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PHỤ LỤC I  
C/O MẪU AANZ (Asean- Úc- Niu di lân) 

 
Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất 

xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN . 
Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 
trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN. 

1. Thể thức C/O 
1.1. Mẫu C/O: 
- Phải có những thông tin tối thiểu của C/O quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 

31/2015/TT-BCT  
- C/O bao gồm 01 (một) bản gốc và 02 (hai) bản sao. 
- Hình thức của C/O: Là bản giấy; Mang một số tham chiếu riêng của mỗi nơi cấp 

hoặc tổ chức cấp C/O; Được làm bằng tiếng Anh; và có chữ ký và con dấu chính thức 
của tổ chức cấp C/O. Chữ ký và con dấu có thể được thực hiện dưới dạng điện tử. 

STT Vướng mắc Nội dung 
Cơ sở pháp lý 
(nếu có)/ Công 
văn tham khảo 

1 C/O cấp thủ công có 
02 bản gốc 

Xác minh C/O, kết quả xác minh là 
cơ sở để giải quyết tiếp. 

Công văn số 
7267/TCHQ - 
GSQL ngày 
07/11/2017 

2 

Mặt sau bản gốc C/O 
in tờ khai bổ sung 
C/O (Continuation 

Sheet) 

Theo quy định tại Phụ lục IV, Thông 
tư số 31/2015/TT-BCT quy định về 

mẫu C/O: mặt sau C/O là bản 
overleaf notes, thực hiện từ chối C/O 

Tại Phụ lục IV, 
Thông tư số 
31/2015/TT-

BCT  

3 C/O bị tẩy, xóa/ bổ 
sung thông tin  

C/O bị tẩy, xóa/ bổ sung thông tin 
mà không có chữ ký của người có 

thẩm quyền  ký C/O và không được 
tổ chức cấp C/O xác nhận, thực hiện 

từ chối C/O 

Điều 9 Phụ lục 
III Thông tư số 
31/2015/TT-

BCT 

1.2. Mẫu dấu, chữ kí của người cấp C/O: 
- Mỗi nước thành viên có trách nhiệm gửi danh sách tên, địa chỉ, mẫu chữ ký của 

cán bộ ký cấp C/O và mẫu con dấu của tổ chức cấp C/O cho tất cả các nước thành viên 
khác thông qua Ban Thư ký ASEAN. 
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- C/O có chữ ký không được đăng ký trong danh sách trên có thể không được cơ 
quan Hải quan nước nhập khẩu chấp nhận. 

- Tra cứu tại hệ thống Ecustoms/IX. Kết nối hệ thống/M. Chữ kí C/O mẫu/2. Tra 
cứu mẫu chữ kí C/O. 

1.3. Tra cứu C/O trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp: không có 
2. Nội dung C/O 
* Ô trên cùng bên phải: Ghi số tham chiếu (do Tổ chức cấp C/O ghi). Số tham 

chiếu gồm 13 (mười ba) ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể như sau: 
- Nhóm 1: tên viết tắt nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 (hai) ký tự 

là “VN”; 
- Nhóm 2: tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu thuộc Hiệp định AANZFTA, 

gồm 02 (hai) ký tự viết tắt của các nước trong Hiệp định (VD: AU: Ôtx-trây-li-a ; NZ: 
Niu-di-lân ….) 

- Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 (hai) ký tự. Ví dụ: cấp năm 2009 sẽ ghi là “09”; 
- Nhóm 4: tên Tổ chức cấp C/O, gồm 02 (hai) ký tự. Danh sách các Tổ chức cấp 

C/O được quy định cụ thể tại Phụ lục VIII. Danh sách này được Bộ Công Thương cập 
nhật thường xuyên khi có sự thay đổi về các Tổ chức cấp C/O; 

- Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự; 
- Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”. Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có 

dấu gạch chéo “/”. 
* Ô số 1: Goods Consigned from (Exporter’s name, address and country) - Tên 

giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu. 
* Ô số 2:  Goods Consigned to (Importer’s/ Consignee’s name, address, country) - 

Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước. 

