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II. Ưu đãi thuế quan FTA 
    Hàn - Việt

I. Khái quát FTA Hàn - Việt

III. Tiêu chuẩn xuất xứ hàng  
     hóa FTA Hàn - Việt

IV. Chứng nhận xuất xứ hàng  
     hóa FTA Hàn - Việt

V. (Việt Nam) KOTRA Trung 
tâm hỗ trợ vận dụng FTA 
Hàn - Việt (Hàn Quốc) FTA 
Support Center Hiệp hội 
thương mại Hàn Quốc
Tổng cục Hải Quan, Phòng 
Thương mại Công nghiệp 
Hàn Quốc

Bước 2
Thuế suất hiện tại của mặt hàng mà doanh nghiệp sản xuất, 
nhập khẩu, xuất khẩu là bao nhiêu %, sau khi FTA có hiệu 
lực thì thuế suất giảm bao nhiêu/khi nào giảm?

Bước 1 FTA Hàn - Việt là gì?

Bước 3 Để được ưu đãi thuế quan FTA thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Bước 4 Cần nộp giấy tờ gì để xin ưu đãi thuế quan FTA Hàn - Việt?

Bước 5 Hỏi thông tin, tư vấn vận dụng FTA ở cơ quan nào?

Các bước vận dụng FTA Hàn-Việt Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4

Tìm hiểu về Hiệp định 
FTA Hàn - Việt

Kiểm tra loại hình ưu 
đãi thuế quan

Tìm hiểu về thuế quan 
ưu đãi

Hiểu về tiêu chuẩn 
xuất xứ FTA

Kiểm tra tiêu chuẩn 
xuất xứ từng mặt hàng

Quyết định xuất xứ 
FTA Hàn - Việt    

Cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ FTA Hàn - Việt

Áp dụng thuế quan ưu 
đãi FTA Hàn - Việt

Lưu trữ tài liệu và 
phòng khi kiểm chứng

Khai thác Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt

Hiểu về FTA Hàn Việt Kiểm tra ưu đãi thuế Kiểm tra xuất xứ Chuẩn bị giai đoạn kiểm tra 
hậu kỳ
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Mỹ phẩm Toktok Face

Mỹ phẩm Toktok Face

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Toktok Face  |  Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn - Việt

Xin chào? Chúng tôi là Toktok Face công ty sản xuất mỹ phẩm cơ bản. Được biết Hiệp định FTA Hàn- 
Việt đã có hiệu lực, xin được hỏi công ty chúng tôi có thể vận dụng Hiệp định như thế nào?

Được biết giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã có FTA Hàn- ASEAN, 
vậy FTA Hàn-Việt và FTA Hàn-ASEA có gì khác biệt?

Rất hân hạnh. Đây là Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt. Đầu tiên, FTA là hiệp định với điều khoản liên 
quan tới tự do hóa thương mại tức là miễn hoặc giảm thuế (thuế suất bằng 0 hoặc được giảm theo 

giai đoạn) giữa Hàn Quốc và quốc gia cùng ký kết. Phía doanh nghiệp hiện đang băn khoăn nhất về 
việc doanh nghiệp sẽ nhận được ưu đãi gì sau khi FTA Hàn-Việt có hiệu lực. Đầu tiên, doanh nghiệp 

sẽ nhận được thuế xuất ưu đãi đặc biệt FTA khi xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, hoặc nhập khẩu 
hàng hóa từ Việt Nam. Không chỉ vậy, việc hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực thương mại dịch vụ, 

giao dịch thương mại điện tử, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ... cũng được thúc đẩy.

Mỹ phẩm Toktok Face

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Không được. Tuy cũng có mặt hàng được miễn thuế ngay khi được ưu đãi, nhưng sẽ miễn hoặc giảm 
thuế theo giai đoạn từ 3 đến 15 năm. Do đó, doanh nghiệp nên kiểm tra xem có được ưu đãi thuế 

quan theo từng mặt hàng hay không, thời gian là khi nào. (Tham khảo trang 7 hướng dẫn)

Như doanh nghiệp đã biết, giữa Hàn Quốc và Việt Nam có hiệu lực từ FTA Hàn-ASEAN trước đó. FTA 
Hàn-Việt có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 là FTA cập nhật thêm, vừa thỏa thuận thêm về 
ưu đãi thuế quan trên nền tảng FTA Hàn-ASEAN, và bổ sung phương pháp và thủ tục chứng minh 
xuất xứ. Mỹ phẩm mà Toktok Face sản xuất không được ưu đãi thuế quan theo FTA Hàn-ASEAN đã 

ký, nhưng có thể được ưu đãi thuế quan theo FTA Hàn-Việt.

Khi FTA Hàn-Việt có hiệu lực, thì chúng tôi có nhận được ưu đãi 
ngay không nhỉ?

Mỹ phẩm mà chúng tôi sản xuất có thể được ưu đãi thuế bao nhiêu? (Mặt 
hàng: Mỹ phẩm cơ bản (lotion dưỡng da), HS Code : 3304.9930)

Mỹ phẩm Toktok Face

Sau khi kiểm tra văn bản Hiệp định FTA Hàn-Việt, thuế suất tiêu chuẩn khi xuất khẩu sang Việt Nam là 
20%, nhưng sẽ giảm 2% mỗi năm trong vòng 10 năm, cho tới khi miễn thuế bằng 0%. Doanh nghiệp 
có thể kiểm tra ở chương 2 phần Hiệp định hàng hóa của Hiệp định để biết thuế suất tiêu chuẩn từng 
mặt hàng là bao nhiêu %, sau khi FTA có hiệu lực thì mất bao nhiêu năm để thuế suất giảm (thuế suất 

tiêu chuẩn: 20%, loại hình ưu đãi thuế quan: Y-10). Trung tâm chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp 
về lịch trình giảm thuế theo mặt hàng mà doanh nghiệp quan tâm. (Trang 8 của hướng dẫn)

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Cảm ơn Trung tâm đã nhiệt tình tư vấn. Chúng tôi đã cảm thấy FTA rất khó khăn, nhưng nhờ có 
KOTRA mà lấy lại được tự tinTrong quá trình chuẩn bị xuất khẩu sang Việt Nam, sẽ còn nhiều điều 
thắc mắc. Chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc không?? + +

Mỹ phẩm Toktok Face

Đương nhiên rồi. Doanh nghiệp có thể liên lạc với Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt chúng tôi bất cứ khi 
nào có thắc mắc liên quan tới FTA Hàn-Việt.

