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ỦY BAN CHÂU ÂU, 

 

Liên quan đến Điều ước thuộc chức năng của Liên minh châu Âu, 
 

Liên quan đến Quy định (EU) số 1308/2013 của Nghị viện châu Âu và của Hội 
đồng ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc thành lập một tổ chức chung cho các thị 

trường nông sản và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EEC) số 922/72, 234/79, số 
1037/2001 và số 1234/2007

1
, cụ thể là Điểm a đến d, Đoạn 1 của Điều 187. 

 
Xem xét: 

 
1. Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Hiệp định”) được thông qua tại Quyết định 
của Hội đồng số 2019/xxx

2
. Cụ thể, Điều 2.7 của Hiệp định quy định về việc giảm 

và xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ các bên, phù hợp với Biểu cam 
kết tại Phụ lục 2-A. 

 
2.  Theo Điểm 5 đến 10, Tiểu mục 1 của Mục B, Phụ lục 2-A của Hiệp định, 
Liên minh châu Âu cam kết hạn ngạch thuế quan với 80.000 tấn gạo nhập khẩu có 

xuất xứ từ Việt Nam. 
 

3. Do đó, hạn ngạch thuế quan cho gạo có xuất xứ từ Việt Nam sẽ được mở. Để 
đảm bảo việc quản lý phù hợp với những hạn ngạch thuế quan này, hàng hóa nhập 

khẩu phải đi kèm với giấy phép nhập khẩu và nên có vật đảm bảo. Ủy ban sẽ quản 
lý những hạn ngạch thuế quan này theo phương pháp được quy định tại Điều 

184(2)(b) của Quy định (EU) số 1308/2013. Ngoài ra, Quy định của Ủy ban (EC) 
số 1301/2006

3
, số 1342/2003

4
 và Quy định (EU) số 2016/1237

5
 cũng được áp dụng 

trong các trường hợp nằm ngoài Quy định này. 

                                                           
1
 OJ L 347, 20.12.2013, trang 671. 

2
 Quyết định của Hội đồng (EU) số 2020/xxxx, ngày xx xx 2020 … (OJ L …) [chưa được công bố trên Công báo]. 

3
 Quy định của Ủy ban (EC) số 1301/2006 ngày 31 tháng 8 năm 2006 về các quy định chung về quản lý hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu cho hàng nông sản, quản lý bởi hệ thống cấp phép nhập khẩu (OJ L 238, ngày 1 tháng 9 năm 

2006, trang 13). 
4
 Quy định của Ủy ban (EC) số 1342/2003 ngày 28 tháng 7 năm 2003 về các quy định cụ thể đặc biệt về việc áp 

dụng hệ thống cấp phép nhập khẩu và xuất khẩu cho ngũ cốc và gạo (OJ L 189, 29.7.2003, trang 12). 



 

4. Để tránh việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan này gây cản trở đến thị 
trường gạo của Liên minh châu Âu, giai đoạn cấp hạn ngạch sẽ được phân thành 

những phân kỳ cho mỗi lượng han ngạch và hàng nhập khẩu sẽ được phân chia 
giữa các phân kỳ này, nhờ vậy lượng hàng hóa sẽ dễ dàng được tiêu thụ tại thị 

trường EU. 

 

5. Để đảm bảo việc quản lý những hạn ngạch này, thời hạn cho việc nộp đơn xin 
cấp giấy phép nhập khẩu phải được xác định rõ và các thông tin cần thiết phải được 
nêu cụ thể. Khối lượng được ghi riêng biệt đối với gạo xay và gạo xát, phù hợp với 

các yêu cầu nêu trong Hiệp định dưới dạng Thư trao đổi giữa Cộng đồng châu Âu 
và Hoa Kỳ, liên quan đến các biện pháp tính thuế đối với gạo xay

6
, quy định tại 

Quyết định của Hội đồng số 2005/476/EC
7
 và dưới dạng Thư trao đổi giữa Cộng 

đồng châu Âu và Thái Lan, phù hợp với Điều XXVIII của GATT 1994 về việc điều 

chỉnh nhân nhượng đối với gạo theo Biểu Cam kết CXL của Cộng đồng châu Âu 
tại Phụ lục của GATT 1994

8
, và theo Quyết định của Hội đồng số 1005/953/EC

9
. 

