
Phụ lục 4  

THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA C/O  

(Ban hành kèm theo Thông tư số  15 /2010/TT-BCT ngày 15  tháng 4  năm 2010 

của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương 

mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ) 

 

 

 

TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN 

Điều 1.  

C/O Mẫu AI được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (dưới đây gọi 

là tổ chức) của nước thành viên xuất khẩu.  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O 

Điều 2 

Nhà sản xuất và/hoặc Người xuất khẩu sản phẩm nộp đơn cho Tổ chức 

cấp C/O đề nghị kiểm tra xuất xứ sản phẩm trước khi xuất khẩu. Kết quả kiểm 

tra được xem xét lại định kỳ hoặc khi xét thấy cần thiết và được chấp nhận là cơ 

sở để xác định xuất xứ đối với sản phẩm xuất khẩu sau này. Việc kiểm tra sản 

phẩm trước khi xuất khẩu có thể không cần áp dụng đối với sản phẩm, do bản 

chất của chúng, xuất xứ có thể dễ dàng xác định được. 

 

Điều 3  

Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm để được hưởng ưu đãi, Người xuất 

khẩu hoặc người được uỷ quyền sẽ nộp đơn đề nghị được cấp C/O Mẫu AI kèm 

theo chứng từ cần thiết chứng minh rằng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng điều kiện 

để được cấp C/O Mẫu AI.  

 

KIỂM TRA TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU 

Điều 4 

 1. Tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp đề nghị cấp C/O 

Mẫu AI để bảo đảm rằng: 
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a) Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AI và C/O Mẫu AI được khai đầy đủ và 

được ký bởi người có thẩm quyền; 

b) Xuất xứ của hàng hóa tuân thủ đúng Quy tắc xuất xứ nêu tại Phụ lục 1;   

c) Các nội dung khác khai trên C/O Mẫu AI phù hợp với chứng từ được 

nộp; và 

d) Mô tả sản phẩm, số lượng và trọng lượng sản phẩm, ký hiệu và số hiệu 

của sản phẩm, số lượng và loại kiện hàng khai phù hợp với sản phẩm được xuất 

khẩu; 

2. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một hoá đơn và một C/O 

Mẫu AI, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ áp dụng đối 

với từng mặt hàng đó. 

 

CẤP C/O MẪU AI 

Điều 5 

1. C/O Mẫu AI phải làm trên khổ giấy A4 và có màu trắng, phù hợp với 

mẫu quy định tại Phụ lục 5. C/O phải được làm bằng tiếng Anh. Một bộ C/O 

Mẫu AI bao gồm một (01) bản gốc và ba (03) bản sao. Mỗi C/O Mẫu AI mang 

số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O Mẫu AI. 

2. Bản C/O Mẫu AI gốc và bản sao thứ ba do Người xuất khẩu gửi cho 

Người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản C/O gốc cho cơ quan Hải quan 

Nước thành viên nhập khẩu tại cảng hoặc nơi nhập khẩu. Bản sao thứ hai do Tổ 

chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu lưu. Bản sao thứ ba do Người nhập 

khẩu lưu. Bản sao thứ tư do Người xuất khẩu lưu. 

3. Trong trường hợp C/O Mẫu AI bị cơ quan Hải quan Nước thành viên 

nhập khẩu từ chối, C/O Mẫu AI đó sẽ được đánh dấu vào Ô số 4 và gửi lại cho 

Tổ chức cấp C/O Mẫu AI trong một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá 

hai (02) tháng. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải thông báo 

cho Tổ chức cấp C/O lý do đã từ chối không cho hưởng ưu đãi.  

4. Trong trường hợp C/O Mẫu AI bị từ chối như nêu tại khoản 3, Tổ chức 

cấp C/O phải gửi cho Nước thành viên nhập khẩu các giải trình chi tiết đối với 

những vấn đề mà Nước thành viên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho hưởng ưu 

đãi. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu sẽ chấp nhận C/O mẫu AI và 

cho hưởng thuế suất ưu đãi nếu thấy các giải trình này có tính thuyết phục. 