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Vâng. Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt chúng tôi sẽ giúp đỡ doanh nghiệp. Hai cơ sở của Trung tâm hỗ 
trợ FTA Hàn-Việt ở Hà Nội và Tp HCM sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn sâu về thuế quan ưu đãi đặc biệt là 

bao nhiêu, và người mua phải chuẩn bị gì cho doanh nghiệp. ̂ ^
Ngoài ra, chúng tôi còn có ban tư vấn bên ngoài đượchình thành từ các lãnh đạo doanh nghiệp Việt 

Nam, do đó không chỉ tư vấn sâu về pháp luật-hải quan-kế toán, mà còn giải quyết được các vấn 
đề khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp như: vật liệu tiêu dùng sinh hoạt, vật liệu linh kiện... Doanh 

nghiệp hãy coi chúng tôi là “Người dẫn đường cho các doanh nghiệp đã tiến sang nước ngoài khi 
doanh nghiệp mong muốn tiến sang nước ngoài”. Nếu gặp khó khăn do nhiều rào cản phi thuế quan 
ở Việt Nam, doanh nghiệp có thể liên lạc, trung tâm chúng tôi sẽ vận dụng các kênh cơ quan công và 

tư để tích cực hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề. ̂ ^

Lần đầu doanh nghiệp chúng tôi t iếp cận Việt Nam, không có người quen... thật khó để làm marketing 
ở đây.

Mỹ phẩm Toktok Face

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Không được. Thuế ưu đãi FTA chỉ được áp dụng khi đáp ứng được điều kiện. Trước hết, giới hạn áp dụng 
trong hàng hóa được sản xuất tại quốc gia cùng ký hiệp định (Hàn Quốc và Việt Nam). Nếu Hàn Quốc là 
doanh nghiệp mẹ, nhưng hàng hóa được sản xuất ở quốc gia thứ 3 (VD: Đức) thì không được áp dụng. 

Tuy nhiên, nếu Đức là doanh nghiệp mẹ, sản xuất hàng ở Hàn Quốc thì có thể nhận được ưu đãi nếu 
hàng đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn xuất xứ theo FTA Hàn-Việt. Và dù sản xuất tại Hàn Quốc, vẫn cần 
chứng minh điều kiện xuất xứ, có Giấy chứng nhận xuất xứ thì mới nhận được thuế quan ưu đãi đặc biệt.

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt

Mỹ phẩm Toktok Face

Chúng tôi có nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc và nước ngoài, vậy cả hai có thể nhận được ưu đãi không?

Chúng tôi muốn nhận được trợ giúp trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ và các dịch vụ khác nhưng 
phải liên lạc với cơ quan nào?

Mỹ phẩm Toktok Face

Từ khi có hướng dẫn về mã HS CODE (phân loại hàng hóa) thì tại Hàn Quốc đã có các cơ quan 
như Trung tâm hỗ trợ tổng hợp FTA thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc, Tổng cục hải quan... 
chuyên tư vấn, thỏa thuận về FTA để hỗ trợ tạo và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, và ở Việt Nam 

cũng có Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt của KOTRA. ^_^

Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt
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I. Khái quát FTA Hàn-Việt

FTA là gì?
Hiệp định liên quan tới tự do hóa thương mại như miễn hoặc giảm thuế giữa Hàn Quốc và quốc gia cùng ký kết Ngày hiệu lực 
FTA Hàn-Việt: từ 20.12.2015

Cấu tạo Hiệp định FTA Hàn-Việt

Các vấn đề liên quan Dịch vụ - Đầu tư Quy  phạm-Hợp  tác Điều khoản chung
2.  Ưu đãi cho người Hàn Quốc và tiếp cận thị trường
    hàng hóa
  • Phụ lục 2-A-1 Biểu ưu đãi thuế Hàn Quốc nhóm A 
  • Phụ lục 2-A-1 Biểu ưu đãi thuế Hàn Quốc nhóm B 
  • Phụ lục 2-A-2 Biểu ưu đãi thuế Việt Nam nhóm A 
  • Phụ lục 2-A-2 Biểu ưu đãi thuế Việt Nam nhóm B

8. Dịch vụ
  • Phụ lục 8-D Biểu ưu đãi thuế dịch vụ Hàn 
    Quốc
  • Phụ lục 8-D Biểu ưu đãi thuế dịch vụ Việt  
     Nam

10. Giao dịch 
       thương mại  
       điện tử *

1. Lời đầu và
     quy định cơ bản

3. Quy định xuất xứ và thủ tục xuất xứ
  • Phụ lục 3-A Quy định xuất xứ từng mặt hàng (PSR)
  • Phụ lục 3-C Giấy chứng nhận xuất xứ

9. Đầu tư 11. Cạnh tranh 15. Giải quyết tranh chấp

4. Thông quan và tự do hóa thương mại 12. Quyền sở hữu 
       trí tuệ 16. Ngoạilệ

5. Vệ sinh và biện pháp kiểm dịch thực vật (SPS) 13. Hợp tác kinh tế 17. Chế độ và quy định 
       cuối cùng

6. Rào cản kỹ thuật thương mại (TBT) 14. Tính minh bạch

7. Quy chế thương mại

Sau khi FTA có hiệu lực, thuế suất giảm bao nhiêu/khi nào giảm?

Điều kiện để được nhận thuế ưu đãi đặc biệt FTA là gì?

Cần nộp giấy tờ gì để xin thuế ưu đãi đặc biệt FTA?

(Nguồn:Tài liệu về FTA Hàn·Việt Nam, Bộ Tài nguyên Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, 2015)

2. Ưu đãi cho người Hàn Quốc và  
     tiếp cận thị trường hàng hóa

3. Quy định xuất xứ , thủ tục xuất xứ

Cách vận dụng Hiệp định FTA Hàn-Việt

Tiêu chuẩn ưu đãi thuế quan toàn bộ hàng hóa trong FTA Hàn-Việt 

II-1. Ưu đãi thuế quan FTA Hàn–Việt

Phân loại
Hàn Quốc Việt Nam

Số hàng hóa (Mã) Lượng nhập khẩu Việt Nam 2012(nghìn $) Số hàng hóa (Mã) Nhập khẩu Hàn Quốc 2012(nghìn $)

Tổng 12,232 5,717,642 9,471 15,494,076
FTA Hàn-ASEAN 11,169 91.3% 5,244,642 91.7% 8,245 87.1% 13,375,246 86.3%
Miễn thuế tức thì

(Bao gồm có/không thuế)
91 0.7% 72,330 1.3% 65 0.7% 179,932 1.2%

Miễn thuế 3 năm 216 1.8% 12,931 0.2% 16 0.2% 296,688 1.9%
Miễn thuế 5 năm 134 1.1% 43,140 0.8% 47 0.5% 19,070 0.1%
Miễn thuế 7 năm 7 0.1% 2,998 0.1% 29 0.3% 16,747 0.1%
Miễn thuế 8 năm - - - - 6 0.1% 8,137 0.1%

