phần trăm thực tế

(đạt xuất xứ) của nguyên liệu

đó sẽ được dùng để tính hàm

lượng ASEAN trong sản phẩm

được sản xuất tại nước xuất

khẩu sản phẩm đó

Cộng gộp Cộng gộp từng phần Cộng gộp toàn phần 

CPTPP

Nguyên liệu nhập khẩu không

đạt xuất xứ CPTPP nhưng có

giá trị gia tăng trong CPTPP (dù

chỉ 1%). Khi đó, số phần trăm

giá trị gia tăng thực tế (đạt xuất

xứ) của nguyên liệu đó sẽ được

cộng gộp để tính hàm lượng

CPTPP trong sản phẩm được

sản xuất tại nước xuất khẩu

sản phẩm đó

3

Xác định nước xuất xứ để tính thuế khi 

áp dụng cộng gộp trong CPTPP

• Các nước áp dụng các biểu thuế ưu đãi khác nhau cho

các nước đối tác khác nhau => cùng một mặt hàng nhập

khẩu mức thuế áp sẽ khác nhau cho từng nước khác nhau.

• Hiện có 02 nước bao gồm: Nhật Bản, Mê-xi-cô đưa ra

quy tắc riêng để xác định nước xuất xứ để tính thuế khi áp

dụng cộng gộp.
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NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG QUY TẮC RIÊNG 

để xác định nước xuất xứ để tính thuế khi áp dụng 

cộng gộp trong CPTPP
C

Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp cho thành phẩm là:

(i) Mức thuế suất áp cho nước có đóng góp giá trị gia tăng lớn

nhất hoặc;

(ii) Mức thuế suất cao nhất áp cho các nước có nguyên vật liệu

được sử dụng cộng gộp;

(iii) Mức thuế suất cao nhất áp cho các nước trong CPTPP

(Với Nhật Bản: CHỈ áp dụng đối với các mặt hàng vào thời điểm

có sự chênh lệnh thuế suất thuế nhập khẩu trên 3%)
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Xác định nước xuất xứ để tính thuế khi 

áp dụng cộng gộp trong CPTPP

 Quy tắc chung để xác định nước xuất xứ để tính thuế là

nước diễn ra quá trình sản xuất cuối cùng vượt qua công

đoạn gia công đơn giản, trong đó các công đoạn gia công

đơn giản được quy định rất chung chung.

 VN mặc dù cũng có biểu riêng song nội hàm các mức cam kết mở

cửa đi theo hướng đa phương
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Một số điểm lưu ý khác

- Quy tắc bộ hàng hóa: áp dụng cho bộ hàng hóa phân loại theo Quy tắc 3 (c)
của Quy tắc chung của diễn giải của Hệ thống hài hòa với linh hoạt cho phép
hàng hóa không có xuất xứ trong bộ chiếm 10% trị giá của bộ hàng hóa.

- Linh hoạt sử dụng giá FOB thay cho giá CIF khi tính trị giá nguyên vật liệu
không có xuất xứ trong cách tính gián tiếp khi tính hàm lượng giá trị khu vực
(RVC) giúp doanh nghiệp dễ đạt RVC hơn.

- Cách tính RVC: ngoài cách tính trực tiếp và gián tiếp, doanh nghiệp có thêm
cách tính trị giá tập trung (có thêm linh hoạt nhất định) và cách tính theo chi
phí tịnh (chỉ áp dụng đối với ô tô và phụ tùng ô tô).

-Loại trừ áp dụng De Minimis với một số nguyên phụ liệu sử dụng để sản
xuất mặt hàng bơ sữa, mặt hàng có chứa bơ sữa, một số loại nước ép hoa
quả , một số loại dầu ăn.