 

Điều 6 
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Để thực hiện Điều 4, 5 và 6 của Phụ lục 1, C/O Mẫu AI do Nước thành 

viên xuất khẩu cấp phải ghi rõ quy tắc có liên quan và tỷ lệ phần trăm hàm lượng 

AIFTA được áp dụng vào Ô số 8.  

 

Điều 7 

Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O Mẫu AI. Mọi sự sửa đổi 

phải được thực hiện bằng cách gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần 

thiết. Tất cả những thay đổi và sửa chữa này phải được chấp thuận bởi người có 

thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O chứng nhận. Các phần còn trống 

sẽ được gạch chéo để tránh điền thêm. 

 

Điều 8 

1. C/O Mẫu AI được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc trong vòng ba (03) 

ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu.  

2. Trong trường hợp ngoại lệ khi C/O Mẫu AI không được cấp vào thời 

điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày kể từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ 

quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O Mẫu AI có thể được cấp sau 

nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu và phải được đóng dấu cấp sau 

với dòng chữ tiếng Anh là “Issued Retroactively”.  

 

Điều 9 

1. Trừ phi có quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 11 và khoản 2 Điều 12, 

Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu 

có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của Người xuất khẩu của Nước thành viên 

trung gian khi sản phẩm đi qua lãnh thổ của nước thành viên đó, với điều kiện:  

a) Người đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình C/O Mẫu AI bản gốc còn 

hiệu lực cho tổ chức cấp C/O của nước thành viên trung gian;  

b) Người nhập khẩu của Nước thành viên trung gian và Người xuất khẩu 

đề nghị cấp C/O giáp lưng tại nước thành viên trung gian là một người; 

c) Ngày C/O gốc hết hiệu lực cũng là ngày C/O giáp lưng hết hiệu lực; 

d) Lô hàng có thể được tái xuất toàn bộ hoặc một phần; 

đ) Lô hàng tái xuất khẩu sử dụng C/O giáp lưng không được trải qua bất 

kỳ công đoạn gia công thêm nào ở nước thành viên trung gian, trừ việc đóng gói 

lại và các hoạt động hậu cần phù hợp với Điều 8 của Phụ lục 1; 
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e) Sản phẩm nằm trong khu vực có sự kiểm soát của hải quan của Nước 

thành viên trung gian, bao gồm khu thương mại tự do và các kho ngoại quan 

được hải quan chấp thuận. Sản phẩm không được phép đưa vào giao dịch thương 

mại hoặc tiêu thụ ở nước thành viên trung gian;   

g) C/O giáp lưng được cấp phải có tên Nước thành viên cấp C/O Mẫu AI 

đầu tiên, ngày cấp và số tham chiếu của C/O mẫu AI gốc; 

h) Các thủ tục kiểm tra quy định tại Điều 14 và 15 cũng được áp dụng.  

2. Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên, Nước thành viên trung gian và 

Nước thành viên nhập khẩu, sẽ phối hợp trong quá trình xác minh. Bản sao C/O 

do Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên cấp sẽ được gửi cho cơ quan Hải quan 

Nước thành viên nhập khẩu nếu được yêu cầu trong quá trình xác minh.   

 

Điều 10 

Trong trường hợp C/O Mẫu AI bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng, Người 

xuất khẩu có thể nộp đơn gửi Tổ chức cấp C/O để đề nghị cấp bản sao chứng 

thực của C/O gốc và bản sao thứ ba trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu tại 

Tổ chức cấp C/O và ghi dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (thay cho bản 

gốc) vào Ô số 12 của C/O. Bản sao này mang ngày cấp của bản C/O Mẫu AI 

gốc. Bản sao chứng thực này phải được cấp trong khoảng thời gian có hiệu lực 

của C/O Mẫu AI gốc và với điều kiện Người xuất khẩu cung cấp cho Tổ chức 

cấp C/O bản sao thứ tư. 

 

NỘP C/O MẪU AI  

Điều 11 

Trừ trường hợp C/O mẫu AI được đề cập tại khoản 1 Điều 9, C/O Mẫu AI 

gốc phải được nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tại thời điểm làm thủ 

tục nhập khẩu cho hàng hoá liên quan. 

