Phụ lục V
DANH MỤC CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT
(ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA)
________________________

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để làm cơ sở cho việc đề nghị
hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định tại AHKFTA bao gồm các thông tin như
sau:
1. Nhà xuất khẩu
Tên, địa chỉ, tên của Bên/Nước thành viên và thông tin chi tiết của nhà
xuất khẩu.
2. Thông tin giao hàng (mỗi C/O mẫu AHK chỉ áp dụng cho một lô
hàng)
a) Tên người nhận hàng, địa chỉ và tên của Bên/Nước thành viên.
b) Thông tin đầy đủ để xác định việc giao hàng như thông tin số đơn đặt
hàng của nhà nhập khẩu, số và ngày phát hành hóa đơn thương mại, và vận đơn
đường hàng không hoặc vận đơn đường biển hoặc vận đơn.
c) Cảng dỡ hàng như đã biết.
3. Mô tả hàng hóa
a) Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.
b) Mô tả hàng hóa chi tiết bao gồm mã HS của hàng hóa ở cấp độ 6 số; và
nếu có, số hiệu hàng hóa và tên nhãn hiệu hàng hóa - brand name.
c) Tiêu chí xuất xứ hàng hóa liên quan.
d) Số lượng hàng hóa.
đ) Trị giá FOB (trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC) trừ khi hàng hóa
xuất khẩu từ một Nước thành viên ASEAN sang Hồng Công, Trung Quốc không
cần ghi trị giá FOB.
4. Chứng nhận của cơ quan, tổ chức cấp C/O
Dựa trên các chứng từ được cung cấp, cơ quan, tổ chức cấp C/O chứng
nhận hàng hóa ghi trên C/O mẫu AHK đáp ứng các quy tắc xuất xứ hàng hóa
quy định tại Thông tư này và ghi rõ ngày phát hành C/O mẫu AHK.
5. Số tham chiếu của C/O mẫu AHK
Cơ quan, tổ chức cấp C/O cấp một số tham chiếu duy nhất cho mỗi C/O
mẫu AHK.

