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PHỤ LỤC V  
MẪU E (Asean – Trung Quốc) 

 
Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa 

đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định 
Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội 
quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa . 

Thông tư 01/2011/TT-BCT ngày 14/01/2011; Thông tư 37/2011/TT-BCT ngày 
10/10/2011 sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT. 

1. Thể thức C/O:   
1.1. Mẫu C/O: Điều 8 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của 

Bộ Công thương: 
- C/O mẫu E phải là giấy khổ A4 theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với mẫu trong Phụ 

lục 3.  
- C/O mẫu E phải được làm bằng tiếng Anh. 
- Một bộ C/O mẫu E bao gồm 01 bản gốc và 02 bản sao các-bon có màu như sau: 
+ Bản gốc: màu be (mã màu: 727c) 
+ Bản sao thứ hai: màu xanh nhạt (mã màu Pantone: 622c) 
+ Bản sao thứ ba: màu xanh nhạt (mã màu Pantone: 622c)  

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

1 

Khác biệt màu 
giấy của bản đính 
kèm (attachment) 
với màu giấy của 
C/O mẫu E gốc 

Chấp nhận sự khác biệt màu giấy của 
bản đính kèm (attachment) với màu 

giấy của C/O mẫu E gốc đối với C/O 
mẫu E do Hội đồng xúc tiến thương 

mại quốc tế Trung Quốc cấp. 

Công văn 
3599/GSQL-GQ4 
ngày 12/11/2018 

2 

Khác biệt về mẫu, 
màu sắc và định 

dạng của các trang 
tiếp theo (bao 

gồm cả Phụ đính – 
annex/attachment) 

so với C/O bản 
chính 

Chấp nhận C/O mẫu E do Hội đồng 
xúc tiến thương mại quốc tế cấp trong 

trường hợp có sự khác biệt về mẫu, 
màu sắc và định dạng của các trang 
tiếp theo so với C/O bản chính. Thời 
hạn: C/O cấp sau ngày 12/10/2018 và 

thực hiện cho đến khi có thông báo mới 
của TCHQ. 

Công văn 
7415/TCHQ-
GSQL ngày 
18/12/2018 

3 
Số lượng mặt 

hàng khai báo trên 
C/O mẫu E 

Giới hạn số lượng mặt hàng trên mỗi 
C/O là 20 mặt hàng. Trường hợp C/O 
mẫu E ban đầu không đủ chỗ để khai 

Công văn 
2706/TCHQ-
GSQL ngày 
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hết số lượng các mặt hàng cần khai thì 
người xuất khẩu sử dụng một C/O mẫu 

E khác để khai tiếp. 

07/6/2011 

1.2. Mẫu dấu, chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O: Quy định tại Điều 3 
Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT. 

- Tra cứu mẫu dấu 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 công thông tin điện tử của cơ quan cấp. 
Thông tin C/O do Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế của Trung Quốc cấp tra 

cứu tại địa chỉ http://check.ccpiteco.net/ (Công văn số 102/GSQL-GQ4 ngày 
10/01/2018) 

2. Nội dung C/O:  
* Ô trên cùng bên phải: Reference No - Tổ chức cấp C/O ghi. Số tham chiếu  
* Ô số 1: Products consigned from (Exporter's business name, address, country) - 

Ghi tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu. 
- Người xuất khẩu là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ sở tại lãnh thổ 

của một Bên, nơi hàng hóa được xuất khẩu bởi chính cá nhân hoặc pháp nhân đó (Điểm 
3 Điều 1 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT). 

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

1 
Tên của 

người xuất 
khẩu 

Người được ủy quyền xin C/O không được 
phép đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 

của C/O mẫu E. Tên của người xuất khẩu ghi 
trên ô số 1 phải trùng với tên ghi trên hóa đơn 
thương mại trừ trường hợp hóa đơn bên thứ 

ba 

Công văn 
113/XNK-

XXHH ngày 
04/3/2014 của 

Bộ Công thương 

2 

Trường hợp 
công ty 

thương mại 
đứng tên 

người xuất 
khẩu 

Trường hợp công ty thương mại đứng tên 
người xuất khẩu trên C/O mẫu E, số hóa đơn 
thương mại khai báo trên ô số 10 là hóa đơn 

do người sản xuất phát hành (là hóa đơn 
thương mại nộp trong hồ sơ hải quan), tên và 
nước của công ty phát hành hóa đơn bên thứ 
ba khai báo trên ô số 7 là người sản xuất (ví 

dụ như: manufacture/manufacturer): Yêu cầu 
doanh nghiệp giải trình mối quan hệ mua bán 
giữa người sản xuất và người xuất khẩu đứng 

tên trên ô số 01 C/O (công ty thương mại). 
Trường hợp không cung cấp được chứng từ 