 

Điều 12 

Thời hạn nộp C/O Mẫu AI được quy định như sau: 

 1. C/O Mẫu AI có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp. 

2. C/O mẫu AI phải được nộp cho cơ quan Hải quan của Nước thành viên 

nhập khẩu trong thời hạn C/O đó còn hiệu lực; 
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3. Trường hợp C/O Mẫu AI được nộp cho cơ quan Hải quan của nước 

nhập khẩu khi C/O này đã hết hiệu lực, C/O Mẫu AI vẫn được chấp nhận nếu 

việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do những nguyên 

nhân chính đáng khác nằm ngoài kiểm soát của Người xuất khẩu; và 

4. Trong mọi trường hợp, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập 

khẩu có thể chấp nhận C/O Mẫu AI nói trên với điều kiện hàng hóa được nhập 

khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O Mẫu AI đó.   

 

Điều 13 

1. Trường hợp không có nghi ngờ xuất xứ của hàng hoá, việc phát hiện 

những khác biệt nhỏ giữa các khai báo trên C/O và các thông tin trong các chứng 

từ nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu sẽ không 

làm mất hiệu lực của C/O Mẫu AI, nếu những khác biệt này vẫn phù hợp với 

hàng hóa nhập khẩu trên thực tế. 

2. Trong trường hợp một C/O Mẫu AI có nhiều mặt hàng, việc có vướng 

mắc đối với một mặt hàng sẽ không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc áp dụng thuế 

suất ưu đãi và thông quan đối với những mặt hàng còn lại trên C/O Mẫu AI. 

Điểm c khoản 1 Điều 14 có thể được áp dụng đối với các mặt hàng có vướng 

mắc về xuất xứ. 

 

KIỂM TRA 

Điều 14 

1. Nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu Tổ chức cấp C/O Mẫu AI 

của Nước thành viên xuất khẩu kiểm tra ngẫu nhiên và/hoặc khi có lý do nghi 

ngờ tính xác thực của các chứng từ hoặc tính chính xác của các thông tin liên 

quan đến xuất xứ thực sự của sản phẩm đang bị nghi ngờ hoặc các bộ phận của 

sản phẩm đó. Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu phải kiểm tra bản 

kê chi phí của người sản xuất/Người xuất khẩu, dựa trên chi phí và giá cả trong 

khoảng thời gian sáu (06) tháng trước ngày xuất khẩu với các điều kiện như sau: 

 a) Yêu cầu kiểm tra phải được gửi kèm với C/O Mẫu AI liên quan và nêu 

rõ lý do cũng như bất cứ thông tin bổ sung nào cho thấy rằng các chi tiết ghi trên 

C/O Mẫu AI có thể không chính xác, trừ trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên; 

 b) Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Tổ chức cấp C/O phải phản hồi ngay 

việc đã nhận được yêu cầu và có ý kiến trả lời trong vòng ba (03) tháng kể từ 

ngày nhận được yêu cầu; 
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 c) Trong trường hợp có nghi ngờ chính đáng về tính xác thực hoặc tính 

chính xác của chứng từ, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể 

trì hoãn việc cho hưởng ưu đãi trong khi chờ kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, cơ 

quan Hải quan có thể cho phép người nhập khẩu được thông quan hàng hóa cùng 

với việc áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết với điều kiện các hàng hoá 

này không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu và không có nghi ngờ về gian 

lận; và 

d) Toàn bộ quá trình kiểm tra bao gồm quá trình kiểm tra thực tế và quyết 

định về việc liệu lô hàng có đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không phải được hoàn 

thành và thông báo cho Tổ chức cấp trong vòng sáu (06) tháng. Trong khi chờ 

kết quả kiểm tra, điểm c, khoản 1 của điều này được áp dụng. 

2. Cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu 

Người nhập khẩu cung cấp thông tin hoặc các tài liệu liên quan đến xuất xứ của 

hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật trong nước trước khi 

yêu cầu kiểm tra theo khoản 1.     