STT Vướng mắc Nội dung 
Cơ sở pháp lý (nếu 
có)/ Công văn tham 

khảo 

1 

Thiếu thông tin tên quốc 
gia xuất khẩu tại ô số 1 
C/O hoặc thiếu tên nước 
nhập khẩu tại ô số 2 C/O 

Căn cứ hồ sơ nhập khẩu và 
giải trình của DN, nếu xác 
định được tên QG/ tên nước 

XK/NK thì chấp nhận 

Công văn số 
269/GSQL - GQ4 

ngày 29/1/2018 và số 
1654/HQHP-GSQL 
ngày 01/20/2018. 

* Ô số 3: Means of transport and route (if known) 
Shipment Date: 
Vessel’s name/Aircraft etc.: 
Port of Discharge: 
- Ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng máy bay thì đánh “By 

air”, nếu gửi bằng đường biển thì đánh tên tàu) và tên cảng dỡ hàng. 
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STT Vướng mắc Nội dung Cơ sở pháp lý (nếu có)/ 
Công văn tham khảo 

1 

Có sự sai khác về thông 
tin về tên tàu/ số chuyến/ 
ngày xếp hàng lên tàu 
giữa trên C/O và trên 
vận tải đơn 

Theo quy định tại 
Phụ lục V-a ô số 3 

ghi linh hoạt (if 
known). Do vậy, 

xem xét chấp nhận 
C/O 

Phụ lục V-a quy định: ghi 
linh hoạt (if known); Công 
văn số 227/GSQL-TH ngày 
17/6/2011; 1605/GSQL-TH 

ngày 17/12/2015 

* Ô số 4: For Official Use - Cơ quan Hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu 
sẽ đánh dấu √ vào ô thích hợp. 

* Ô số 5: Item number- Số thứ tự các mặt hàng (nhiều mặt hàng ghi trên 1 C/O, 
mỗi mặt hàng có một số thứ tự riêng). 

* Ô số 6: Marks and numbers on packages - Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng. 
* Ô số 7: Number and kind of packages; description of goods including HS Code 

(6 digits) and brand name (if applicable). Name of company issuing third party invoice 
(if applicable) - Số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm mã HS 
của nước nhập khẩu ở cấp 6 số và tên thương hiệu hàng (nếu có). 

STT Vướng mắc Nội dung Cơ sở pháp lý (nếu có)/ 
Công văn tham khảo 

1 

Không có mã HS 
hoặc mã HS 

không đủ tối thiếu 
6 số 

Trường hợp Không có mã 
HS hoặc mã HS hoặc 

không đủ tối thiếu 6 số, 
thực hiện từ chối C/O 

Phụ lục IV, V-a Thông tư số 
31/2015/TT-BCT; Công văn 

số 06/GSQL –TH ngày 
04/01/2013; 330/GSQL-TH 

ngày 14/6/2012 

2 

Không có thông 
tin về số lượng 
kiện hàng, loại 

kiện hàng 

Kiểm tra, đối chiếu C/O 
với các chứng từ khác 
trong bộ hồ sơ mà xác 
định được số lượng hoặc 

trọng lượng...thì chấp nhận 

Điểm 2.2 Quyết định 
4286/QĐ-TCHQ ngày 

31/12/2015 

 
* Ô số 8: Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes) - Ghi tiêu chí xuất xứ 

của hàng hóa:  
- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu 

theo điểm a khoản 1 Điều 2 của Phụ lục I – ghi tiêu chí xuất xứ là “WO” 
- Hàng hóa được sản xuất toàn bộ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Phụ 

lục I – Tiêu chí xuất xứ “PE” 
- Thay đổi mã số hàng hóa (áp dụng ghi chung cho các tiêu chí CC, CTH hoặc 

CTSH) - ghi tiêu chí xuất xứ là “CTC” 
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- Hàm lượng giá trị khu vực – ghi tiêu chí xuất xứ là ‘RVC” 
- Hàm lượng giá trị khu vực + Thay đổi mã số hàng hóa – ghi tiêu chí xuất xứ VD: 

CTSH + RVC 35% 
- Loại khác, bao gồm tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể – ghi tiêu chí 

xuất xứ là Other. Ví dụ: Không thay đổi mã số hàng hóa với điều kiện sản phẩm được 
nấu trong lãnh thổ của các nước thành viên; 

STT Vướng mắc Nội dung 
Cơ sở pháp lý 
(nếu có)/ Công 
văn tham khảo 

1 

Tiêu chí xuất 
xứ không đáp 
ứng Quy tắc 
mặt hàng cụ 

thể. 