Miễn thuế 10 năm 48 0.4% 40,195 0.7% 106 1.1% 405,553 2.6%
Miễn thuế 15năm 3 0.02% 242 0.004% 3 0.03% 11,173 0.1%

Tổng nhỏ 499 4.1% 171,836 3.0% 272 2.9% 937,301 6.1%
Tổng cộng 11,668 95.4% 5,416,478 94.7% 8,517 89.9% 14,312,547 92.4%

 (VD) Thuế suất tiêu chuẩn được miễn thuế 3 năm nghĩa là miễn thuế sau 3 năm, thuế từ ngày 1.1.2017 là 0%

FTA Hàn-Việt là “FTA cập nhật thêm” thỏa thuận thêm ưu đãi thuế quan trên nền tảng FTA Hàn-ASEAN. Ưu đãi thuế quan
thêm (tiêu chuẩn số lượng nhập khẩu 12 năm): (Hàn) 94,7% (+3%) và (Việt) 92,4% (+6,1%)

Không áp dụng chế độtương trợ trong FTA Hàn-ASEAN => Cải thiện thực tế việc tiếp cận thị trường
  Đối với hàng hóa nhạy cảm của nước xuất khẩu, dù nước nhập khẩu ưu đãi cho hàng hóa đó là hàng hóa 
thông thườngthì vẫn có thể bị bãi bỏ ưu đãi theo FTA Hàn-ASEAN

      ( VD) Nếu xuất khẩu trà xanh Hàn Quốc (hàng hóa siêu nhạy cảm của Hàn Quốc) sang Việt Nam, dù Việt Nam ưu đãi cho trà xanh là hàng hóa thông 
thường(thuế ưu đãi 0%) thì sẽ khôngáp dụng 0% thuế ưu đãi cho trà Hàn Quốc, mà áp dụng thuế suất MFN tại Việt Nam

  Trường hợp 560 / 566 loại hàng hóa của Việt Nam không được áp dụng thuế suất theo Hiệp định FTA Hàn-
ASEAN do chế độ hiệp định tương trợ, sẽ áp dụng tỷ lệ thuế suất hiệp định ưu đãi (0~10%) khi FTA Hàn-Việt có 
hiệu lực và hoàn thành miễn thuế từ năm 2018

Phân loại
Số hàng hóa 

(Mã)
Nhập khẩu từ Hàn

Quốc của Việt Nam 2012 (nghìn $)
Hàng hóa chính

Hàng hóa
công 

nghiệp
61 1,070,622

Clinker xi măng, nhiên liệu Diesel, hóa phẩm hữu cơ (ethylene dichloride, vinyl chloride, butanol, axeton, 
ethyl acetate, vinyl acetate...), phân bón nitơ, xà phòng, sản phẩm công nghiệp hóa học, nhựa tổng hợp, 
động cơ đẩy thuyền, vòng bi, pin

Nông sản 348 27,660

Thịt gà, đồ ăn sẵn cho trẻ sơ sinh, đồ ăn cho gia súc, sữa và kem, táo (tươi), dầu mè và phần phân đoạn 
của dầu mè, dâu tâ(tươi), viên gỗ ép mùn cưa pallet, gạo (đã xát), hồng (tươi), bơ sữa, khoai tây (tươi/đông 
lạnh), nho (tươi), nhân sâm, nước cam, nước táo, cốm ngũ cốc, trà xanh, bột ngô, keo (glue), rau củ khác, 
dextrin và tinh bột biến tính

Thủy sản 146 5,613 Cá chình (sống), cá bơn(tươi·đông lạnh), cá ngừ(tươi·đông lạnh), cá tuyết(ruột), cá kiếm(đông lạnh), cá 
minh thái(đông lạnh), mực(đông lạnh), cua(đông lạnh), sò(đông lạnh), sản phẩm gia công thủy sản

Lâm sản 11 754 Xơ gỗ ép, ván ép, ván nhiều lớp, gỗ đặc...

Tổng cộng 566 1,104,650

* Lần đầu tiên Việt Nam có chương riêng trong FTA giữa hai nước về giao dịch thương mại điện tử

(Nguồn) Hàn Quốc, Việt Nam FTA chi tiết dữ liệu, 
thường là Bộ Công nghiệp năm 2015
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Biểu ưu đãi thuế quan Việt Nam

HS CDOE(HS 2012) (Mã mặt hàng) Description (Tên mặt hàng) Base Rate (Thuế suất tiêu chuẩn) Staging Category (Loại hình ưu đãi)

XXXX.XXXX xxxx 20 Y-10

Biểu ưu đãi thuế quan Việt Nam

HS CDOE(HS 2012) (Mã mặt hàng) Description (Tên mặt hàng) Base Rate 2015
(Thuế suất tiêu chuẩn)

2016 2017
 2018 and 

subsequent year
(Sau năm 2018)

XXXX.XXXX xxxx 0 0 0 0

(VD) : Sản phẩm đang chịu thuế 20% có được ưu đãi thuế quan là hạng mục miễn thuế nhất định (Y-10) hay không?

Năm đầu (ngay từ ngày có hiệu lực) thuế là 18% giảm 2%,(1/10 của 20%), năm thứ 2 (từ ngày 1/1 năm tiếp theo) là 16%, năm thứ 3 
giảm bằng mỗi năm còn 14%, năm thứ 10 (từ 1/1 của năm thứ 9 sau những năm có hiệu lực) sẽ được miễn thuế.

Thuế suất tiêu chuẩn 20%
Năm thứ nhất(ngày hiệu lực) 18% -2.0%

Năm thứ 2(1.1) 16% -2.0%
Năm thứ 3(1.1) 14% -2.0%
Năm thứ 4(1.1) 12% -2.0%
Năm thứ 5(1.1) 10% -2.0%

Năm thứ 6(1.1) 8% -2.0%
Năm thứ 7(1.1) 6% -2.0%
Năm thứ 8(1.1) 4% -2.0%
Năm thứ 9(1.1) 2% -2.0%

Năm thứ 10(1.1) 0% -2.0%

II-2. Ví dụ ưu đãi thuế quan FTA Hàn-Việt

① Kiểm tra HS CODE ② Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan ③ Kiểm tra loại hình ưu đãi thuế quan

• Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam
  - Kiểm tra 8 chữ số HS CODE Việt Nam*

• Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 
  - Kiểm tra 10 chữ số HS CODE Hàn Quốc

• Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam
  - Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan Việt Nam

• Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 
  - Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan Hàn Quốc

• Loại hình ưu đãi thuế áp dụng chung
   Hàn Quốc, Việt Nam:
   - Y-1, Y-3, Y-5, Y-7, Y-8, Y-10, E
• Loại hình ưu đãi thuế áp dụng Hàn Quốc
   - S-1, B-1, C, R, TRQ
• Loại hình ưu đãi thuế áp dụng Việt Nam
   - S-2, S-3, A, B-2