 
6. Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu và thông báo của các Nước thành viên về 
khối lượng theo đơn phải là khối lượng thực tính bằng đơn vị kilogam. Do đó, Ủy 

ban sẽ chuyển đổi các khối lượng thông báo này dưới dạng tương đương cho mỗi 
lượng hạn ngạch, đối với gạo xay hoặc gạo xát tương ứng, để xác định khối lượng 

này có vượt quá lượng hạn ngạch hay không, nếu có, sẽ tính hệ số phân bổ. 

 

7. Nghị định thư số 1 của Hiệp định liên quan đến định nghĩa “hàng hóa có xuất 
xứ” và phương thức hợp tác hành chính đặt ra quy định về việc chứng minh xuất 
xứ. Do đó, cần thiết phải đưa ra các quy định diễn đạt cách thức chứng minh xuất 

xứ phù hợp với Nghị định thư này. 

 

                                                                                                                                                                                            
5
 Quy định (EU) số 2016/1237 ngày 18 tháng 5 năm 2016 bổ sung Quy định (EU) số 1308/2013 của Nghị viện châu 

Âu và Hội đồng về việc áp dụng hệ thống cấp phép nhập khẩu và xuất khẩu và bổ sung Quy định (EU) số 1306/2013 

của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về các quy định về tịch thu vật đảm bảo cho việc cấp phép, sửa đổi Quy 

định của Ủy ban (EC) số 2535/2001, (EC) số 1342/2003, (EC) số 2336/2003, (EC) số 951/2006, (EC) số 341/2007 

và (EC) số 382/2008 và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EC) số 2390/98, (EC) số 1345/2005, (EC) số 376/2008 và (EC) 

số 507/2008 (OJ L 206, 30.7.2016, trang 1).  
6
 OJ L 170, 1.7.2005, trang 67. 

7
 Quyết định của Hội đồng số 2005/476/EC ngày 21 tháng 6 năm 2005 về việc ký kết Hiệp định dưới dạng Thư trao 

đổi giữa Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ liên quan đến phương pháp tính thuế đối với gạo xát và sửa đổi Quyết định 

số 2004/617/EC, 2004/618/EC và 2004/619/EC (OJ L 170, ngày 1 tháng 7 năm 2005, trang 67). 
8
 OJ L 346, ngày 29 tháng 12 năm 2005, tảng 26. 

9
 Quyết định của Hội đồng số 2005/953/EC ngày 20 tháng 12 năm 2005 về việc ký kết hiệp định dưới dạng Thư trao 

đổi giữa Cộng đồng châu Âu và Thái Lan, phù hợp với Điều XXVIII của GATT 1994 về việc điều chỉnh nhân 

nhượng đối với gạo theo Biểu Cam kết CXL của Cộng đồng châu Âu tại Phụ lục của GATT 1994 (OJ L 346, ngày 

29 tháng 12 năm 2005, trang 24). 



8.  Để quản lý hiệu quả, khi thông báo với Ủy ban, các Nước thành viên nên sử 

dụng hệ thống thông tin được cung cấp tại Quy định (EU) số 2017/1183
10

. 

 

9. Quy định này được áp dụng vào ngày Hiệp định có hiệu lực. 
 

10. Các biện pháp được nêu tại Quy định này phù hợp với quan điểm của Ủy ban 
về Tổ chức chung của Thị trường Nông sản. 

 

ĐÃ THÔNG QUA QUY ĐỊNH NÀY: 
 

Điều 1 

 

Mở và quản lý hạn ngạch thuế quan 

 

1. Những lượng hạn ngạch thuế quan dành cho gạo có xuất xứ Việt Nam dưới 
đây sẽ được mở hàng năm, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12: 

 
(a) 20.000 tấn/năm dưới dạng gạo đã xát tương ứng thuộc các Phân nhóm ex1006 

10 hoặc 1006 20. Hạn ngạch này mang số thứ tự 09.4729. 
 
(b) 30.000 tấn/năm dưới dạng gạo xay tương ứng thuộc các Phân nhóm ex 1006 30. 

Hạn ngạch này mang số thứ tự 09.4730. 
 

(c) 30.000 tấn/năm dưới dạng gạo đã xay tương ứng thuộc các Phân nhóm ex 1006 
10 hoặc 1006 20 hoặc 1006 30 và thuộc một trong số các loại gạo thơm tại Phụ lục 

I. Hạn ngạch này mang số thứ tự 09.4731. 
 

Tất cả những lượng hạn ngạch được đề cập tại Đoạn 1 sẽ được phân chia thành các 
phân kỳ nhỏ hơn tại Phụ lục 1. 