 

Điều 15 

1. Trong trường hợp không thỏa mãn với kết quả kiểm tra, trong một số 

trường hợp nhất định, Nước thành viên nhập khẩu có thể đề nghị đi kiểm tra trực 

tiếp tại Nước thành viên xuất khẩu. Trước khi tiến hành đi kiểm tra trực tiếp tại 

Nước thành viên xuất khẩu: 

a) Nước thành viên nhập khẩu phải gửi thông báo bằng văn bản về dự định 

đi kiểm tra trực tiếp tại Nước thành viên xuất khẩu thông qua cơ quan Hải quan 

đầu mối hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền thích hợp khác đồng thời tới: 

- Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có nhà xưởng sẽ bị kiểm tra trực 

tiếp;                        

- Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu sẽ bị kiểm tra trực tiếp; 

- Cơ quan Hải quan đầu mối hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền thích hợp 

nào khác của Nước thành viên nơi sẽ bị kiểm tra trực tiếp; 

- Người nhập khẩu có hàng hóa cần phải kiểm tra. 

b) Văn bản thông báo nêu tại điểm a của điều này phải có đầy đủ các nội 

dung, bao gồm: 

 - Tên của cơ quan Hải quan đầu mối hoặc cơ quan có thẩm quyền thích 

hợp khác ra thông báo; 
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- Tên của Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có nhà xưởng bị kiểm tra 

trực tiếp; 

 - Ngày dự kiến đi kiểm tra trực tiếp; 

 - Phạm vi/mục đích của chuyến kiểm tra, bao gồm cả dẫn chiếu liên quan 

đến mặt hàng chịu sự kiểm tra; 

 - Tên và chức danh của cán bộ đi kiểm tra. 

c) Nước thành viên nhập khẩu phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản 

của Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất có nhà xưởng bị kiểm tra trực tiếp. 

d) Trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của Người xuất khẩu 

hoặc Người sản xuất trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông 

báo theo quy định tại điểm a của điều này, Nước thành viên nhập khẩu có thể từ 

chối cho hưởng ưu đãi đối với sản phẩm nằm trong C/O nói trên cần phải chịu sự 

kiểm tra; và  

đ) Khi nhận được thông báo, Tổ chức cấp C/O có thể trì hoãn việc kiểm 

tra dự kiến tại cơ sở sản xuất và thông báo cho Nước thành viên nhập khẩu về dự 

định trì hoãn đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo. Kể cả trong trường hợp trì hoãn, việc kiểm tra cũng phải được thực hiện 

trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thời hạn này có 

thể kéo dài hơn trong trường hợp các bên nhất trí với nhau. 

2. Nước thành viên tiến hành kiểm tra phải cung cấp cho Người xuất khẩu 

hoặc Người sản xuất và Tổ chức cấp C/O có liên quan quyết định bằng văn bản 

về việc sản phẩm được kiểm tra có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hay không.  

3. Quyết định về việc sản phẩm được kiểm tra có đáp ứng tiêu chuẩn xuất 

xứ hay không phải được thông báo cho Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất và 

Tổ chức cấp C/O có liên quan. Việc hoàn phần thuế quan ưu đãi sẽ được thực 

hiện sau khi có quyết định rằng hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ.   

4. Trường hợp hàng hóa bị xác định là không đáp ứng xuất xứ, Người xuất 

khẩu hoặc Người sản xuất có quyền đưa ra giải thích bằng văn bản hoặc cung 

cấp thêm thông tin để chứng minh về xuất xứ của sản phẩm trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được quyết định bằng văn bản về xuất xứ của 

sản phẩm. Nếu sản phẩm vẫn bị chứng minh là không có xuất xứ, quyết định 

cuối cùng của Nước thành viên nhập khẩu sẽ được thông báo cho Tổ chức cấp 

C/O trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được giải thích hoặc 

thông tin bổ sung từ Người xuất khẩu hoặc Người sản xuất.   

5. Quá trình kiểm tra, bao gồm việc đi kiểm tra thực tế và quyết định về 

sản phẩm nghi vấn liệu có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hay không, phải được thực 
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hiện và thông báo kết quả cho Tổ chức cấp C/O trong thời hạn tối đa là sáu (06) 

tháng kể từ ngày tiến hành đi kiểm tra. Trong khi việc kiểm tra đang được tiến 

hành, điểm c khoản 1 của điều 14 được áp dụng. 

 

Điều 16 

1. Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AI và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó 

phải được Tổ chức cấp C/O lưu trữ ít nhất hai (02) năm kể từ ngày cấp. 

