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PHỤ LỤC II 
C/O MẪU AJ (Asean – Nhật Bản) 

 
Quyết định 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 ban hành Quy chế cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AJ để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện ASEAN – Nhật Bản. 

1. Thể thức C/O: 
1.1. Mẫu C/O: Điều 3 Phụ lục 6 Quyết định 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008; 

Công văn 7461/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2009.  
- C/O có màu trắng và phải làm trên khổ giấy A4. 
- Ngôn ngữ tiếng Anh 
- Số lượng tiêu chí : mẫu JV gồm 10 tiêu chí, mẫu AJ gồm 11 tiêu chí 
- Màu sắc: mẫu JV mặt trước có màu xanh lá cây nhạt, mặt sau màu trắng; mẫu AJ 

mặt trước màu vàng nhạt, mặt sau màu nhạt hơn (ngả sang màu trắng) 
- C/O AJ và JV của Nhật Bản đều được in trên loại giấy chống làm giả, có các 

dòng chữ PHOTO COPY là loại chữ trong suốt được in ngang trang giấy. 
- Một bộ C/O của ASEAN bao gồm một bản gốc và hai (2) bản sao: “Original, 

“Duplicate” , “Triplicate” ở góc trên cùng, bên tay phải của bản sao C/O. Riêng Nhật 
Bản, một bộ C/O chỉ bao gồm một bản gốc. 

 1.2.  Mẫu dấu, chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O: 
 - Con dấu và chữ ký trên C/O của Nhật Bản được cấp theo hình thức cấp điện tử. 
- 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: Reference No - Ô trên cùng bên phải ghi số tham chiếu (do Tổ 

chức cấp C/O ghi). Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể 
như sau: tên nước thành viên xuất khẩu, gồm 02 ký tự; Nhóm 2: tên nước thành viên 
nhập khẩu gồm 02 ký tự như sau; Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 
2009 sẽ ghi là “09”; Nhóm 4: ký hiệu viết tắt tên Tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh 
sách các Tổ chức cấp C/O được quy định cụ thể tại Phụ lục 13;  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, country) - Tên giao 
dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên nước xuất khẩu 

“Người xuất khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân tại nước thành viên xuất khẩu và 
xuất khẩu hàng hóa từ chính nước đó; 
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* Ô số 2: Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, address, country) - 
Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước nhập khẩu. 

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  

 
* Ô số 3: Means of transport and route (as far as 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 
bốc dỡ hàng). 

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

1 

Ngày xếp 
hàng lên tàu 

khác ngày trên 
vận đơn 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Phụ 
lục 6 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT 
thì “Các nội dung khác khai trên C/O 
phù hợp với các chứng từ đã nộp”. Do 
đó,  ngày xếp hàng lên tàu khác biệt so 
với ngày trên vận đơn là không phù hợp 

với quy định. 

Công văn số 
1188/XNK-XXHH 

ngày 18/09/2017 của 
Bộ Công thương 

 
* Ô số 4: For Official Use – Dùng cho công chức 
£ Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement 
£ Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) 
- Cơ quan Hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu (√) vào ô thích 

hợp 
* Ô số 5: Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; Number 

and kind of packages; Description of goods (including quantity where appropriate and 
HS number of the importing Party at 6-digit level) - Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng; 
Số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm số lượng và mã HS của nước 
nhập khẩu). 

Lưu ý: Riêng C/O mẫu AJ do các nước Asean cấp đối với những mặt hàng áp dụng 
tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 
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* Ô số 6: Preference criteria (see Notes overleaf) – Tiêu chí xuất xứ (xem mặt sau 
của C/O) 

PREFERENCE CRITERIA: For goods that meet the preference criteria, the 
exporter or its authorised agent should indicate in box 6 of this form, the preference 
criteria met, in the manner shown in the following table: 

Tiêu chí xuất xứ: Đối với hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ, người xuất khẩu 
hoặc người được ủy quyền điền thông tin vào ô số  6 của mẫu này, tiêu chí xuất xứ đáp 
ứng được thể hiện theo bảng sau: 

Circumstances of production or  manufacture in the country 
named in box 10 of this form - Hàng hóa được sản xuất tại 
nước ở ô số 10 của C/O 

