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ANH LÙI THỜI GIAN ÁP DỤNG NHÃN UKCA 
CHO DOANH NGHIỆP

Nhãn hiệu UKCA là gì?

Nhãn hiệu UKCA (UK Conformity Assessed hay Đánh giá Sự phù hợp của 
Vương quốc Anh) là nhãn hiệu bắt buộc cho một số sản phẩm lưu hành tại 
phần lớn lãnh thổ Vương quốc Anh. Các sản phẩm được gắn nhãn UKCA 
sẽ thể hiện rằng hàng hóa này đã vượt qua các quy trình đánh giá sự phù 
hợp do Vương quốc Anh công bố và sự phù hợp của chúng đã được chấp 
thuận.

Gắn nhãn hàng hóa phù hợp vốn đã không còn xa lạ đối với các nhà xuất 
khẩu sang thị trường Anh. Trước Brexit, hàng hóa phải có nhãn Công nhận 
châu Âu (European Conformity – CE) mới được phép xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu, trong đó có Anh. Nhãn UKCA được Anh phát triển từ năm 
2020 nhằm thay thế cho nhãn hiệu CE sau khi Anh chính thức rời EU theo 
tiến trình Brexit.

Phạm vi áp dụng nhãn hiệu UKCA

Nhãn hiệu UKCA áp dụng cho tất cả hàng hóa trước đây được yêu cầu 
nhãn hiệu CE. Một số hàng hóa công nghiệp cần phải được gắn nhãn hiệu 
UKCA có thể kể đến là: pháo hoa; thuyền dùng cho mục đích giải trí và 
mô tô nước; bình áp suất đơn giản; dụng cụ đo lường, thang máy; thiết bị 
vô tuyến điện; thiết bị áp suất; thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE); thiết bị gas; 
thiết bị điện áp thấp…

Nhãn hiệu UKCA chỉ áp dụng bắt buộc cho hàng hóa xuất khẩu sang khu 
vực England, xứ Wales, Scotland thuộc Vương quốc Anh, và không yêu 
cầu đối với hàng lưu hành tại thị trường Bắc Ireland. Theo Nghị định thư 
Bắc Ireland đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, hàng hóa tại khu vực này có 
thể sử dụng nhãn CE hoặc nhãn UKNI (được quy định riêng cho chị trường 
Bắc Ireland, được đánh giá bởi bên thứ ba là một cơ quan có trụ sở tại 
Vương quốc Anh) để chứng minh sự phù hợp.
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Doanh nghiệp có thể theo dõi các thông tin cụ thể và cập nhật về UKCA tại website 
của Chính phủ Anh theo link sau: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-
marking

Thời hạn để doanh nghiệp chuyển đổi từ nhãn hiệu CE sang nhãn hiệu 
UKCA

Trên thực tế, nhãn hiệu UKCA đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, 
và thời gian chuyển đổi được quy định ban đầu là một năm. Do ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp sau đó được cho phép duy 
trì sử dụng nhãn hiệu CE đồng thời với nhãn UKCA đến hết năm 2022. 
Tuy nhiên, trong thông báo gần đây nhất, Chính phủ Anh cho biết trong 
điều kiện khó khăn do sự thay đổi cung cầu sau đại dịch, cuộc chiến tại 
Ukraine và giá năng lượng tăng cao, Chính phủ Anh không muốn tạo gánh 
nặng cho doanh nghiệp trong giai đoạn này. Do đó, Chính phủ Anh sẽ tiếp 
tục công nhận đồng thời cả dấu CE và dấu UKCA thêm hai năm nữa, tức 
là đến hết 31/12/2024. 

Như vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Anh sẽ có thêm thời gian 
chuẩn bị để có thể sẵn sàng chuyển đổi từ việc sử dụng song song cùng 
với nhãn hiệu CE sang chỉ còn sử dụng nhãn hiệu UKCA vào đầu năm 
2025. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam có định hướng xuất khẩu hàng 
hóa sang thị trường Anh, dù thời gian chuyển đổi còn tương đối dài nhưng 
doanh nghiệp cũng nên có kế hoạch chuẩn bị cần thiết để có thể thuận lợi 
xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này khi có đơn hàng. Mặc dù về mặt 
kỹ thuật, yêu cầu đối với nhãn UKCA tương tự như với nhãn CE, nhưng về 
mặt thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ để có thể đáp 
ứng được yêu cầu nhãn mác, tránh tình trạng Hải quan Anh phải hỏi lại, 
bắt trình giấy tờ mới. Với các doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong việc xin các chứng nhận hàng hóa phù hợp thì có thể tham vấn 
thông tin chi tiết từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc thuê đơn vị tư vấn 
chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình xuất khẩu hàng hóa sang Anh được 
thuận lợi nhất. ■