 
2. Tách ra khỏi Đoạn 1, vào năm mà Quy định này có hiệu lực, lượng hạn ngạch 
sẽ được mở từ ngày Quy định có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của cùng năm đó. 

 
3. Vào năm đầu tiên của mỗi hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được đề cập tại 

Đoạn 1, lượng hạn ngạch thuế quan đó sẽ được tính bằng cách khấu trừ khối lượng 
tương ứng với khoảng chênh lệch thời gian từ ngày 1 tháng 1 và ngày Hiệp định có 
hiệu lực. 

 
4. Mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch được đề cập tại Đoạn 1 là 0 EUR/tấn. 
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 Quy định (EU) số 2017/1183 ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Quy định số 1307/2013 và (EU) số 

1308/2013 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng về việc thông báo với Ủy ban Thông tin và Tài liệu (OJ L 171, ngày 

4 tháng 7 năm 2017, trang 100). 



 

5. Tỷ lệ chuyển đổi giữa thóc, gạo xát, gạo xay sơ bộ, gạo xay toàn bộ được đề 
cập tại Đoạn 1 của Quy định của Ủy ban (EC) số 1312/2008

11
 sẽ được áp dụng. 

 
6. Hạn ngạch thuế quan được đề cập tại Đoạn 1 sẽ được quản lý theo phù hợp 
với Điểm (b), Điều 184(2), Quy định (EU) số 1308/2013. 

 
7. Quy định (EC) số 1301/2006, (EC) số 1342/2003 và Quy định (EU) số 
2016/1237 sẽ được áp dụng, như được nêu tại Điều 2(4) của Quy định này. 

 

Điều 2 

 

Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 

 

1.  Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền của 
Nước thành viên trong 07 ngày đầu tiên của mỗi tháng theo lịch trong suốt giai 

đoạn cấp hạn ngạch thuế quan, ngoại trừ tháng 12 khi không có đơn nào được nộp. 
Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 sẽ được nộp trong 

giai đoạn từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 của năm trước đó. Mỗi đơn xin cấp giấy 
phép nhập khẩu sẽ tương ứng với một số thứ tự riêng và mã CN riêng. Việc mô tả 
sản phẩm và mã CN được nêu tại mục 15 và 16 của đơn xin cấp giấy phép nhập 

khẩu. 

 

2. Mỗi đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu phải ghi rõ số lượng theo trọng lượng 
sản phẩm cụ thể đối với số thứ tự của đơn hàng được đề cập trong đoạn đầu tiên 

của Điều 1 (1). Khối lượng sẽ được biểu thị bằng kilôgam và làm tròn xuống đơn vị 
gần nhất cho mã CN. 
 

3. Đoạn 8 của đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu phải có tên “Viet Nam” hoặc 

“Viet-Nam” hoặc “Vietnam” và phải đánh dấu chữ thập vào ô “Yes”. Giấy phép 
chỉ có giá trị đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam. Chứng nhận xuất xứ 

theo quy định tại Điều 15 (2) của Nghị định thư 1 của Hiệp định cần được xuất 
trình để làm cơ sở cho hàng hóa được lưu thông tự do. 
 

4. Ngoại trừ quy định tại Điều 6(1) Quy định (EC) số 1301/2006, người nộp đơn 

có thể nộp tối đa một đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu mỗi tháng cho cùng một 
đơn hàng hạn ngạch. 
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 Quy định của Ủy ban (EC) số 1312/2008 ngày 19 tháng 12 năm 2008 sửa đổi tỷ lệ chuyển đổi, chi phí chế biến và 

giá trị của các sản phẩm phụ cho các công đoạn chế biến khác nhau (OJ L 344, ngày 20 tháng 12 năm 2008, trang 

56). 



5. Người nộp đơn phải nộp một số tiền bảo đảm là 30 Euro trên một tấn tại thời 

điểm nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu. 
 

Điều 3 

Hệ số phân bổ và cấp giấy phép nhập khẩu 

1. Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp cho số lượng theo trọng lượng sản phẩm 
cho mỗi đơn đặt hàng được đề cập trong đoạn đầu tiên của Điều 1 (1), và phụ thuộc 

vào các khoản 2 và 3 của Điều này. 
 