- Ngưỡng miễn nộp C/O: 1000 đô la Mỹ

7

CÔNG ĐOẠN GIA CÔNG CHẾ BIẾN ĐƠN GIẢN

CPTPP KHÔNG QUY

ĐỊNH CÔNG ĐOẠN

GIA CÔNG CHẾ BIẾN

ĐƠN GIẢN VÌ

THỐNG NHẤT QUAN

ĐIỂM TRONG QUÁ

TRÌNH ĐÀM PHÁN

PSR ĐÃ TÍNH ĐẾN

VÀ LOẠI TRỪ CÁC

CÔNG ĐOẠN GIA

CÔNG ĐƠN GIẢN

ATIGA, AIFTA, AKFTA, VCFTA: 
Điều khoản này áp dụng đối với tất cả các
tiêu chí xuất xứ;

ACFTA: 

Điều khoản này áp dụng đối với tiêu chí
xuất xứ thuần tuý (WO);

AANZFTA: 
điều khoản này áp dụng đối với tiêu chí
xuất xứ RVC

AJCEP, VJEPA:
điều khoản này áp dụng đối với tiêu chí
xuất xứ CTC hoặc SP
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DE MINIMIS

ATIGA 10% với tất cả các Chương X

AKFTA 10% với các Chương ngoại trừ từ Chương 50 - 63 10% với các Chương từ 50 -63

AJCEP 10% đối với các Chương 16, 19, 20, 22, 23; các
Chương từ 28 – 49, từ 64 – 97;
10% hoặc 7% đối với Chương 18 và Chương 21

10% với các Chương từ 50 -63

VJEPA 10% đối với các Chương 16, 19, 20, 22, 23; các
Chương từ 28 – 49, từ 64 – 97;
10% hoặc 7% đối với Chương 9,18 và 21

10% với các Chương từ 50 -63

AIFTA Ko có điều khoản quy định Ko có điều khoản quy định

ACFTA Ko có điều khoản quy định Ko có điều khoản quy định

VCFTA 10% với tất cả các Chương X

AANZFA 10% với tất cả các Chương 10% với các Chương từ 50 -63

CPTPP 10% với tất cả các Chương trừ dệt may (có loại trừ) 10% với các Chương từ 50-63

Áp dụng với trị giá Áp dụng với trọng lượng

9

Điểm mới về thủ tục chứng nhận xuất xứ

- Cho phép người xuất khẩu, người sản xuất và người nhập khẩu được tự chứng
nhận xuất xứ.

- Do tự chứng nhận xuất xứ còn mới mẻ nên để tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý từng bước tiếp cận với cơ chế mới, tận
dụng lợi thế của FTA nên:

(i) Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam và một số nước bảo lưu chỉ áp dụng hình
thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có
hiệu lực.

(ii) Đối với hàng xuất khẩu, có thể áp dụng song song 2 hình thức sau trong thời
gian tối đa là 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam: (a) cấp chứng
nhận xuất xứ (C/O) theo kiểu truyền thống và (b) người xuất khẩu đủ điều kiện
tự chứng nhận xuất xứ. Sau thời gian 10 năm này, sẽ áp dụng tự chứng nhận xuất
xứ hoàn toàn như các nước.
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Điểm mới về quy trình xác minh xuất xứ

=> Các FTA đã ký: “G to G” – cơ quan Hải quan nước
nhập khẩu với tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu.

=> CPTPP: “G to B” – cơ quan Hải quan nước nhập
khẩu với người sản xuất/xuất khẩu hàng hóa.

11

Điểm mới về Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng

- Mặt hàng hóa chất, xăng dầu ngoài quy tắc chuyển
đổi mã số hàng hóa có thêm lựa chọn áp dụng các quy
tắc khác như: phản ứng hóa học, tách đồng phân, thay
đổi kích hạt, nguyên vật liệu tiêu chuẩn, tinh chế, phối
trộn trực tiếp, chưng chất, pha loãng …

- Quy tắc “từ sợi trở đi” đối với mặt hàng dệt may.

- Quy tắc riêng cho ô tô và phụ tùng ô tô
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Chương dệt may

• Lần đầu tiên cam kết một chương riêng về dệt may với 
một số quy định riêng về:
xuất xứ hàng hóa, 
biện pháp tự vệ, 
hợp tác hải quan nhằm hỗ trợ thực thi các biện pháp 
ngăn chặn vi phạm hải quan và xuất xứ hàng dệt may 
được hưởng ưu đãi thuế quan, 
 chương trình giám sát, 
 xác minh xuất xứ 

• Quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” đi kèm các linh hoạt

14

Quy tắc xuất xứ chủ đạo cho dệt may trong CPTPP

Trở đi

Sợi Vải

Trở đi
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Các linh hoạt đối với  quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”

• Quy tắc cắt/may: Trong CPTPP, có 3 nhóm hàng được áp dụng quy tắc 
cắt may gồm: (i) valy, túi xách; (ii) áo ngực phụ nữ; (iii) quần áo trẻ em 
bằng sợi tổng hợp.

