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PHỤ LỤC XIII 
CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN 
 
1. Cơ sở pháp lý: 
- Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công thương quy định việc 

thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng 
hóa ASEAN. 

- Thông tư 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ 
sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015. 

2. Kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 
2.1. Kiểm tra việc khai báo xuất xứ của thương nhân xuất khẩu: theo Điều 7 Thông 

tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công thương: trên Hóa đơn thương mại 
phải có nội dung bằng tiếng Anh như sau: 

 “The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter 
No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the 
Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA 
(ASEAN Contry of Origin:…..) with origin criteria…” 

Trong đó: 
“Certified Exporter Authorization Code” là mã số tự chứng nhận. 
“HS Code/s” là mã HS 6 số của hàng hóa xuất khẩu. 
“ASEAN country of origin” là tên nước xuất xứ. 
“Origin criteria” là tiêu chí xuất xứ. 
“Signature over Printed Name of the Authorized Signatory” là tên và chữ ký của 

người được thương nhân ủy quyền đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. 
- Trên hóa đơn thương mại, hàng hóa phải được ghi đủ thông tin để xác định được 

xuất xứ của hàng hóa. 
- Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ phải được ký bằng tay và ghi 

tên người được thương nhân ủy quyền ký đã đăng ký với Bộ Công Thương. 
- Ngày ghi trên hóa đơn thương mại được coi là ngày phát hành hóa đơn thương 

mại có nội dung khai báo xuất xứ. 
- Trong trường hợp trên hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ không 

đủ chỗ để kê khai tất cả các mặt hàng, có thể đính kèm các tờ bổ sung ghi mã HS, tiêu 
chí xuất xứ, tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền. 

2.2. Kiểm tra danh sách nhà xuất khẩu và danh mục hàng hóa được tự chứng nhận 
xuất xứ: 

- Thông tin về danh sách nhà xuất khẩu (kèm theo mẫu chữ ký) và danh mục hàng 
hóa được tự chứng nhận xuất xứ được Tổng cục Hải quan cập nhật tại Hệ thống nghiệp 
vụ Hải quan. 
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- Cách thức tra cứu:  
+ Công chức truy cập vào trang chủ Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo địa chỉ 

10.224.128.110, nhập tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống. 
+ Chọn chức năng IX. Kết nối hệ thống – M. Chữ ký C/O – 2. Tra cứu mẫu dấu 

chữ ký C/O. 
+ Để trống các tiêu chí Tên mẫu C/O, Tên nước cấp, Nơi cấp và nhập Tên người 

cấp là: “Tự chứng nhận xuất xứ”. 
3. Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa: 
Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa được quy định tại Phụ lục III Thông tư 

số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
 