2. Trong trường hợp thông tin được các quốc gia thành viên thông báo theo Điều 
7 chỉ ra rằng số lượng của các đơn xin cấp phép vượt quá số lượng có sẵn theo hạn 

ngạch thuế quan cho giai đoạn, Ủy ban sẽ cố định một hệ số phân bổ, theo Điều 
7(2) của Quy định (EC) số 1301/2006. Theo đó, Ủy ban sẽ chuyển đổi số lượng 

theo trọng lượng sản phẩm được các quốc gia thành viên thông báo thành số lượng 
theo loại tương đương được ghi trong mỗi đơn đặt hàng được nêu trong đoạn đầu 

của Điều 1 (1) của Quy định này. 
 

Hệ số phân bổ sẽ được công khai thông qua một bài viết trên mạng điện tử thích 
hợp, muộn nhất là vào ngày 22 mỗi tháng. Đồng thời, Ủy ban sẽ công khai lượng 

hạn ngạch có sẵn cho các giai đoạn sau. Trong trường hợp đơn đăng ký được nộp 
từ ngày 23 đến 30 tháng 11, hệ số phân bổ sẽ được công khai không muộn hơn vào 
ngày 14 tháng 12. 
 

3. Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp cho số lượng theo trọng lượng sản phẩm 

cho mỗi đơn đặt hàng được đề cập trong đoạn đầu của Điều 1(1), được tính bằng 
cách nhân số lượng ghi trong các hồ sơ giấy phép nhập khẩu với hệ số phân bổ. Số 

lượng có được từ việc áp dụng hệ số phân bổ sẽ được làm tròn xuống đơn vị gần 
nhất. 
 

4. Giấy phép nhập khẩu sẽ được cấp sau khi Ủy ban công khai hệ số phân bổ và 

trước cuối tháng. 
 

5. Giấy phép nhập khẩu có giá trị từ ngày 1 tháng 1 sẽ được cấp trong khoảng 
thời gian từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 12 của năm trước. 

 
Điều 4 

 

Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu 

 



1. Giấy phép nhập khẩu sẽ có hiệu lực: 
 

a. kể từ ngày dương lịch đầu tiên của tháng sau khi nộp đơn trong trường hợp 

nộp đơn đăng ký trong giai đoạn hạn ngạch thuế quan; 
 

b. từ ngày 1 tháng 1 năm sau trong trường hợp nộp đơn đăng ký từ ngày 23 đến 
ngày 30 tháng 11 của năm trước. 
 

2. Khối lượng hạn ngạch thuế quan được chia thành các giai đoạn phụ và giấy 

phép được cấp mỗi tháng có hiệu lực bốn tháng, nhưng sẽ hết hạn không muộn hơn 
thời điểm kết thúc giai đoạn hạn ngạch thuế quan. 
 

3. Nếu thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu đối với hạn ngạch thuế quan 
được nêu trong Điều 1(1) bị kéo dài do bất khả kháng theo quy định tại Điều 16 của 

Quy định thực thi của Ủy ban (EU) 2016/1239
12

, việc gia hạn sẽ không vượt quá 
giai đoạn hạn ngạch thuế quan. 

 

Điều 5 

Giấy chứng nhận đúng chủng loại 

1. Giấy chứng nhận đúng chủng loại do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp trong Phụ lục II, nêu rõ rằng gạo thuộc một trong những giống lúa thơm cụ thể 
được nêu trong Phụ lục I sẽ được cung cấp theo mẫu phù hợp với mẫu được quy 

định trong Phụ lục III. 
 

Các mẫu sẽ được in và hoàn thành bằng tiếng Anh. 
 

2. Mỗi giấy chứng nhận đúng chủng loại sẽ chứa một số sê-ri trong hộp phía trên 
bên phải. Các bản sao sẽ có cùng số với bản gốc. 

 
3. Giấy chứng nhận đúng chủng loại sẽ có hiệu lực trong 120 ngày kể từ ngày 

cấp và chỉ có hiệu lực nếu các hộp thông tin được hoàn thành hợp lệ và được ký.  
 

Giấy chứng nhận đúng chủng loại sẽ được coi là được ký hợp lệ khi giấy chứng 
nhận ghi rõ ngày và nơi cấp và có dấu của cơ quan cấp và chữ ký của người hoặc 

người được ủy quyền ký.  

