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Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của hải quan địa phương và doanh nghiệp về cách ghi thông tin 

người ủy quyền trên C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: 

1. Người được ghi trên ô số 1 của C/O mẫu E: 

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 343/XNK-XXHH ngày 12/8/2013 thì người đứng tên ô số 1 

của C/O mẫu E là người xuất khẩu, đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba 

phát hành. 

Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không 

thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA. 

2. Về C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 

2076/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 hướng dẫn. 

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./ 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình 

Phước (thay trả lời) 
- Công ty CP SX và TM Hoàng Đạt (thay trả lời); 

(Đ/c: 38/D5 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội); 

- Công ty TNHH LiXil Inax Việt Nam (thay trả lời); 
(Đ/c: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) 

- Lưu: VT, GSQL (3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Anh 

  