2. Thông tin liên quan đến hiệu lực của C/O Mẫu AI sẽ được cung cấp 

theo yêu cầu của Nước thành viên nhập khẩu. 

3. Thông tin trao đổi giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan phải được 

giữ bí mật và chỉ được sử dụng để cho việc xác nhận tính hợp lệ của C/O Mẫu 

AI. 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Điều 17  

Khi điểm đến của toàn bộ hay một phần của lô hàng xuất khẩu tới một 

cảng của một Nước thành viên nào đó thay đổi, trước hoặc sau khi sản phẩm tới 

Nước thành viên nhập khẩu, các quy định sau được áp dụng: 

1. Nếu lô hàng đã được xuất trình cho cơ quan Hải quan tại một Nước 

thành viên nhập khẩu, C/O mẫu AI, bằng đơn đề nghị của Người nhập khẩu, sẽ  

được cơ quan Hải quan đó chấp nhận cho sự thay đổi điểm đến của toàn bộ hay 

một phần lô hàng và C/O bản gốc sẽ được trả lại cho nhà nhập khẩu.  

2. Nếu việc thay đổi địa điểm đến xảy ra trong quá trình vận chuyển tới 

Nước thành viên nhập khẩu, Người xuất khẩu sẽ, cùng với việc nộp lại C/O mẫu 

AI đã được cấp trước đó, đề nghị cấp một C/O mới cho toàn bộ hoặc một phần lô 

hàng.   

 

Điều 18 

Để thực hiện khoản 1 Điều 8 của Phụ lục 1 khi hàng hóa được vận chuyển 

qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là Nước thành viên, 

các chứng từ sau phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập 

khẩu: 

1. Vận tải đơn chở suốt được cấp tại Nước thành viên xuất khẩu; 

2. C/O Mẫu AI do Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp; 
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3. Bản sao hóa đơn thương mại đối với sản phẩm có liên quan; và 

4. Các chứng từ liên quan khác chứng minh rằng các yêu cầu của khoản 3 

Điều 8 Phụ lục 1 đã được đáp ứng (nếu có). 

 

Điều 19 

1. Hàng hóa gửi từ một Nước thành viên để tham gia triển lãm tại một 

Nước thành viên khác, khi được bán trong hoặc sau triển lãm, sẽ được hưởng ưu 

đãi thuế AIFTA nếu hàng hóa đó phải đáp ứng các yêu cầu về Quy tắc xuất xứ 

quy định tại Phụ lục 1, với điều kiện nó thỏa mãn yêu cầu của cơ quan Hải quan 

Nước thành viên nhập khẩu rằng: 

a) Người xuất khẩu đã gửi lô hàng đó từ lãnh thổ của Nước thành viên 

xuất khẩu tới Nước thành viên nơi tổ chức triển lãm và đã trưng bày hàng hóa tại 

đó; 

b) Người xuất khẩu đã bán hoặc chuyển nhượng lô hàng đó cho người 

nhận hàng ở Nước thành viên nhập khẩu; và 

c) Sản phẩm được vận chuyển đến Nước thành viên nhập khẩu trong quá 

trình triển lãm hoặc ngay sau khi kết thúc triển lãm như tình trạng khi chúng 

được gửi đi tham gia triển lãm.   

2. Để thực hiện các quy định ở khoản 1 nêu trên, C/O Mẫu AI phải được 

nộp cho cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu. Trên C/O đó phải ghi 

rõ tên và địa chỉ của nơi tổ chức triển lãm. Cơ quan Hải quan của Nước thành 

viên nhập khẩu cũng có thể yêu cầu một giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan 

có thẩm quyền của Nước thành viên nơi diễn ra triển lãm cùng với các chứng từ 

quy định tại khoản 4 Điều 18.  

3. Khoản 1 của điều này sẽ được áp dụng đối với bất kỳ cuộc triển lãm, 

hội chợ hoặc các cuộc giới thiệu trưng bày tương tự hoặc trưng bày tại những nơi 

mà sản phẩm vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của cơ quan Hải quan trong suốt 

quá trình triển lãm.  

 

Điều 20 

Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O Mẫu 

AI trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ 

sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu AIFTA đại diện cho công ty 

đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1./.  

 