Công văn 
8382/TCHQ-
GSQL ngày 
25/12/2017 
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giải trình, yêu cầu chưa chấp nhận C/O và gửi 
báo cáo về Tổng cục Hải quan để xác minh 

3 

Trường hợp 
không thể 
hiện tên 
quốc gia 

xuất khẩu 

Căn cứ hồ sơ nhập khẩu lô hàng, giải trình 
của doanh nghiệp và các thông tin khác có thể 

xác định được tên quốc gia nơi người xuất 
khẩu đặt trụ sở thì chấp nhận C/O để được 

hưởng ưu đãi theo Hiệp định 

Công văn 
921/HQHP-

GSQL 18/01/18; 
số 269/GSQL-
GQ4 29/01/18) 

 
* Ô số 2: Products consigned to (Consignee's name, address, country) - Ghi tên 

người nhận hàng, địa chỉ, tên nước. 
- C/O phải thể hiện tên người nhập khẩu phù hợp với tên người nhập khẩu trên tờ 

khai hải quan. 

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

1 

Trường hợp 
không thể 
hiện tên 
quốc gia 

nhập khẩu 

Căn cứ hồ sơ nhập khẩu lô hàng, giải trình 
của doanh nghiệp và các thông tin khác có thể 

xác định được tên quốc gia nơi người xuất 
khẩu đặt trụ sở thì chấp nhận C/O để được 

hưởng ưu đãi theo Hiệp định 

Công văn 
921/HQHP-

GSQL 18/01/18; 
số 269/GSQL-
GQ4 29/01/18) 

2 

Trường hợp 
ô số 2 thể 
hiện thông 
tin tên ngân 

hàng 

- Trường hợp ô số 2 thể hiện thông tin tên 
ngân hàng mà không ghi tên, nước của nhà 

nhập khẩu là không hợp lệ. 
- Cơ quan hải quan chấp nhận C/O ghi tên 
ngân hàng tại ô số 2 và thông tin về người 

nhập khẩu/người nhận hàng được ghi trên ô 
số 7 thay vì ghi ở số 2, do không đủ chỗ trống 
để khai báo, nếu các thông tin trên C/O được 
thể hiện đầy đủ và không có nghi ngờ về xuất 

xứ hàng hóa. 

Công văn 
2788/TCHQ-
GSQL ngày 
28/05/2010; 
877/TCHQ-

GSQL 
08/02/2013 

* Ô số 3: Mean of transport and route (as far as known) - 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 Ghi thông Việc ghi thông tin tại ô số 3 (as far as known) Công văn 



4 
 

tin tại ô số 3 có thể linh hoạt. Do đó, trường hợp ô số 3 
không thể hiện thông tin tên tàu, cảng xếp hàng 
cụ thể (đã có nước nhập khẩu là Việt Nam) có 

thể xem xét được chấp nhận. Trường hợp có sai 
khác, căn cứ vào giải trình của doanh nghiệp để 

xem xét tính hợp lệ của C/O 

3636/GSQL-
TH ngày 

13/11/2011 
 

 

* Ô số 4: For Official Use – Sau khi nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan tại 
cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu thích hợp trước khi gửi lại cho tổ chức đã 
cấp C/O Mẫu E này. 

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

1 
Ghi lý do từ 
chối C/O tại 

ô số 4 

Trường hợp từ chối C/O, cơ quan hải quan 
tích vào ô số 4 mục Preferential Treatment 

Not Given (Please state reason/s), ghi rõ lý do 
từ chối bằng tiếng Anh, trả lại cho người 
nhập khẩu, cơ quan hải quan lưu 01 bản 

photocopy để xử lý nếu có tranh chấp sau này 

Điều 8 phụ lục 2 
Thông tư 
36/2010/TT-
BCT; Công văn 
số 3405/TCHQ-
GSQL ngày 
18/7/2011 

 
 

* Ô số 5: Item number - Danh mục hàng hóa. 
* Ô số 6: Marks and numbers on packages - Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng. 
* Ô số 7: Number and type of packages, description of products (including 

quantity where appropriate and HS number of the importing Party - Số kiện hàng, loại 
kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu): 

- Mô tả hàng hóa trên C/O phải phù hợp với hàng hóa khai báo trên tờ khai hải 
quan và chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan; 

- Trường hợp mua bán qua bên thứ ba: Thể hiện thông tin tên, nước của Công ty 
phát hành hóa đơn. 