Hàng hóa không đáp ứng được các tiêu 
chí quy định tại Phụ lục II (Quy tắc cụ thể 
mặt hàng), thực hiện từ chối C/O Ví dụ: 
Mặt hàng nẹp nhựa mã 3925.90.00, tại ô 
số 8 C/O là 28%, tại Phụ lục II mã hàng 

3925.90 có tiêu chí xuất xứ là RVC 
(40%); Mặt hàng thịt vai lợn mã 

0203.22.00, tại ô số 8 C/O là CTH, tại 
phụ lục II mặt hàng này có tiêu chí xuất 
xứ là “CC”. Do vậy, mặt hàng không đá 

ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Điều 4 Phụ lục I 
Thông tư số 

31/2015/TT-BCT 
(Lưu ý: từ ngày 
01/01/2019 áp 

dụng Phụ lục quy 
tắc cụ thể mặt 

hàng tại Thông tư 
số 42/2018/TT-

BCT) 

2 
Nghi vấn hàm 
lượng tiêu chí 

xuất xứ 

Đề nghị DN giải trình; Kiểm tra thực tế 
hàng hóa (nếu có); Xác minh (nếu có). 

Mục 1 Phần II, 
Quyết định 

4286/QĐ-TCHQ; 
Điều 19 Thông tư 
38/2018/TT-BTC. 

 
* Ô số 9: Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where 

RVC is applied (see Overleaf Notes) - Trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc đơn vị đo 
lường khác) và trị giá FOB. Việc ghi trị giá FOB được áp dụng khi tiêu chí xuất xứ là 
Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) và quy định cụ thể như sau: 

- Nhà xuất khẩu thuộc các nước thành viên ASEAN phải ghi trị giá FOB vào Ô số 
9 trên C/O; 

- Nhà xuất khẩu từ Ôtx-trây-li-a hoặc Niu-di-lân có thể lựa chọn việc ghi trị giá 
FOB vào Ô số 9 hoặc ghi trị giá FOB vào một bản khai báo nhà xuất khẩu (“Exporter 
Declaration”) riêng biệt như quy định tại Phụ lục V-C. 

C/O hoặc C/O giáp lưng được cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ hoặc nhập khẩu vào 
Cam-pu-chia và My-an-ma sẽ vẫn thể hiện trị giá FOB với bất kể tiêu chí xuất xứ nào 
trong thời gian hai (02) năm kể từ ngày Nghị định thư thứ nhất có hiệu lực hoặc sớm 
hơn trước đó khi được Ủy ban Thương mại Hàng hóa phê chuẩn. 
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* Ô số 10: Invoice number(s) and date of invoice(s) - Số và ngày của hóa đơn 
thương mại được cấp cho lô hàng nhập khẩu vào nước nhập khẩu. 

STT Vướng mắc Nội dung 
Cơ sở pháp lý 
(nếu có)/ Công 
văn tham khảo 

1 

Hóa đơn 
thương mại 
được phát 

hành bởi một 
công ty có trụ 

sở tại một 
nước thứ ba 
(bên thứ ba) 

Đối với C/O AANZ có hóa đơn nước thứ 
3 không khai báo hóa đơn của nhà sản 
xuất hoặc nhà xuất khẩu. Yêu cầu từ chối 
theo quy định. 
- Trường hợp DN xuất trình hóa đơn của 
nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu có số và 
ngày trùng với số, ngày của hóa đơn do 
bên thứ ba phát hành, có thể xem xét chấp 
nhận C/O nếu không còn nghi ngờ nào 
khác. Trường hợp DN không xuất trình 
được hóa đơn thì báo cáo TCHQ xác 
minh; 
- Trường hợp DN xuất trình hóa đơn của 
nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu khác với 
có số và ngày trùng với số, ngày của hóa 
đơn do bên thứ ba phát hành thì từ chối 
theo quy định. 