Trang chủ cổng thông tin pháp lệnh thuế 
quan 3.0 của Tổng Hải quan Hàn Quốc
  - Tham khảo HS CODE thế giới
     (https://unipass.customs.go.kr/ 
     clip/index.do)

Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan FTA Hàn-Việt: 
    (http://www.fta.go.kr/main/ 
    situation/kfta/lov5/vn/1/1/)

II-3. Kiểm tra thuế ưu đãi trong FTA Hàn-Việt

https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do (Tổng cục hải quan)-Cổng thông tin pháp lệnh thuế quan 3.0① Kiểm tra HS CODE

II-4. Kiểm tra ưu đãi thuế quan FTA Hàn-Việt – Mỹ phẩm

Nhóm 2 (Nhóm B): Áp dụng thuế suất được quy định theo năm tương ứng

Nhóm 1 (Nhóm A): Giảm thuế suất tiêu chuẩn theo loại hình ưu đãi thuế quan

* HS CODE của Việt Nam là 8 chữ số, cũng có trường hợp sử dụng 10 chữ số, khi đó phải lưu ý kiểm tra 10 chữ số này. 
   (VD) HS CODE 3906.9020 (acrylic  polymer khác), 7326.9099 (sản phẩm gang thép khác) được chia nhỏ tới 10 chữ số.

• Thuế tiêu chuẩn là thuế suất tiêu chuẩn khi đàm phán FTA, là điểm xuất phát của ưu đãi thuế quan
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Biểu thuế Lịch Tìm kiếm

Biểu thuế Lịch - Danh sách phân loại (UI-ULS-0201-002Q)

www.fta.go.kr - Thông tin Hiệp định Việt Nam② Kiểm tra biểu ưu đãi thuế 

Thông tin hiệp định

※ Chọn ‘Việt Nam’

※  Tìm kiếm trên bản đồ 
Map Search hoặc nhấn 
vào Thông tin hiệp định

* Ngoài tên gọi, HS CODE còn phải phân loại căn cứ vào nhiều yếu tố như: số lượng, tính năng, thành phần, chất liệu... 
* Do đó, phương pháp kiểm tra HS CODE đã nêu để tham khảo, HS CODE chính xác có thể được tư vấn thêm bởi các chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ vận dụng FTA

'SKIN CREAM' đầu vào

 * Phải nhập tên tiếng Anh thông thường khi tìm kiếm HS CODE.

Nhiều danh sách thuế quan nước ngoài (UI-ULS-0201-016Q)

Mã măt hàng
Nhiều danh 

sác

Tên măt hàng [ Việt Nam năm 2016]

Tiêng Hàn Tiêng Việt

Việt Nam

Việt Nam
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II-5. Loại hình ưu đãi thuế quan FTA Hàn-Việt

3304.9930 : face or skin creams and lotions③ Kiểm tra loại hình ưu đãi thuế quan

Skin Lotion: miễn 20% thuế 
sau 10 năm

Thuế suất tiêu chuẩn là 20%, 
nghĩa là mỗi năm giảm 2% 
trong giai đoạn 10 năm tới khi 
miễn thuế

Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan 
Việt Nam trong trường hợp 
xuất khẩu từ Hàn Quốc sang 
Việt Nam

Ưu đãi cho người Hàn Quốc và tiếp cận thị trường hàng hóa

· Phụ lục 2-A-1 Biểu ưu đãi thuế quan Hàn Quốc nhóm B

· Phụ lục 2-A-2 Biểu ưu đãi thuế quan Việt Nam nhóm A

· Phụ lục 2-A-2 Biểu ưu đãi thuế quan Việt Nam nhóm B

· Phụ lục 2-A-1 Biểu ưu đãi thuế quan Hàn Quốc nhóm A

Chương 2 Phân loại Staging Category
(Loại hình ưu đãi thuế quan)

Nội dung Ghi chú

Biểu ưu đãi thuế 
quan chung Hàn 
Quốc, Việt Nam

Y-1 Miễn thuế hoàn toàn từ ngày Hiệp định có hiệu lực

Y-3 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 3 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 3 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2017

Y-5 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 5 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 5 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2019

Y-7 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 7 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 7 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2021

Y-8 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 8 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 8 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2022

Y-10 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 10 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 10 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2024

Y-15 Giảm thuế ngang bằng mỗi năm kéo dài 15 giai đoạn từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực (đến ngày 1/1 năm thứ 15 thì miễn thuế) Miễn thuế từ 1.1.2029

E Duy trì thuế suất tiêu chuẩn

Biểu ưu đãi thuế 
quan Hàn Quốc

S-1 Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2016
Giảm 0%~5% tới 1.1.2016

B-1
Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2016

Giảm trên 20% thuế áp dụng của Hàn Quốc 
(tiêu chuẩn 1.1.2015) tới 1.1.2016

C
Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2016

Giảm trên 50% thuế áp dụng của Hàn Quốc 
(tiêu chuẩn 1.1.2015) tới 1.1.2016

R Bãi bỏ mọi nghĩa vụ thuế theo Hiệp định thương mại FTA Hàn-Việt

Tham khảo Phụ lục 2-A-1
(See Appendix 2-A-1 of the 

Schedule of Korea)

Cho phép miễn thuế theo số lượng nhất định, 
duy trì thuế suất tiêu chuẩn đối với số lượng vượt quá

Áp dụng mục lục HS CODE 7 
chữ số*

Biểu ưu đãi thuế 
quan Việt Nam

S-2 Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2021
Giảm 0%~5% tới 1.1.2021

S-3
Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2017

Sau khi giảm 20% tới 1.1.2017, duy trì tới 1.1.2021, 
giảm 0%~5% tới 1.1.2021

A Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2021
Giảm dưới 50% tới 1.1.2021

B-2
Duy trì thuế suất tiêu chuẩn trước 1.1.2021

Giảm trên 20% thuế áp dụng cho Việt nam tới 1.1.2021 
(tiêu chuẩn 1.1.2005)

* Tôm : 0306.16-1090, 0306.16-9090, 0306.17-1090, 0306.17-9090, 0306.26-1000, 0306.27-1000, 1605.21-9000 
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Sự hiểu lầm về những lợi ích thuế quan FTA

Mỹ phẩm (creams và lotions, HS CODE : 3304.9930) kiểm tra thuế ưu đãi đặc biệt khi xuất khẩu Hàn Quốc ->  Việt Nam

① Kiểm tra HS CODE ② Kiểm tra biểu ưu đãi thuế quan ③ Kiểm tra loại hình ưu đãi thuế quan