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

1 

Thông tin 
khai báo về 
tiêu chí xuất 
xứ, trị giá, 

mã HS 

Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng 
một C/O tuy nhiên từng mặt hàng đáp ứng 
các quy định về xuất xứ. Theo đó, C/O khai 
báo hàng hóa khác nhau (mã số HS khác nhau 
ở cấp độ 2, 4 hoặc 6 số) nhưng không thể 

Công văn 
8382/TCHQ-
GSQL ngày 
25/12/2017 
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hiện chi tiết tiêu chí xuất xứ, số lượng, trị giá 
(nếu trường hợp bắt buộc khai báo trị giá) cho 
từng mặt hàng thì chưa đủ cơ sở để xem xét 
mức thuế suất ưu đãi đặc biệt cho từng dòng 
hàng à Chưa chấp nhận C/O và gửi báo cáo 
về Tổng cục Hải quan để xác minh. 

2 Lượng hàng 

-Trường hợp số lượng, trọng lượng hoặc khối 
lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu vượt quá 
số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng hàng 
hóa ghi trên C/O, cơ quan HQ chỉ chấp nhận 
cho hưởng ưu đãi đối với số lượng, trọng 
lượng, khối lượng trên C/O 
- Trường hợp lượng hàng nhập khẩu thực tế 
lớn hơn hoặc nhỏ hơn lượng hàng trên C/O 
thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d và đ 
khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-
BTC; 

 Điều 15, Điều 26 
Thông tư 

38/2018/TT-
BTC 

 

3 

Số kiện 
hàng/ loại 

kiện 
hàng/số 

lượng/trọng 
lượng hàng 

hóa 

Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O 
trong trường hợp số kiện hàng/ loại kiện 

hàng/số lượng/trọng lượng hàng hóa thể hiện 
tại ô khác với ô quy định trên C/O (ví dụ số 

kiện hàng và loại kiện hàng được ghi tại ô số 
9 thay vì phải ghi tại ô số 7) và phù hợp với 
các thông tin trên chứng từ khác thuộc bộ hồ 
sơ hải quan; hoặc trường hợp C/O không thể 

hiện một trong những thông tin về số kiện 
hàng/số lượng/trọng lượng hàng nhưng cơ 

quan hải quan xác định được số lượng hoặc 
trọng lượng hàng hóa được hưởng mức 

thuế suất ưu đãi đặc biệt qua việc kiểm tra, 
đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ 

hồ sơ hải quan. 

Quyết định 
4286/QĐ-TCHQ 

31/12/2015 

4 Mã HS 

+ Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ 
của sản phẩm, những sai sót nhỏ, chẳng hạn 
như khác biệt về mã HS trên C/O mẫu E so 
với mã HS trên các chứng từ nộp cho cơ quan 
hải quan để làm thủ tục nhập khẩu, sẽ không 
làm mất hiệu lực của C/O mẫu E nếu sự khác 
biệt này trên thực tế phù hợp với sản phẩm 
nhập khẩu. 

Điều 17 Phụ lục 
II Thông tư 

36/2010/TT-
BTC Điều 25 

TT38/2015/BTC 
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+ Trường hợp có sự khác biệt về phân loại 
mã số HS giữa nước thành viên xuất khẩu và 
nước thành viên nhập khẩu nhưng không làm 
thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa thì xem 
xét chấp nhận; 

5 
Trường hợp 
C/O giáp 
lưng 

Thông tin của C/O mẫu E bản gốc trên C/O 
giáp lưng có thể được ghi ở bất kỳ ô nào trên 
C/O, tuy nhiên nhà xuất khẩu thường ghi vào 