Công văn số 
542/GSQL - GQ4 
ngày 28/2/2018. 

Công văn số 
8382/TCHQ-
GSQL ngày 
25/12/2017. 

 

2 
Hóa đơn nước 
thứ ba (bên 
thứ ba)  

Trường hợp hóa đơn thương mại được 
phát hành bởi một công ty có trụ sở tại 
một nước thứ ba (bên thứ ba) nhưng trên 
ô số 7 C/O không thể hiện tên Công ty 
phát hành invoice. Yêu cầu từ chối theo 
quy định. 

Phụ lục V-a 
Thông tư số 
31/2015/TT-

BCT; Điểm 2.3 
Công văn số 
8382/TCHQ-
GSQL ngày 
25/12/2017. 

 
 

*  Ô số 11:  Declaration by the exporter – Khai báo thông tin người xuất khẩu 
+ Dòng thứ nhất ghi tên nước xuất khẩu. 
+ Dòng thứ hai ghi tên nước nhập khẩu. 
+ Dòng thứ ba ghi địa điểm, ngày tháng năm đề nghị cấp C/O, họ tên, chữ ký của 

người ký đơn đề nghị cấp C/O và tên công ty đề nghị cấp C/O. 
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STT Vướng mắc Nội dung 
Cơ sở pháp lý (nếu 
có)/ Công văn tham 

khảo 

1 
Không có chữ 
ký người xuất 

khẩu tại ô số 11 

Trường hợp không có chữ ký người 
xuất khẩu tại ô số 11, thực hiện từ 

chối C/O theo thủ tục quy định 

Công văn 
8382/TCHQ-GSQL 

ngày 25/12/2017 
 

* Ô số 12: Certification  - Dành cho cán bộ Tổ chức cấp C/O ghi: địa điểm, ngày 
tháng năm cấp C/O, chữ ký của cán bộ cấp C/O, con dấu của Tổ chức cấp C/O. 

Trường hợp cấp C/O bản sao chứng thực của C/O gốc, dòng chữ “CERTIFIED 
TRUE COPY” và ngày cấp bản sao này được đánh máy hoặc đóng dấu lên Ô số 12 của 
C/O theo quy định tại Điều 11 của Phụ lục III. 

* Ô số 13: 
- Đánh dấu √ vào ô “Back-to-Back Certificate of Origin” trong trường hợp tổ chức 

cấp C/O của nước trung gian cấp C/O giáp lưng theo khoản 3 Điều 10 của Phụ lục III; 
- Đánh dấu √ vào ô “Subject of third-party invoice” trong trường hợp hóa đơn 

thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà 
xuất khẩu đại diện cho công ty đó theo quy định tại Điều 22 của Phụ lục III. Số của hóa 
đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành và số của hóa đơn (nếu biết được) do 
thương nhân phát hành cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu cần được ghi trong Ô 
số 10; 

 - Đánh dấu √ vào ô “Issued Retroactively” trong trường hợp do sai sót không cố 
ý hoặc có lý do xác đáng khác theo khoản 2 Điều 10 của Phụ lục III; 

- Đánh dấu √ vào ô “De Minimis” nếu hàng hóa phải áp dụng khoản 1 Điều 8 của 
Phụ lục I; 

- Đánh dấu √ vào ô “Accumulation” trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ của 
một nước thành viên được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một nước thành 
viên khác để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh như quy định tại Điều 6 của Phụ lục 
I. 