Y-10(giảm thuế ngang bằng trong 10 năm) 
  -  Giảm thuế ngang bằng mỗi năm 

trong 10 giai đoạn từ ngày Hiệp định 
có hiệu lực

Thuế suất tiêu chuẩn 20% 20%
Năm nhất(ngày hiệu lực) 18% -2.0%

Năm thứ 2(1.1) 16% -2.0%

Năm thứ 3(1.1) 14% -2.0%

Năm thứ 4(1.1) 12% -2.0%

Năm thứ 5(1.1) 10% -2.0%

Năm thứ 6(1.1) 8% -2.0%

Năm thứ 7(1.1) 6% -2.0%

Năm thứ 8(1.1) 4% -2.0%

Năm thứ 9(1.1) 2% -2.0%

Năm thứ 10(1.1) 0% -2.0%

Kiểm tra HS CODE: 3304.9930
Thuế suất tiêu chuẩn: 20,

loại hình ưu đãi thuế quan: Y-10
Giảm ngang bằng thuế suất 
20%theo giai đoạn 10 năm

II-6. Phương pháp kiểm tra ưu đãi thuế quan FTA Hàn-Việt            

Lưu ý kiểm tra thuế suất ưu đãi đặc biệt

1. Ưu đãi thuế quan FTA là so sánh thuế suất MFN hiện tại với thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA
   * Thuế suất MFN thực tế là thuế suất gia tăng khi nhập khẩu từ quốc gia chưa ký kết FTA

     (VD) Thuế suất MFN thực tế 20% - Thuế suất ưu đãi đặc biệt FTA 16% = Phát sinh 4% ưu đãi thuế FTA

     (VD) Thuế suất MFN thực tế 0% - Thuế suất ưu đã đặc biệt FTA 0% = Phát sinh 0% ưu đãi thuế FTA

2. Theo biến động của thuế suất MFN thực tế, ưu đãi thuế FTA có thể thay đổi, phải nghiên cứu kỹ thuế suất MFN 
     thực tế ở nước nhập khẩu
     (VD) Xe tải đông lạnh tổng trọng lượng dưới 5 tấn: duy trì thuế tiêu chuẩn 15% ở Biểu ưu đãi thuế quan với Việt nam Quy   

               định theo mục E loại hình ưu đãi thuế quan

                Thuế suất MFN thực tế của Việt Nam năm 2016 được điều chỉnh lên 20%

                => Phát sinh 5% ưu đãi thuế FTA

III. Tiêu chuẩn xuất xứ FTA Hàn-Việt

Tại sao tiêu chuẩn xuất xứ lại quan trọng?

Vì FTA chỉ cấp ưu đãi thuế quan cho những quốc gia ký kết Hiệp định, chỉ cấp ưu đãi thuế quan với hàng hóa 
      được sản xuất tại Việt Nam và Hàn Quốc.
       Phán đoán hàng hóa có phải sản phẩm đối tượng áp dụng thuế quan Hiệp định hay không thông qua tiêu            
            chuẩn xuất xứ 

Để được nhận thuế quan ưu đãi theo FTA Hàn-Việt

    ① Đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ FTA,
    ② Đạt được giao dịch giữa hai bên xuất nhập khẩu tại nước ký Hiệp định (Hàn/Việt),
    ③ Trực tiếp vận chuyển giữa nước ký Hiệp định (Hàn/Việt), phải đáp ứng mọi yêu cầu quy định trong Hiệp định.

 Khi FTA có hiệu lực, mọi hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc đều có thể nhận ưu đãi thuế FTA ở Việt Nam. (X)
       Ưu đãi thuế FTA có đi kèm điều kiện  : Chỉ những hàng hóa đáp ứng đủ yêu cầu quy định trong FTA mới được  
            nhận ưu đãi thuế quan.

 Mọi hàng hóa xuất khẩu từ Hàn Quốc là sản xuất tại Hàn Quốc. (X) 
       Chỉ những hàng hóa đáp ứng đủ yêu cầu chứng nhận sản xuất tại Hàn Quốc với 'tiêu chuẩn xuất xứ' quy định  
            trong Hiệp định FTA mới được công nhận là sản xuất tại Hàn Quốc

Đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ FTA Hàn-Việt, và có Giấy chứng nhận xuất xứ thì mới nhận được thuế suất Hiệp 
định FTA Hàn-Việt

 Phải chứng minh được xuất xứ hàng hóa thì mới có thể áp dụng được ưu đãi thuế quan từ FTA.

Tầm quan trọng
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III-1. Khái niệm tiêu chuẩn xuất xứ

17

Hạng mục kiểm tra:
※ Trước tiên kiểmtra giao dịch giữa hai bên xuất nhập khẩu ở Hàn/Việt đã hoàn tất hay chưa !
1.  Sản phẩm không sử dụng nguyên vật liệu ngoài khu vực, chỉ được tạo ra từ nguyên vật liệu trong khu vực (tiêu chuẩn sản xuất 

thuần túy)
2.  Trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất thuần túy thì xem xét có đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ không thuần túy 

(tiêu chuẩn xuất xứ cụ thể mặt hàng : PSR ) hay không? (Quyết định xuất xứ)
     2.1 (Tiêu chuẩn chuyển đỗi mã HS)
     2.2 (Tiêu chuẩn giá trị khu vực)
     2.3 (Tiêu chuẩn quá trình gia công)
3.  Hàn Quốc/Việt Nam không thông qua nước thứ 3 mà phải được vận chuyển trực tiếp sang Việt Nam/Hàn Quốc (để đáp ứng 

nguyên tắc vận chuyển trực tiếp)
4. Phải đáp ứng điều kiện có trình tự: xuất được giấy chứng nhận xuất xứ
5.  Lưu ý sau khi thông quan: nghĩa vụ lưu trữ tài liệu (tối thiểu trên 5 năm), khi cần kiểm chứng xuất xứ: tài liệu căn cứ để quyết định 

xuất xứ, giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 1 : Kiểm tra HS CODE

Tìm kiếm theo tiêu chuẩn HS CODE 6 đơn vị

Trang chủ Cổng thông tin pháp lệnh thuế quan 3.0
- Tham khảo HS CODE tại

(https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do)

Bước 2 : Kiểm tra tiêu chuẩn xuất xứ theo từng mặt hàng

CC / CTH / CTSH / RVC / SP

Phụ lục 3-A Chương 3 Hiệp định FTA Hàn-Việt, kiểm tra quy 
định xuất xứ từng mặt hàng

(http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov5/vn/2/)

Kiểm tra ‘Tiêu chuẩn xuất xứ (PSR)’ trên trang chủ Cổng 
thông tin FTA của Tổng cục Hải Quan

(http://www.customs.go.kr/portalIndex.html)