ô số 7 

Công văn 
2706/TCHQ-
GSQL ngày 
07/6/2011 

6 
C/O cấp 
cho thiết bị 
đồng bộ 

C/O mẫu E cấp cho thiết bị đồng bộ bao gồm 
nhiều bộ phận/ linh kiện trong một bộ hàng 
hóa như bộ sản phẩm cơ khí, máy móc công 

trình, điện, điện tử… Theo đó, C/O mẫu E chỉ 
cần thể hiện mô tả sản phẩm và một mã HS 

cụ thể của sản phẩm/ thiết bị hoàn chỉnh cuối 
cùng, không cần kê khai chi  tiết các bộ phận/ 
linh kiện đồng bộ trên các tờ đính kèm/ phụ 

lục của C/O 

Công văn 
113/XNK-

XXHH ngày 
04/3/2014 của 

Bộ Công thương 

* Ô số 8: Origin criteria (see Overieaf Notes) – Tiêu chí xuất xứ  
Tiêu chí xuất xứ phải đáp ứng quy định tại Điều 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục 1 Quyết định 

12/2007/QĐ-BTM.  
Lưu ý: Trường hợp tiêu chí xuất xứ thể hiện trên C/O là PSR, chỉ chấp nhận được 

hưởng ưu đãi nếu hàng hóa đó nằm trong danh mục thuộc phụ lục I Thông tư 
36/2010/TT-BCT (công văn 416/GSQL-TH ngày 11/04/2014). 
Hàng hóa được sản xuất tại nước có tên 
đầu tiên ở ô số 11 của C/O này gồm các 
trường hợp sau: 

Điền vào ô số 8: 

a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được 
sản xuất toàn bộ tại người xuất khẩu theo 
Điều 3 của Phụ lục 1 Quyết định số 
12/2007/QĐ-BTM 

Ghi "WO" 

b) Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy theo 
Điều 4 của Phụ lục I Quyết định 
12/2007/QĐ-BTM 

Ghi tỉ lệ phần trăm hàm lượng được 
tính theo giá FOB của hàng hóa được 
sản xuất hay khai thác tại nước xuất 
xứ, chẳng hạn ghi 40% 

c) Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy theo 
Điều 4 và Điều 5 của Phụ lục I Quyết định 
12/2007/QĐ-BTM (xuất xứ cộng gộp)  

Ghi tỉ lệ phần trăm hàm lượng cộng 
gộp ACFTA được tính theo giá FOB, 
chẳng hạn ghi 40% 
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d) Hàng hóa đáp ứng Điều 6 của Phụ lục I 
Quyết định 12/2007/QĐ-BTM  

Ghi "PSR" 

 
* Ô số 9: Gross weight or other quantity and value (FOB) - Trọng lượng cả bì của 

hàng hóa (hoặc số lượng khác) và giá trị FOB. 

STT Vướng mắc Nội dung 

Cơ sở pháp lý 
(nếu có)/ 
Công văn 

tham khảo 

1 Trọng 
lượng 

Chấp nhận khai báo trọng lượng tổng (gross 
weight) hoặc trọng lượng tịnh (net weight) trên 

nội dung khai báo “trọng lượng khác-other 
weight” 

Công văn 
113/XNK-

XXHH ngày 
04/3/2014 của 

Bộ Công 
thương 

 

2 Trị giá 

Sự khác biệt về trị giá khai báo trên C/O với trị 
giá khai báo bởi một công ty có trụ sở tại một 

nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu 
ACFTA đại diện cho Công ty trên các chứng từ 
khác (hóa đơn thương mại, ...) không ảnh hưởng 
đến tính hợp lệ của C/O (ví dụ giá trị FOB trên 

C/O = giá trị CIF của hóa đơn thương mại 

Công văn 
978/GSQL-

TH ngày 
21/07/2014 

 
* Ô số 10: Number and date of Invoices - Số và ngày của hóa đơn thương mại.    

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

1 Hóa đơn 
nước thứ 3 

- Chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa 
đơn thương mại được phát hành bởi một công 
ty có trụ sở tại một nước thứ 3. Trường hợp 
hóa đơn do một công ty của Trung Quốc hoặc 
ASEAN cấp (công ty không phải nhà xuất 
khẩu) cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn 
bến thứ ba. 
- Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ 
ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 thì 
đánh dấu vào ô "Third Party Invoicing", số 

Công văn 
2706/TCHQ-
GSQL ngày 
07/6/2011 
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hóa đơn phải được ghi rõ tại Ô số 10 

2 Ngày hóa 
đơn 

Trường hợp cùng số hóa đơn nhưng ngày 
phát hành hóa đơn khai trên C/O khác so với 
ngày hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan thì tạm 
thời chưa chấp nhận, chuyển xác minh C/O 
theo quy định. 

