
Hướng dẫn

Doanh nghiệp khai báo

Đơn đề nghị cấp mã số REX

và Lô hàng tự chứng nhận xuất xứ

trực tuyến



BƯỚC 1:

KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP MÃ SỐ REX

TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA EU
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ĐỊA CHỈ TRANG ĐIỆN TỬ CỦA EU
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Địa chỉ của trang điện tử của EU để khai báo

Đơn đề nghị cấp mã số REX

https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui

https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ REX

• Nhà xuất khẩu sẽ khai báo Đơn đề nghị cấp mã số 

REX trực tuyến trên trang điện tử của EU với mã 

TIN chính là mã số thuế bắt đầu bằng “VN”:

Mã số thuế: 12345678 → Mã TIN: VN12345678

• Nhà xuất khẩu xác nhận thông tin và lưu Đơn đề 

nghị cấp mã số REX;

• Nhà xuất khẩu in Đơn, ký tên, đóng dấu và gửi 

trực tuyến đến trang điện tử của VCCI
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Khai báo trên trang điện tử của EU
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Ví dụ: VN12345678

Chọn Vietnam

Box 1. Exporter Information

(Thông tin nhà xuất khẩu)

Tra cứu: http://mabuuchinh.vn/
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Box 2. Exporter Contact Details

(Thông tin đầu mối liên hệ của nhà xuất khẩu)

Ấn "Add" để thêm người liên hệ
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Box 3. Exporter Activities

(Hoạt động của nhà xuất khẩu)

Bắt buộc chọn một hoạt động.

Có thể lựa chọn cả hai.
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Box 4. Description of Goods

(Khai báo hàng hóa đáp ứng tiêu chí GSP )

Chọn "Add" để thêm các mã HS

Khai báo mã HS 4 số
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Box 5. Undertakings given by Exporter

(Cam kết của nhà xuất khẩu)

Ngày đề nghị cấp mã số REX

Ký tên của người đại diện pháp luật và đóng dấu của nhà 

xuất khẩu
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Box 6. Consent of Exporter to the publication of personal data 

on the Internet

(Cho phép chia sẻ dữ liệu của nhà xuất khẩu trên trang 

điện tử công cộng?)

Nhà xuất khẩu có quyền lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý công bố dữ liệu của họ 

trên mạng internet. Nếu lựa chọn đồng ý, đề nghị ký tên, đóng dấu của người đại diện 

pháp luật của nhà xuất khẩu.
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Thiết lập mã số tham 

chiếu của Đơn

Lưu các khai báo



13

In Đơn đề nghị cấp mã số REX
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Mẫu Đơn đề nghị cấp mã số REX



BƯỚC 2:

KHAI BÁO HỒ SƠ REX

TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA VCCI
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KHAI BÁO HỒ SƠ REX TRÊN COMIS
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Truy cập trang điện tử của VCCI theo địa chỉ:

comis.covcci.com.vn

Chọn “Hồ sơ REX”

Chọn “Thêm mới”

để bắt đầu khai báo



KHAI BÁO HỒ SƠ REX TRÊN COMIS
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Khai báo Hồ sơ REX và nộp Đơn đề nghị cấp mã số

REX trực tuyến đến VCCI:

Đăng tải Đơn đề nghị cấp 

mã số REX đã khai báo 

trên trang điện tử của EU



KHAI BÁO HỒ SƠ REX TRÊN COMIS
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Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để xác nhận Hồ sơ

REX → trạng thái hồ sơ: “Đã tiếp nhận đơn”

VCCI đã 

tiếp nhận 

hồ sơ



CẤP MÃ SỐ REX
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• Mã số REX sẽ được thông báo trực tuyến trang điện tử 

COMIS theo cấu trúc như sau:

VNREX + Mã số thuế của nhà xuất khẩu + Mã đơn vị cấp 

mã số REX + Lần cấp mã số REX

Ví dụ: Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng cấp mã số REX cho 

công ty có mã số thuế 12345678

→ Mã số REX: VNREX12345678VCCI07L01



BƯỚC 3:

KHAI BÁO LÔ HÀNG

TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

THEO CƠ CHẾ REX
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KHAI BÁO HỒ SƠ REX ĐẾN VCCI
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Sau khi được cấp mã số REX, doanh nghiệp có

trách nhiệm khai báo các lô hàng tự chứng nhận

xuất xứ theo Cơ chế REX:

Chọn “Hồ sơ REX”

Chọn “Thêm mới” 

trong Lô hàng tự 

CNXX



KHAI BÁO HỒ SƠ REX ĐẾN VCCI
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Khai báo tương tự hồ sơ C/O và đăng tải các

chứng từ lên Hồ sơ của lô hàng tự chứng nhận

xuất xứ:

(1) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ (bất kì chứng từ thương mại do doanh nghiệp phát hành)

(2) Tờ khai hải quan xuất khẩu

(3) Hóa đơn thương mại

(4) Vận tải đơn hoặc Chứng từ vận tải tương đương

(5) Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ GSP của nước nhập khẩu

(6) Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu có xuất xứ hoặc hàng hóa có
xuất xứ được sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chí GSP của nước nhập khẩu (nếu có)

(7) Bản sao Quy trình sản xuất hàng hóa



TRA CỨU VÀ CÔNG BỐ

DỮ LIỆU THÔNG TIN CỦA

NHÀ XUẤT KHẨU ĐƯỢC

CẤP MÃ SỐ REX
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TRA CỨU DỮ LIỆU CỦA NHÀ XUẤT KHẨU
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• Dữ liệu thông tin của nhà xuất khẩu đăng ký trên Hệ

thống REX được công bố tại trang điện tử của EU theo

địa chỉ sau:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_ho

me.jsp?Lang=en

• Các bên liên quan sẽ có thể tra cứu tính hợp lệ của mã

số REX của nhà xuất khẩu

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en


CÔNG BỐ DỮ LIỆU CỦA NHÀ XUẤT KHẨU
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• Trong đơn đề nghị cấp mã số REX, nhà xuất khẩu có

quyền lựa chọn chia sẻ các dữ liệu thông tin của họ

trên trang điện tử công cộng;

• Nếu lựa chọn không đồng ý, chỉ một vài thông tin cơ

bản được công bố khi các bên liên quan thực hiện việc

tra cứu mã số REX:

➢ Mã số TIN của nhà xuất khẩu;

➢ Mã số REX và trạng thái hoạt động;

➢ Ngày mã số REX có hiệu lực;

➢ Ngày thu hồi mã số REX (nếu có).
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Tra cứu

Mã số REX