• Nguồn cung thiếu hụt (NCTH): bao gồm 187 loại vải, sợi ko có sẵn trong 
khu vực CPTPP có thể nhập khẩu từ ngoài khối, sau đó cắt may/khâu 
thành thành phẩm tại một nước thành viên CPTPP, xuất sang các nước 
CPTPP vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi theo CPTPP. 

Áp dung cho đầu ra là một số sản phẩm của Chương 61, 62

Ví dụ: áo bơi, sơ mi nam chất lượng cao, quần áo trẻ em, áo len chui đầu 
sợi acrylic, váy nữ, áo khoác có tráng phủ sử dụng để leo núi dã ngoại
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Danh mục Nguồn cung thiếu hụt

Sợi, vải nhập khẩu từ các
nước ngoài khối CPTPP

May thành 
quần áo 

tại nước CPTPP
bất kỳ

Hưởng thuế suất 

ưu đãi CPTPP

Danh mục nguồn cung thiếu 
hụt gồm 187 loại sợi, vải 
trong đó:

-179 mặt hàng áp dụng vĩnh 
viễn, 

- 8 mặt hàng chỉ áp dụng 
trong 5 năm)

Theo số liệu thống kê, nguồn vải nhập khẩu 
trong khu vực CPTPP hiện chỉ chiếm khoảng 
1,5% tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt 
Nam. 
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Cấu trúc danh mục Nguồn cung thiếu hụt

Số thứ tự  
nguyên phụ liệu

Chi tiết kỹ thuật

Mô tả
nguyên phụ liệu

(kèm mã HS)

Số 92

Vải liên kết (bonded fabric), được phân loại tại 
nhóm 6001

bề mặt trên dệt thoi phẳng chứa 82-88% ni lông, 
12-18% sợi đàn hồi, và mặt dưới là vải lông đã 
chải có tỷ trọng polyeste 100%, trọng lượng 254-
326g/m2, có tính năng chống nước, cụ thể, nếu 
kiểm tra theo phương pháp AATCC (Hiệp hội hoá 
học và dệt nhuộm Hoa Kỳ) số 35, sau 2 phút ngâm 
nước dưới áp suất 600mm, lượng nước thấm ít 
hơn 1.0 gram.

Đầu ra (end use) Quần áo nam và nữ chịu nước phân loại tại chương 61 
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Các linh hoạt đối với  quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”

• Lưu ý không áp dụng De minimis cho Sợi co giãn:

Nếu các sản phẩm dệt may chứa nguyên liệu là sợi đàn hồi (elastomeric yarn) mà 
nguyên liệu này quyết định phân loại của sản phẩm thì sẽ sản phẩm đó chỉ được 
coi là có xuất xứ nếu sợi đàn hồi đó được sản xuất toàn bộ trong khu vực CPTPP.

được sản xuất toàn bộ nghĩa là tất cả các quá trình sản xuất và hoạt động xử lý 
hoàn tất, bắt đầu bằng ép đùn filament, dải, màng phim hoặc tấm, và gồm cả kéo 
giãn để định hướng hoàn toàn filament hoặc sẻ (chia) màng phim hoặc tấm 
thành các dải, hoặc kéo xơ thành sợi, hoặc cả hai và kết thúc bằng sợi thành 
phẩm hoặc sợi xe.

 không yêu cầu một nguyên phụ liệu trong danh mục nguồn cung thiếu hụt 
được sản xuất từ sợi co giãn cũng phải được sản xuất toàn bộ tại CPTPP
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-Chuyển đổi chương (CC); hoặc

- Chuyển đổi nhóm (CTH) + RVC

• Mũ giày và các bộ phận mũ giày (phân loại ở HS 6406.10), mũ 
giầy hoàn chỉnh thuộc HS 6406.90: sản xuất tại Việt Nam hoặc 
nhập khẩu từ các nước CPTPP, kèm theo phải đáp ứng tỷ lệ giá trị 
khu vực RVC 45% theo phương pháp trực tiếp hoặc 55% theo 
phương pháp tính gián tiếp

• RVC sẽ giới hạn về việc sử dụng nguyên phụ liệu như da, vải … 
nhập khẩu từ ngoài các nước CPTPP.