Công văn 
1936/GSQL-

GQ4 ngày 
28/6/2018 

3 

Số hóa đơn 
thương mại 

khai báo 
trên ô số 10 

C/O 

Trường hợp công ty thương mại đứng tên 
người xuất khẩu trên C/O mẫu E, số hóa đơn 
thương mại khai báo trên ô số 10 là hóa đơn 
do người sản xuất phát hành (là hóa đơn 
thương mại nộp trong hồ sơ hải quan), tên và 
nước của công ty phát hành hóa đơn bên thứ 
ba khai báo trên ô số 7 là người sản xuất (ví 
dụ như: manufacture/manufacturer): yêu cầu 
doanh nghiệp giải trình mối quan hệ mua bán 
giữa người sản xuất và người xuất khẩu đứng 
tên trên ô số 01 C/O (công ty thương mại). 
Trường hợp không cung cấp được chứng từ 
giải trình, yêu cầu chưa chấp nhận C/O và gửi 
báo cáo về Tổng cục Hải quan để xác minh. 

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

 

* Ô số 11: Declaration by the exporter - Khai báo của người xuất khẩu. 
a) Dòng thứ nhất ghi đầy đủ tên nước xuất xứ. 
b) Dòng thứ hai ghi chữ “VIET NAM”. 
c) Dòng thứ ba ghi địa điểm cấp, ngày tháng năm, và chữ ký của người ký được ủy 

quyền. 
- Người xuất khẩu phải ký tên trên C/O. Theo đó, các trường hợp C/O không có 

chữ ký người xuất khẩu trên C/O không hợp lệà từ chối C/O theo quy định. 

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 

2 

Dấu của 
người xuất 
khẩu tại ô 

số 11 

Không có quy định về dấu của người 
xuất khẩu tại ô số 11 

Công văn 
2926/TCHQ-GQ4 

ngày 18/9/2018 
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* Ô số 12: Certification - Chứng nhận: do tổ chức cấp C/O ghi thông tin nơi cấp, 
ngày cấp, chữ ký và dấu của cơ quan cấp C/O 

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

1 
Ghi tên 

người cấp 
C/O 

Không phải ghi tên của người có thẩm quyền 
cấp C/O 

Công văn 
1019/GSQL-TH 
ngày 01/8/2016 

2 

Bản sao 
chứng thực 
C/O trong 
trường hợp 
C/O bị mất, 

thất lạc 
hoặc hư 

hỏng 

Trường hợp C/O mẫu E bị mất, thất lạc hoặc 
hư hỏng, bản sao tại ô số 12 phải ghi dòng 
chữ “CERTIFIED TRUE COPY” “THE 
ORIGINAL CERTIFICATE OF ORGIN 

NUMBER xxx” (xxx thể hiện số tham chiếu, 
ngày cấp của C/O gốc). Ngày phát hành và số 

tham chiếu của bản sao chứng thực C/O sẽ 
khác với ngày phát hành và số tham chiếu của 

C/O gốc 

Công văn 
3498/GSQL-

GQ4 ngày  
02/11/18 

3 C/O cấp 
thay thế 

Trường hợp ô số 12 thể hiện “THIS 
CERTIFICATE IS IN REPLACEMENT OF 

CERTIFICATE OF ORIGIN NO xxx 
DATED xxx WHICH IS CANCELED”. Do 
Hiệp định ACFTA không có quy định cấp 
thay thế đối với C/O mẫu E có lỗi à Chưa 

chấp nhận C/O và chuyển xác minh 

Công văn số 
12583/HQHP-

GSQL ngày 
27/9/2018 

* Ô số 13: 
� Issued Retroactively � Exhibition  � Movement Certificate � Third Party 

Invoicing 
- Trường hợp cấp sau theo quy định tại Điều 11, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô: 

"ISSUED RETROACTIVELY".  
- Trường hợp sản phẩm được gửi từ Bên xuất khẩu để tham gia triển lãm tại một 

Bên khác và được bán trong hoặc sau triển lãm tại Bên nhập khẩu theo quy định tại 
Điều 22, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô "Exhibition", tên và địa chỉ nơi diễn ra triển lãm 
phải ghi rõ tại Ô số 2 