Mỹ phẩm khác 3304.10

Tiêu chuẩn thay đổi mã HS 4 
đơn vị hoặc 40% giá trị khu vực 
(tiêu chuẩn chọn lựa)

[CTH or RVC 40%]

Mỹ phẩm khác 3304.99

Tiêu chuẩn thay đổi mã HS 4 
đơn vị hoặc 40% giá trị khu vực 
(tiêu chuẩn chọn lựa)

[CTH or RVC 40%]

Ví dụ tiêu chuẩn xuất xứ từng mặt hàng

III-2. Kiểm tra tiêu chuẩn xuất FTA Hàn-Việt

*Kiểm tra tiêu chuẩn xuất xứ từng mặt hàng được tuân thủ theo tiêu chuẩn 6 đơn vị HS CODE 

Tiêu chuẩn xuất xứ Ý nghĩa Ghi chú

Tiêu chuẩn 
thông 

thường

Nguyên tắc căn 
bản

Tiêu chuẩn sản xuất 
thuần túy

Những sản phẩm được sản xuất hoàn toàn hoặc cho ra đời 
thành phẩm tại nước xuất khẩu đó

Trường hợp sản phẩm chưa 
hoàn thiện thì áp dụng tiêu 
chuẩn chuyển đổi thực tế

Nguyên tắc gia công 
trong khu vực

Phải được gia công trong khu vực
FTA Hàn-Việt chứng nhận có giới hạn việc gia công ngoài khu 
vực như một ngoại lệ của nguyên tắc gia công trong khu vực 
(100 hạng mục ở Khu công nghiệp Gaeseong)

Nguyên tắc gia công 
đầy đủ

Trường hợp chỉ thực hiện khâu đơn giản, nhỏ trong sản xuất thì 
không được chứng nhận xuất xứ

VD: thay đổi bao bì, trộn đơn 
giản, giết mổ

Nguyên tắc vận 
chuyển trực tiếp

Theo nguyên tắc , nước xuất khẩu phải vận chuyển trực tiếp 
hàng hóa tới nước nhập khẩu , nếu thông qua nước thứ 3 trung 
gian thì không được chứng nhận xuất xứ

Tiêu chuẩn đặc 
biệt từng lĩnh vực

Tiêu chuẩn tích lũy Chứng nhận xuất xứ khi sử dụng nguyên vật liệu được chứng 
nhận có nguồn gốc sản xuất từ quốc gia ký kết Hiệp định

Tiêu chuẩn nhỏ

Trường hợp giá trị của nguyên vật liệu ngoài khu vực (trọng 
lượng) không đáp ứng thay đổi mã số thuế nhưng ít hơn 10% 
tổng giá trị sản phẩm (trọng lượng), thì vẫn được chứng nhận 
xuất xứ

Tiêu chuẩn chuyển đổi thực tế 
(Tiêu chuẩn xuất xứ từng mặt 

hàng: PSR)

Tiêu chuẩn chuyển 
đổi mã số thuế (Tiêu 

chuẩn thay đổi HS CODE)

Quyết định xuất xứ bằng việc có thay đổi HS CODE hay không 
giữa các nguyên vật liệu nhập ngoài khu vực với sản phẩm hoàn 
thiện

Tiêu chuẩn thay đổi 2 đơn vị/4 
đơn vị/6 đơn vị
(CC/CTH/CTSH)

Tiêu chuẩn giá trị gia 
tăng

Quyết định xuất xứ bằng mức giá trị gia tăng được tạo ra trong 
quá trình gia công trong khu vực RVC xx%

Tiêu chuẩn quá trình 
gia công

Quyết định xuất xứ bằng việc có thực hiện hay không quá trình 
trọng tâm trong quy trình chế tạo SP

Tiêu chuẩn tổ hợp Phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn chuyển đổi thực tế nêu trên thì mới 
được chứng nhận xuất xứ CTSH and SP

Tiêu chuẩn chọn lựa Phải đáp ứng bất kỳ một tiêu chuẩn chuyển đổi thực tế nêu trên 
thì mới được chứng nhận xuất xứ CTH or RVC 40%
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Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc muốn nhập khẩu chỉ sợi Trung Quốc, làm thành chỉ dệt may quần áo, rồi xuất khẩu 
sang Việt Nam thì có được nhận ưu đãi đặc biệt thuế quan theo Hiệp định FTA Hàn Việt không?Q
※ Sản xuất tại Hàn Quốc/ Xuất khẩu sang Việt Nam

1. Nguyên vật liệu: Nhập khẩu Trung Quốc  →  không thỏa mãn tiêu chuẩn hoàn toàn sản xuất

2. Sản xuất chỉ dệt may: Kiểm tra có thay đổi thực tế không   →   Kiểm tra tiêu chuẩn xuất xứ từng mặt hàng của chỉ dệt  
     may (nguyên liệu cuối)
     ① HS CODE : 5401.10
     ② CC or RVC 40%

     (Tiêu chuẩn thay đổi mã số thuế 2 đơn vị hoặc giá trị gia tăng phát sinh ở quốc gia ký kết Hiệp định phải trên 40%)

◦ So sánh mã số thuế HS CODE của nguyên liệu cuối với nguyên vật liệu sản xuất ngoài khu vực

(Nguyên liệu cuối) 54 01 10

(Nguyên vật liệu)

54 02 20

(2đơn vị)) (4đơn vị)) (6đơn vị))

CC CTH CTSH

☞ Nếu vật liệu sản xuất ngoài khu vực có “54” trong hai chữ số của mã HS code thì không đảm bảo tiêu chuẩn xuất xứ

Chọn Tiêu chuẩn xuất xứ (PSR) Nhập 6 chữ số HS CODE (VD) 330499
Kiểm tra tiêu chuẩn quyết định

nơi sản xuất FTA Hàn-Việt

Sử dụng cổng thông tin FTA củaTổng cục hải quan Hàn Quốc

Trường hợp quyết định tiêu chuẩn xuất xứ từng mặt hàng

http://www.customs.go.kr/portalIndex.html
* Phụ lục 3-C Chương 3 Hiệp  
   định FTA Hàn-Việt

* Ghi 6 chữ số HS CODE: của  
   quốc gia nhập khẩu
  " Harmonized System 
   code shall be that of the 
   importing Party"

* Origin criterion : Ghi tiêu  
   chuẩn quyết định xuất xứ 
   từng mặt hàng
   (CC, CTH, CTSH, RVC, SP...)

Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ FTA Hàn-Việt

Cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ FTA 
Hàn-Việt

•  Phương pháp cấp: Cơ quan cấp phát sẽ cấp theo đăng ký của bên xuất khẩu, nhà sản xuất

   - Cơ quan cấp phát: Ở Hàn Quốc: Tổng cục Hải Quan, Phòng thương mại và công nghiệp Hàn  
      Quốc/ Ở Việt Nam: Bộ Công thương (MOIT)

• Thời gian đăng ký xin cấp: T rước ngày giao hàng, từ ngày giao hàng hoặc trong vòng 3 ngày  
   làm việc kể từ ngày giao hàng (bao gồm ngày giao hàng) Tuy nhiên, trường hợp có lý do thỏa  
  đáng, thì có thể ghi “Cấp sau, và có hiệu lực từ khi giao hàng (Issued Retroactively)” và được  
   cấp sau trong vòng 1 năm kể từ ngày giao hàng

•  Được ký tay, hoặc dùng chữ ký điện tử, đóng dấu và in ấn

•  Gửi bản gốc (Original) cho bên nhập khẩu

Tầm quan trọng

IV. Chứng nhận xuất xứ FTA Hàn-Việt
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Trình tự nhận giấy chứng nhận xuất xứ và đăng ký cho thuế xuất ưu đãi 

① Nhận Giấy chứng 
nhận xuất xứ FTA

① Khai báo nhập khẩu

② Khai báo nhập khẩu

② Nộp thuế MFN thực 
tế

③ Áp dụng thuế ưu 
đãiFTA

③ Nhận giấy chứng 
nhận xuất xứ FTA

④ Áp dụng thuế ưu đãi 
FTA và hoàn thuế (trong 

vòng 1 năm sau ngày trên CO )

Thông quan nhập khẩu sau khi nhận được Giấy chứng 
nhận xuất xứ FTA (Thủ tục thông thường)

Nhận giấy chứng nhận xuất xứ FTA sau khi thông quan 
nhập khẩu (Thủ tục đăng ký sau)

◦  Phải sở hữu bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ để đăng ký thuế ưu đãi đặc biệt FTA Hàn-Việt

◦  Tuy nhiên, hàng hóa trị giá dưới 600 đô la Mỹ được miễn nộp Giấy chứng nhận xuất xứ

◦  Trường hợp không trình được Giấy chứng nhận xuất xứ khi nhập khẩu, thì có thể đăng ký sau xin thuế ưu đãi trong  
      vòng 1 năm, có thể được hoàn trả phần thuế chênh lệch giữa thuế MFN thực tế đã nộp và thuế ưu đãi FTA

Giấy chứng nhận xuất xứ do Hàn Quốc cấp

Giấy chứng nhận xuất xứ do Việt Nam cấp

Thông tin quan trọng Kiểm tra hiệu lực của Giấy chứng nhận xuất xứ FTA Hàn-Việt

- Có thể kiểm tra được Giấy chứng nhận xuất xứ tại trang Web dưới đây.

1) Vào trang web KCS(http://english.customs.go.kr)

1) Vào trang chủ ECOSYS (http://www.ecosys.gov.vn)

2) Vào trang chủ của Korcham  
     (http://cert.korcham.net/search) 

1. Chọn ‘Information Plaza’ 
2. Chọn ‘Certificate of Origin’

1. Nhập số Reference và Mã Reference của 
     Giấy chứng nhận xuất xứ để xác minh 
2. Chọn ‘Search’

1. Chọn Drop Box “TRA CỨU C/O” 
2. Chọn “English”

1. Nhập năm phát hành Giấy chứng nhận xuất xứ 
2. Nhập số Reference và Mã Reference của Giấy 
     chứng nhận xuất xứ để xác minh 
3. Chọn ‘Check it out’

1. Chọn mẫu C/O sau đó duyệt 
2. Chọn mẫu C/O ”From VK”
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V. Trung tâm hỗ trợ FTA Hàn-Việt KOTRA

 FTA Hàn-Việt, quý vị đã vận dụng được tới đâu?

 Sau khi FTA có hiệu lực, quý vị có gặp khó khăn khi vận dụng do nội dung phức tạp không?

 Sẽ chẳng còn khó khăn nếu cùng làm với KOTRA.

 Chúng tôi sẽ giúp quý vị tất cả những gì liên quan tới FTA từ cung cấp thông tin FTA tới tư vấn  
      vận dụng FTA và hỗ trợ khó khăn

Trung tâm hỗ trợ FTA được đặt ở thành phố lớn của Việt Nam

Trung tâm Hà Nội  |  Choi Dae Kyoo  Ủy viên chuyên trách (Sở hữu chứng chỉ chuyên về Hải quan của Hàn Quốc, Mỹ)
                                                                 choidaekyoo@gmail.com / 716105@kotra.or.kr

                                        Phạm Thanh Bình  Ủy viên chuyên trách (tiếng Việt, tiếng Anh) binhpt2099@gmail.com
                                          Tầng 13, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  TEL. 84-4-3946-0511

Trung tâm TP HCM  |  Byun Sang Hyun  Ủy viên chuyên trách (Sở hữu chứng chỉ chuyên về Hải quan của Hàn Quốc)
                                                                         kysar@naver.com
                                           Yoon Bo Na  Ủyviên chuyên trách (tiếng Việt, tiếng Anh) phobo@kotra.or.kr
                                        Phòng 708B, tầng 7, Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, Tp HCM, Việt Nam  TEL. 84-8-3822-3944

Liên hệ

Chức năng chính

Chuyên gia bên ngoài tư vấn theo từng tính năng (pháp luật-thủ tục hải quan-kế toán...), theo từng 
ngành công nghiệp (mỹ phẩm, thực phẩm...)

Ban tư vấn FTA

Cung cấp 
thông tin

  Tổ chức buổi giới thiệu vận 
dụng FTA 

Phát hành và phân phối sách 
hướng dẫn vận dụng thực tế 
FTA

  Điều tra vận dụng FTA và cung 
cấp thông tin

   

  (Tư vấn thông thường) Tư vấn 
vận dụng FTA thông qua email, 
điện thoại, tại văn phòng

  (Tư vấn di động) Tới thăm tư 
vấn ở khu vực tập trung doanh 
nghiệp địa phương, doanh 
nghiệp xuất khẩu

  (Bàn tư vấn) Điều hành bàn tư 
vấn và quầy vận dụng FTA trong 
các buổi tư vấn, triển lãm chính

  Tìm hiểu các tiền lệ rào cản phi 
thuế quan:  thông quan, chứng 
nhận

  Hỗ trợ giải quyết khó khăn nhờ 
hợp tác với cơ quan Chính phủ và 
cơ quan hữu quan

Hỗ trợ giải quyết khó khăn 
khi vận dụng FTADịch vụ tư vấn FTAHoạt động quảng bá FTA

Hà Nội

Tp HCM

• Khu vực kinh tế trọng điểm  
   của Việt Nam
• Thành phố cứ điểm lưu  
   thông hàng hóa miền Nam

