
Phụ lục II 

DANH SÁCH THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA 

CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

(ban hành kèm theo Thông tư số …../2021/TT-BCT ngày ….. tháng ….. năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong RCEP) 

___________________ 

1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm các thông tin tối thiểu sau 

đây: 

a) Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu; 

b) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất (nếu biết); 

c) Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng; 

d) Mô tả hang hóa và mã HS của sản phẩm (ở cấp độ 6 số); 

đ) Số tham chiếu; 

e) Tiêu chí xuất xứ hàng hóa; 

g) Khai báo của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất; 

h) Khai báo của tổ chức cấp rằng hang hóa đáp ứng các yêu cầu của 

Thông tư này dựa trên các chứng từ với chữ ký và con dấu của tổ chức cấp; 

i) Xuất xứ RCEP theo quy định tại Điều 2.6 (Khác biệt thuế); 

k) Thông tin xác nhận lô hàng bao gồm số hóa đơn, ngày khởi hành, tên 

tàu hoặc số chuyến bay, cảng dỡ hàng; 

l) Trị giá FOB, nếu áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực; 

m) Số lượng hàng hóa; 

o) Trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lung, ghi số tham 

chiếu, ngày phát hành, nước xuất xứ RCEP của Chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa ban đầu của nước xuất khẩu đầu tiên, và nếu có thể, mã số tự chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của nước xuất khẩu ban 

đầu. 

2. Chứng từ tự khai báo xuất xứ hàng hóa gồm các thông tin tối thiểu sau 

đây: 

a) Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu; 



b) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất (nếu biết); 

c) Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng; 

d) Mô tả hàng hóa và mã HS của sản phẩm (ở cấp độ 6 số); 

đ) Trường hợp nhà xuất khẩu đủ điều kiện, ghi mã số của nhà xuất khẩu 

đủ điều kiện; 

e) Số tham chiếu; 

g) Tiêu chí xuất xứ hàng hóa; 

h) Chứng nhận của người được ủy quyền ký rằng hàng hóa đáp ứng các 

yêu cầu của Thông tư này; 

i) Tiêu chí xuất xứ RCEP theo quy định tại Điều 2.6 (Khác biệt thuế); 

k) Trị giá FOB, nếu áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực; 

l) Số lượng hàng hóa; 

m) Trường hợp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lung, ghi số 

tham chiếu, ngày phát hành, nước xuất xứ RCEP của Chứng từ chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa ban đầu của nước xuất khẩu ban đầu, và nếu có thể, ghi mã số tự 

chứng nhận của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của nước xuất khẩu ban đầu. 

 