- Trường hợp sản phẩm được cấp C/O giáp lưng theo quy định tại Điều 12, Phụ lục 
2 thì đánh dấu vào ô "Movement Certificate", tên Tổ chức cấp C/O mẫu E gốc, ngày 
cấp và số tham chiếu của C/O mẫu E gốc phải được ghi rõ tại Ô số 13; Thời hạn hiệu 
lực của C/O giáp lưng được tính từ ngày cấp C/O giáp lưng đến ngày hết hạn của C/O 
mẫu E gốc. 
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- Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 
2 thì đánh dấu vào ô "Third Party Invoicing", số hóa đơn phải được ghi rõ tại Ô số 10, 
tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại Nước đó phải 
được ghi rõ tại Ô số 7. 
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Mẫu C/O 
Original (Duplicate/Triplicate) 

1. Products consigned from (Exporter's 
business name, address, country)/ Tên người 
xuất khẩu, địa chỉ, tên nước. 

Reference No/ Số tham chiếu 

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA  
PREFERENTIAL TARIFF  

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

FORM E 

Issued in  
 (Country) 

See Overieaf Notes 

2. Products consigned to (Consignee's name. 
address, country)/ Tên người nhận hàng, địa 
chỉ, tên nước. 

3. Mean of transport and route (as far as 
known)/ Phương tiện giao thông và tuyến 
đường (theo như đã biết). 

Departure date/ Ngày khởi hành 

Vessel's name/Aircraft etc/ Tên phương tiện 
vận tải 

Port of Discharge/ Cảng dỡ hàng. 

4. For Official Use/ 

� Preferential Treatment Given/ Được hưởng 
ưu đãi. 

� Preferential Treatment Not Given (Please 
state reason/s)/ Không được hưởng ưu đãi 
(nêu lý do) 

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

Signature of Authorised Signatory of the 
Importing Party/ Chữ ký của người được ủy 
quyền của bên nhập khẩu. 

5. Item 
number/ 

Danh mục 
hàng hóa. 

6. Marks 
and numbers 

on 
packages/  
Ký hiệu và 
số hiệu của 
kiện hàng. 

7. Number and 
type of packages, 

description of 
products (including 

quantity where 
appropriate and HS 

number of the 
importing Party)/ 
Số kiện hàng, loại 
kiện hàng, mô tả 

hàng hóa (bao gồm 
số lượng và mã HS 

8. Origin 
criteria (see 

Overieaf 
Notes)/ Tiêu 
chí xuất xứ 

(xem mặt sau) 

9. Gross 
weight or 

other quantity 
and value 

(FOB)/ Trọng 
lượng cả bì 

của hàng hóa 
(hoặc số 

lượng khác) 
và giá trị 

FOB. 

10. 
Number 

and date of 
Invoices/ 

Số và ngày 
hóa đơn. 
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của nước nhập 
khẩu) 

      
11. Deciaration by the exporter/ Khai báo của 
người xuất khẩu. 

The undersigned hereby declares that the above 
detais and statement ate correct; that all the 
products were produced In/ Những người ký tên 
dưới đây tuyên bố rằng các điều khoản và 
tuyên bố trên là đúng; tất cả các sản phẩm 
được sản xuất tại 

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

(Country)/ Nước 

and that they comply with the origin 
requirements specified for these products in the 
Rules of Origin for the ACFTA for the 
products exported to/ và rằng họ tuân thủ các 
yêu cầu xuất xứ được chỉ định cho các sản 
phẩm này trong Quy tắc xuất xứ cho ACFTA 
cho các sản phẩm được xuất khẩu sang 

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

(Importing Country)/ Nước nhập khẩu 

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

Place and date, signature of authorised 
signatory/ Địa điểm, ngày tháng năm, và chữ ký 
của người ký được ủy quyền 

12. Certification/Chứng nhận. 

It is hereby certified, on the basis of control 
carried out, that the declaration by the 
exporter is correct/ Trên cơ sở kiểm soát 
được chứng nhận, trên cơ sở kiểm soát được 
thực hiện, rằng khai báo của nhà xuất khẩu 
là chính xác. 

 

 

 

………………….. 

 

Place and date, signature and stamp of 
Certifying authority/ Nơi cấp, ngày cấp, chữ 
ký và dấu của cơ quan cấp C/O. 
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� Issued Retroactively 

�Movement Certificate 

� Exhibition 

� Third Party 
Invoicing 

 

 
 