TP Hồ Chí Minh

• Thủ đô của Việt Nam
• Thành phố cứ điểm lưu  
   thông hàng hóa miền Bắc

Hà Nội

Tư vấn 
Vận dụng

Hỗ trợ 
Khó khăn
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Rectangle
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Rectangle

HP
Typewriter
1.김태윤 (Mr. Kim Tae Yoon)  
TEL :84-24-3946-0511(620)
 EMAIL: kty5714@naver.com 

2.Nguyen Thi Thanh Tuan (Ms) 
TEL: 84-24-3946-0511(623) 
EMAIL : thanhtuanmc061289@gmail.com / thanhtuan@kotra.or.kr




| Nguồn thông tin chính |

2. Chế độ thẩm tra trước khi phân loại mặt hàng*Cách sử dụng

4. Trung tâm hỗ trợ tổng hợp thương mại FTA

6. Giới thiệu đào tạo vận dụng FTA

1. Hiệp định FTA Hàn-Việt (kiểm tra thuế ưu đãi đặc biệt, tiêu chuẩn xuất xứ)

3. Hiệp định FTA Hàn-Việt

5. Thông tin quốc gia, thông tin thương mại, xu hướng thị trường nước ngoài

» Tên cổng thông tin : UNI-PASS
» Địa chỉ : https://unipass.customs.go.kr
   1. Truy cập trang chủ Tổng cục Hải quan Hàn Quốc
   2. Khai báo điện tử -> Phân loại mặt hàng -> Chọn “Đơn đăng ký thẩm tra trước khi phân loại mặt hàng”
   3. Điền đơn đăng ký và gửi đi
» Cơ quan điều hành : Tổng cục Hải Quan Hàn Quốc

» Tên cổng thông tin : Trung tâm hỗ trợ tổng hợp thương mại FTA 
» Địa chỉ : http://okfta.kita.net
» Điện thoại : Trung tâm FTA 1380
» Cơ quan điều hành : Bộ năng lượng thương mại công nghiệp Hàn Quốc,  
                                              Hiệp hội thương mại Hàn Quốc

• FTA 1380 tư vấn (tư vấn theo ngành nghề-theo Hiệp định-theo loại khó khăn) 
• Hướng dẫn thủ tục FTA theo bên xuất khẩu, bên xuất khẩu ở địa phương, bên nhập khẩu 
•  Vận dụng FTA (phân tích hiệu quả FTA, phân loại mặt hàng, kiểm tra tiêu chuẩn xuất xứ, quyết định xuất xứ, cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ, hệ thống quản lý xuất xứ, tài liệu và quản lý chứng minh, phòng khi kiểm chứng hậu kỳ) 

• Thông tin Hiệp định FTA (Tình hình ký kết FTA của Hàn Quốc, các quốc gia lớn, trên toàn thế giới)
•  Thuế suất/ xuất xứ (điều tra thuế xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn xuất xứ, mô phỏng quyết định, phân loại mặt hàng HSK...)

» Tên cổng thông tin : FTA, Hàn Quốc
» Địa chỉ : http://www.fta.go.kr
    1. Sau khi truy cập trang chủ FTA Chính phủ (www.fta.go.kr), chọn “Viện 

nghiên cứu tin học FTA”
» Điện thoại: Trung tâm FTA 1380
» Cơ quan điều hành : Bộ năng lượng thương mại công nghiệp Hàn Quốc

* Khóa bồi dưỡng nhân lực chuyên môn trong vận dụng FTA của Viện nghiên cứu toàn cầu KOTRA
  - Khóa dành cho người đang đi làm theo từng ngành nghề FTA, khóa bồi dưỡng tư vấn FTA
  - Điện thoại tư vấn : 02-3497-1192

» Tên cổng thông tin : Cường quốc FTA, Hàn Quốc
» Địa chỉ : http://www.fta.go.kr
» Điện thoại : Trung tâm FTA 1380
» Cơ quan điều hành : Bộ Năng lượng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc

• Xem tổng hợp về tình hình FTA Hàn Quốc 
• Vận dụng FTA, đối sách hỗ trợ Hàn Quốc
• Thông tin thuế suất, thông tin xuất xứ
• Quảng trường thông tin FTA (tin tức mới nhất, tư liệu tham khảo, tìm hiểu FTA dễ dàng)

» Tên cổng thông tin : Giải pháp tổng hợp Tổng cục Hải Quan Hàn Quốc Yes FTA
» Địa chỉ : http://www.customs.go.kr/portalIndex.html
» Điện thoại : Trung tâm hỗ trợ khách hàng FTA (không cần mã vùng) 125
» Cơ quan điều hành : Tổng cục Hải Quan Hàn Quốc

• Hệ thống quản lý xuất xứ (FTA-PASS)
•  Kiểm chứng xuất xứ (hướng dẫn lưu trữ tài liệu, tiền lệ kiểm chứng, Tổ tư vấn chuyên trách 

kiểm chứng sau FTA của Trung tâm hỗ trợ kiểm chứng xuất xứ (1577-8577))
• Tài liệu theo từng Hiệp định, thống kê FTA, thông tin thuế suất

» Tên cổng thông tin : Global Window (KOTRA) 
» Địa chỉ : http://www.globalwindow.org 
»  Điện thoại : 1600-7119
» Cơ quan điều hành : KOTRA

•  Thông tin quốc gia của 151 nước
•  Công nghiệp (hàng hóa)·xu hướng kỹ thuật (chế độ chứng nhận nước ngoài, báo cáo công nghiệp triển vọng của từng quốc gia
•  Xu hướng thị trường nước ngoài (thông tin hiện trường, nhà báo/tòa soạn, tin ảnh, thư tin tức GW)
•   Thông tin thương mại (chính sách thương mại-FTA từng quốc gia, quy chế thông quan-nhập khẩu,TBT, tin nhanh thương mại liên quan tới rào 

cản khác)
•   Thông tin đầu tư nước ngoài (tin nhanh đầu tư nước ngoài, thông tin bảo vệ nhân viên thường trú nước ngoài, hướng dẫn người đầu tư, tin tức 

đầu tư hàng tuần)
•  Báo cáo nghiên cứu (kinh tế chính trị, thương mại, công nghiệp hàng hóa, đầu tư nước ngoài)

•  Phòng tư liệu (chiến lược đầu tư từng quốc gia-từng khu vực, tài liệu công tác nước ngoài, vấn đề toàn cầu, vấn đề tồn đọng về kinh tế-thương mại)

•   Hiệu lực hồi âm, Trường hợp hàng hóa đã khai báo xuất nhập khẩu thống nhất với hàng 
hóa đã được hồi  âm, Cục trưởng Tổng cục Hải Quan sẽ phân loại mặt hàng theo nội dung 
thông báo, giấy thẩm tra trước khi phân loại mặt hàng có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày cấp
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