Quy tắc xuất xứ cho giày dép 
trong CPTPP

19

Quy tắc xuất xứ đối với 

hàng nông thủy sản

(i) Đối với hàng thủy sản: cho phép sử dụng con giống nhập khẩu 
bên ngoài CPTPP.

(ii) Quy tắc cụ thể cho một số mặt hàng như sau:

Cá ngừ: Cá ngừ là mặt hàng nhạy cảm với Nhật Bản, (Hoa Kỳ
trước đây) và Mê-xi-cô nên QTXX cá ngừ hướng đến kiểm soát 
chặt chẽ việc sử dụng cá ngừ nguyên liệu bên ngoài CPTPP 
(một số nước lo ngại về nguồn gốc cá ngừ đánh bắt có hợp pháp 
hay không)

=> QTXX cho cá ngừ đòi hỏi gần như xuất xứ thuần túy của 
CPTPP.

20
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Quy tắc xuất xứ đối với 

hàng nông thủy sản

Tôm, cua: Tôm, cua chế biến được phép sử dụng nguyên liệu bên 
ngoài CPTPP. 

Cà phê: 

+ Cà phê đã rang có linh hoạt nhất định, được sử dụng nguyên liệu 
cà phê chưa rang bên ngoài CPTPP tới 60% khối lượng nguyên 
liệu sử dụng để chế biến hàng hóa. 

+ Cà phê hòa tan được sử dụng nguyên liệu không hạn chế bên 
ngoài CPTPP

21

Quy tắc xuất xứ đối với 

hàng nông thủy sản

Chè: chè xanh chưa ủ men đóng gói sẵn trọng lượng không quá 
3kg có thêm quy tắc linh hoạt hàm lượng giá trị khu vực 40% 

Hạt điều: mặt hàng xuất khẩu thế mạnh là điều đã bóc vỏ đạt được 
quy tắc linh hoạt cho phép sử dụng nguyên liệu bên ngoài CPTPP, 
tạo linh hoạt cho doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam. 

22
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Quy tắc xuất xứ cho ô tô trong CPTPP

Gồm 3 nội dung chính:

-Một là: Quy tắc xuất xứ cho ô tô nguyên chiếc: RVC 55% (theo
cách tính gián tiếp) hoặc 45% theo phương pháp Chi phí tịnh đi
kèm linh hoạt khi xác định xuất xứ cho 7 phụ tùng (gồm thân xe,
kính, hệ thống chống ồn, ba-đờ-xốc, ống xả …).

=> 7 phụ tùng này không cần đáp ứng Quy tắc xuất xứ cụ thể, chỉ
cần được sản xuất tại CPTPP (được sử dụng các nguyên vật liệu
không giới hạn bên ngoài CPTPP để sản xuất) và vượt qua gia
công đơn giản là được coi là có xuất xứ CPTPP và được cộng vào
RVC cho ô tô thành phẩm
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Quy tắc xuất xứ cho ô tô trong CPTPP

Gồm 3 nội dung chính:

-Hai là: Quy tắc xuất xứ cho các bộ phận chính gồm động cơ, hộp
số, bộ phận lái, dây xích: RVC 55% với linh hoạt cho phép sử
dụng nguyên vật liệu bên ngoài CPTPP chiếm 5-10% trị giá thành
phẩm (tùy từng bộ phận cụ thể), chỉ cần được sản xuất tại CPTPP
và vượt qua gia công đơn giản

- Ba là: Quy tắc xuất xứ cho các bộ phận khác RVC 40% hoặc
chuyển đổi mã số hàng hóa
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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