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Điều 1. Quy định chung
1. Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục này được xây dựng trên
cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2012). Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa
phần mô tả tại Phụ lục này với phần mô tả tại văn kiện pháp lý của Hệ thống Hài
hòa do Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng, phần mô tả tại Hệ thống Hài hòa của
Tổ chức Hải quan Thế giới được áp dụng.
2. Quy tắc xuất xứ cụ thể hoặc bộ quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho một
phân nhóm HS riêng biệt được xây dựng liền kề ngay phân nhóm đó.
3. Khi một phân nhóm HS cụ thể áp dụng tiêu chí xuất xứ lựa chọn, hàng
hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí lựa chọn đó.
4. Khi một quy tắc xuất xứ cụ thể quy định sử dụng tiêu chí chuyển đổi
mã số hàng hóa có nghĩa là mỗi nguyên liệu không có xuất xứ dùng để sản xuất
ra hàng hóa đó phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa tương ứng. Yêu
cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không có
xuất xứ.
5. Khi một quy tắc xuất xứ cụ thể quy định sử dụng tiêu chí chuyển đổi
mã số hàng hóa nhưng loại trừ chuyển đổi từ các dòng thuế ở cấp độ chương,
nhóm hoặc phân nhóm của Hệ thống Hài hòa có nghĩa là nguyên liệu phân loại
tại các trường hợp mã HS loại trừ đó phải có xuất xứ thì hàng hóa mới được coi
là có xuất xứ.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
Chương là 2 (hai) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan thuộc
Hệ thống Hài hòa;
Nhóm là 4 (bốn) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan thuộc
Hệ thống Hài hòa; và
Phân nhóm là 6 (sáu) chữ số đầu tiên trong dãy số phân loại thuế quan
thuộc Hệ thống Hài hòa.

2. Trong phạm vi Phụ lục này, một số thuật ngữ ở cột 5 trong danh mục
Quy tắc cụ thể mặt hàng dưới đây được hiểu như sau:
CC nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong
quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa
ở cấp 2 (hai) số;
CTH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá
trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở
cấp 4 (bốn) số;
CTSH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá
trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở
cấp 6 (sáu) số.
RVC(XX) nghĩa là hàng hóa phải đạt hàm lượng giá trị khu vực không
dưới XX phần trăm (%) theo cách tính quy định tại khoản 2, Điều 4 Phụ lục I;
và
WO nghĩa là hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ
tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa quy định tại Điều 3 Phụ lục
I.
.......... Điều 3. Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng
Đối với Phụ lục này, các Quy tắc cụ thể mặt hàng được quy định như sau:
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