4. Giấy chứng nhận đúng chủng loại phải được nộp cho cơ quan hải quan để xác 
minh sự tồn tại của các điều kiện cần thiết để hưởng lợi từ hạn ngạch thuế quan cho 
đơn đặt hàng số 09.4731. 

 



Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được liệt kê trong Phụ lục II sẽ cung cấp cho 

Ủy ban bất kỳ thông tin liên quan nào, có thể hỗ trợ xác minh thông tin có trong 
giấy chứng nhận đúng chủng loại, đặc biệt là mẫu dấu đã sử dụng. 

 

Điều 6 

Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
 

Việc đưa các sản phẩm vào lưu hành tự do trong Liên minh yêu cầu phải cung cấp 
cho cơ quan hải quan Liên minh về chứng từ chứng nhận xuất xứ như được nêu 

trong Điều 15(2) của Nghị định thư 1 của Hiệp định. Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
phải là giấy chứng nhận xuất xứ hoặc tờ khai trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc 

bất kỳ tài liệu thương mại nào khác mô tả các sản phẩm liên quan đủ chi tiết để cho 
phép nhận dạng chúng. 

 

Điều 7 

Thông báo về số lượng cho Ủy ban 

1. Các quốc gia thành viên sẽ thông báo cho Ủy ban về tổng số lượng cho mỗi 

mã CN được đăng ký tại các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu cho từng hạn ngạch 
thuế quan được nêu trong Điều 1(1): 

 
(a) trước ngày 14 của tháng, trong đó đơn xin cấp giấy phép được nộp trong bảy 
ngày đầu tiên của tháng; 
 
(b) trước ngày 6 tháng 12, trong đó các đơn xin cấp giấy phép được nộp từ ngày 
23 đến 30 tháng 11. 
 
2. Các quốc gia thành viên sẽ thông báo cho Ủy ban về số lượng cho mỗi mã CN 

được đăng ký tại các giấy phép nhập khẩu mà họ đã cấp cho mỗi hạn ngạch thuế 
quan được nêu trong Điều 1(1): 

 
(a) trước ngày cuối cùng của tháng, trong đó đơn xin cấp giấy phép cho hạn 
ngạch thuế quan được nộp trong bảy ngày đầu tiên của tháng; 
 
(b) trước ngày 31 tháng 12, trong đó các đơn xin cấp giấy phép được nộp từ ngày 
23 đến 30 tháng 11. 
 
3. Các quốc gia thành viên sẽ thông báo cho Ủy ban về số lượng chưa sử dụng 

đã đăng ký tại các giấy phép nhập khẩu được cấp trong vòng bốn tháng sau khi hết 
thời hạn hiệu lực của giấy phép liên quan. Số lượng không sử dụng sẽ tương ứng 



với chênh lệch giữa số lượng được nhập ở mặt sau của giấy phép nhập khẩu và số 

lượng mà các giấy phép được cấp 
 

4. Trong giai đoạn phụ cuối cùng, số lượng không sử dụng sẽ được thông báo 
cùng với thông báo được đề cập tại điểm (a) của đoạn 1. 

 
5. Số lượng phải được biểu thị bằng kilogam trọng lượng sản phẩm và được chia 

nhỏ theo số thứ tự và xuất xứ, nếu có. 
 

6. Lượng hạn ngạch không sử dụng sẽ được thêm vào số lượng có sẵn cho giai 
đoạn phụ tiếp theo. Lượng hạn ngạch không sử dụng vào cuối giai đoạn hạn ngạch 

hàng năm sẽ không được chuyển sang giai đoạn hạn ngạch hàng năm tiếp theo. 
 

7. Điều 3 của Quy định thực hiện (EU) 2016/1239 sẽ được áp dụng cho các 
khoảng thời gian và giới hạn thời gian được quy định trong Điều này. 

 

Điều 8 

Hiệu lực thi hành và áp dụng 

 

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba sau khi được công bố trên Tạp chí 
chính thức của Liên minh châu Âu. 

 
Quy định này sẽ được áp dụng từ [ngày có hiệu lực của Thỏa thuận] 

 
Quy định này sẽ được ràng buộc toàn bộ và áp dụng trực tiếp tại tất cả các quốc gia 

thành viên. 
 

Thực hiện tại Brussels, 

 

 
 

Thay mặt Ủy ban 
Chủ tịch 

Ursula von der Leyen 