Lưu ý: Ô số 13 có thể được đánh dấu √ bằng tay hoặc in bằng máy vi tính. 
3. Một số quy định riêng: 
- Trong trường hợp có nhiều mặt hàng và/hoặc nhiều thông tin không thể kê khai 

hết trên C/O thì sẽ kê khai tiếp trên mẫu khai bổ sung C/O tại Phụ lục V-B; 
- Trong trường hợp có nhiều mặt hàng khai trên cùng một C/O, nếu mặt hàng nào 

không được hưởng ưu đãi thuế quan, cơ quan Hải quan đánh dấu thích hợp vào ô số 4 
và mặt hàng đó cần được khoanh tròn hoặc đánh dấu thích hợp tại ô số 5. 
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MẪU C/O MẪU AANZ 
(Original (Duplicate/Triplicate) 

1. Goods Consigned from (Exporter’s name, 
address and country)  

 

Certificate No.                                            
Form AANZ 

AGREEMENT ESTABLISHING THE 
ASEAN – AUSTRALIA–NEW ZEALAND 

FREE TRADE AREA (AANZFTA) 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

Issued in …………………………… 

(Country) 

(see Overleaf Notes) 

2. Goods Consigned to (Importer’s/ 
Consignee’s name, address, country) 

 

3. Means of transport and route (if known) 

Shipment Date:  

Vessel’s name/Aircraft etc.: 

Port of Discharge: 

4. For Official Use 

 £ Preferential Treatment Given Under 
AANZFTA 

  £ Preferential Treatment Not Given 
(Please state  reason/s) 

………………………………………………
…………… 

Signature of Authorised Signatory of the 
Importing Country 
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5. Item 
number 

 

6. Marks 
and numbers 
on packages 

 

7. Number and kind of 
packages; description of 

goods including HS 
Code (6 digits) and 

brand name (if 
applicable). Name of 
company issuing third 

party invoice (if 
applicable) 

8. Origin 
Conferring 
Criterion 

(see 
Overleaf 
Notes) 

9. Quantity 
(Gross weight 

or other 
measurement), 

and value 
(FOB) where 

RVC is applied 
(see Overleaf 

Notes) 

10. 
Invoice 
number 
(s) and 
date of 

invoice(s) 

      

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the above 
details and statements are correct; that all the 
goods were produced in  

………………………………………………… 

(country) 

and that they comply with the rules of origin, as 
provided in Chapter 3 of the Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand 
Free Trade Area for the goods exported to 

………………………………………………… 

(importing country) 

………………………………………………… 

Place and date, name, signature and company of 
authorised signatory 

12. Certification 

On the basis of control carried out, it is 
hereby certified that the information 
herein is correct and that the goods 
described comply with the origin 
requirements specified in the Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Area. 

 
 
…………………………………………
…………………............................. 

Place and date, signature and stamp of 
Authorised Issuing Authority/ Body 

13. £ Back-to-back Certificate of Origin       £Subject of third-party invoice            £ Issued 
retroactively  

 £ De Minimis                                                  £ Accumulation  
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 
Continuation Sheet 

Original (Duplicate/Triplicate) 
Certificate No.   Form AANZ 

 
5. Item 
number 

 

6. Marks 
and numbers 
on packages 

 

7. Number and kind 
of packages; 

description of goods 
including HS Code 
(6 digits) and brand 
name (if applicable) 

8. Origin 
Conferring 

Criterion (see 
Overleaf 
Notes) 

9. Quantity 
(Gross weight or 

other 
measurement), 

and value (FOB) 
where RVC is 
applied (see 

Overleaf  Notes) 

10. 
Invoice 
number 
(s) and 
date of 
invoice 

(s) 

      
11.  Declaration by the exporter 
The undersigned hereby declares that the 
above details and statements are correct; that 
all the goods were produced in  
………………………………………………
……………………….. 

(country) 
and that they comply with the rules of origin, 
as provided in Chapter 3 of the Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Area for the goods 
exported to 
………………………………………………
……………………….. 

(importing country) 
………………………………………………
…………...................... 
Place and date, name, signature and company 
of authorised signatory 

12.  Certification 
On the basis of control carried out, it is hereby 
certified that the information herein is correct 
and that the goods described comply with the 
origin requirements specified in the 
Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 
………………………………………………
……................................. 
Place and date, signature and stamp of 
Authorised Issuing Authority/ Body 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