Insert in box 6 - 
Điền vào ô số 6 

(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of Chapter 3 
- Hàng hóa thỏa mãn Điều 24 Chương 3 Hiệp định 

“PE” 

(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of Chapter 3 - 
Hàng hóa có xuất xứ thuần túy thỏa mãn Điều 25 Chương 3 
Hiệp định 

“WO” 

(c)  Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of Chapter 3 - 
Hàng hóa đáp ứng quy định  Khoản 1 Điều 26 Chương 3 
Hiệp định 

“CTH” or 
“RVC”  

(d)    Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 3 - 
Hàng hóa đáp ứng quy định  Khoản 2 Điều 26 Chương 3 
Hiệp định 

- Change in Tariff Classification  - Chuyển đổi mã số 
hàng hóa 

- Regional Value Content - Hàm lượng trị giá khu vực 
 

- Specific Processes - Công đoạn gia công chế biến cụ 
thể 

 
 
 
“CTC”  
 
“RVC”  
“SP” 
 

Also, exporters should indicate the following where applicable: 
- Ngoài ra, người xuất khẩu cũng ghi những quy định thích 
hợp sau: 

 

(e)    Should goods comply with Article 28 of Chapter 3 - Hàng 
hóa phải tuân theo Điều 28 Chương 3 Hiệp định 

“DMI” 

(f)    Should goods comply with Article 29 of Chapter 3 - Hàng “ACU” 
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hóa phải tuân theo Điều 29 Chương 3 Hiệp định 

 
* Ô số 7: Quantity ( gross or net weight or other quantity) - Số lượng (tổng trọng 

lượng hoặc trọng lượng tịnh hoặc số lượng khác) 
* Ô số 8: Number and date of Invoices - Số và ngày của hoá đơn thương mại 
* Ô số 9: Remarks  - Lưu ý:  
□ Third Country Invoicing             □ Issued Retroactively 
- Hóa đơn nước thứ 3: 
Hóa đơn do nước thứ ba phát hành Đánh dấu (√) vào ô “Third Country Invoicing” 

(Hóa đơn do nước thứ ba phát hành). Số của hóa đơn cấp cho hàng hóa nhập khẩu vào 
nước thành viên nhập khẩu được ghi tại ô số 8. Tên đầy đủ và địa chỉ của công ty hoặc 
người phát hành hóa đơn được ghi vào ô số 9.  

Trong trường hợp ngoại lệ hóa đơn thương mại được phát hành bởi nước thứ ba 
không sẵn có vào thời điểm cấp C/O, số và ngày của hóa đơn do người xuất khẩu (được 
cấp C/O) phát hành được ghi vào ô số 8. Ô “Third Country Invoicing” thuộc ô số 9 
được đánh dấu (√), và ô số 9 được ghi nội dung: hàng hóa xuất khẩu sẽ được cấp một 
hóa đơn khác do nước thứ ba phát hành cho mục đích nhập khẩu vào nước thành viên 
nhập khẩu. Ô số 9 cũng được ghi tên và địa chỉ đầy đủ của công ty hoặc người sẽ phát 
hành hóa đơn  nước thứ ba. Trong trường hợp này, cơ quan Hải quan của nước thành 
viên nhập khẩu có thể yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp các hóa đơn và các chứng từ có 
liên quan khác có nội dung xác nhận giao dịch giữa nước thành viên xuất khẩu và nước 
thành viên nhập khẩu, đối với hàng hóa được khai báo nhập khẩu.   

- Cấp sau: Điều 7 Phụ lục 6 
Về nguyên tắc, một C/O phải được cấp trước thời điểm giao hàng hoặc không 

muộn hơn ba (03) ngày tính từ ngày giao hàng. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu C/O 
không được cấp trước thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn ba (03) ngày kể từ 
thời điểm đó, theo đề nghị của người xuất khẩu, C/O sẽ được cấp sau trong vòng mười 
hai (12) tháng từ ngày giao hàng theo quy định pháp luật của nước thành viên xuất 
khẩu, và phải đánh dấu (√) vào ô “Issued Retroactively”. Trong trường hợp này, người 
nhập khẩu hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan, theo quy định pháp luật nước 
thành viên nhập khẩu, phải cung cấp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu C/O cấp 
sau đã nêu trên. Ngày giao hàng phải được ghi rõ tại ô số 3 của C/O cấp sau. 

* Ô số 10. Declaration by the exporter - Khai báo của người xuất khẩu 
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 requirements specified for these goods in the AJCEP 

Agreement for the goods exported to 
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......................................... 
(Importing Country) 
............................................................ 
Place and date, printed name, signature and company of authorised signatory 
 
* Ô số 11. Certification -  Chứng nhận 
 It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the 

exporter is correct. 
3. Một số quy định riêng: 
- C/O giáp lưng (Khoản 4 Điều 3 Phụ lục 4). Không nhằm áp dụng khoản 5, Điều 

2 Phụ lục này, hàng hóa có xuất xứ đã được Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất 
khẩu cấp C/O (sau đây gọi là “C/O ban đầu”), sau đó tiếp tục được xuất khẩu từ nước 
thành viên nhập khẩu sang một nước thành viên khác, Tổ chức cấp C/O của nước thành 
viên nhập khẩu có thể cấp một C/O giáp lưng và coi là một C/O mới cho hàng hóa có 
xuất xứ nếu người xuất khẩu tại nước nhập khẩu hoặc đại lý được uỷ quyền đề nghị cấp 
C/O giáp lưng và nộp C/O ban đầu vẫn còn giá trị. 

- Khi một C/O giáp lưng được cấp theo quy định tại khoản 4 của điều này, hàng 
hóa có xuất xứ tại nước thành viên xuất khẩu được đề cập tại Phụ lục 1 và tại Phụ lục 
này được coi là hàng hóa có xuất xứ tại nước thành viên nơi C/O ban đầu được cấp. 
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MẪU C/O AJ 
 1. Goods consigned from (Exporter's 
name, address, country)  - Tên người 
xuất khẩu, địa chỉ, tên nước 

Reference No. 
     

  

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE 
ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER 

STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST 
ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP 

AGREEMENT) 

  CERTIFICATE OF ORIGIN 
 

2. Goods consigned to 
(Importer’s/Consignee's name, 
address, country) - Tên người nhập 
khẩu, địa chỉ, tên nước.          FORM AJ   
                           Issued in Japan 
             
                 
3. Means of transport and route (as 
far as known) - Phương tiện vận 
chuyển và tuyến đường (theo như 
đã biết).   4. For Official Use   
                      
     Shipment date             Preferential Treatment Given Under 
                 AJCEP Agreement 
                      
     Vessel's name/Aircraft 
etc.           

Preferential Treatment Not Given 
(Please 

                state reason/s)   
     Port of discharge                 
                           ....................................................................... 

            
Signature of Authorised Signatory of the 
Importing Country 

                  
 5. Item number (as necessary); Marks 

and numbers of packages; Number and 
kind of packages; Description of goods 
(including quantity where appropriate 
and HS number of the importing Party 
at 6-digit level) - Ký hiệu và số hiệu 

 6. Preference criteria 
(see Notes overleaf) – 
Tiêu chí xuất xứ (xem 
mặt sau) 

7. Quantity 
(gross or net 

weight or other 
quantity) – Số 
lượng (tổng 
trọng lượng 
hoặc trọng 

8. 
Number 
and date 

of 
Invoices 
– Số và 

ngày hóa 
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của kiện hàng; Số kiện hàng, loại kiện 
hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm số 
lượng và mã HS của nước nhập khẩu). 

lượng tịnh hoặc 
số lượng khác) 

đơn 
 

9. Remarks 

 □ Third Country Invoicing- Hóa đơn nước thứ 3                      □ Issued Retroactively – Cấp sau 
10. 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 requirements 
specified for these goods in the AJCEP 
Agreement for the goods exported to 

.............................. 

(Importing Country) 

................................ 

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

11. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the exporter is 

correct 

...................................... 

 

 

 

 

 

Place and date, printed name, signature and 
stamp of Competent Governmental Authority or 

Designee 

 
 
 
 


