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Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. 
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0787/HQĐNa-GSQL ngày 03/5/2019 của Cục Hải 
quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về việc khai báo hóa đơn tại ô số 10 trên C/O mẫu D. Căn cứ quy định 
tại Điều 23, Điều 25 Phụ lục VII và Phụ lục VIIIB ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 
03/10/2016 của Bộ Công Thương; kết quả Phiên họp lần thứ 28 Tiểu ban Quy tắc xuất xứ thực thi Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và kết quả Phiên họp lần thứ 31 của Nhóm chuyên trách về 
quy tắc xuất xứ của ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau: 

Đối với C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, số hóa đơn thương mại 
bên thứ ba được khai báo trên C/O. Trong trường hợp không có thông tin về số hóa đơn của bên thứ ba 
thì khai báo số hóa đơn của nhà sản xuất trên C/O. Thông tin bên thứ ba như tên nước và địa chỉ phải 
được thể hiện tại ô số 7 trên C/O. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTCT Mai Xuân Thành; 
- Văn phòng TC (để biết); 
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện); 
- Lưu: VT, GSQL (3b). 
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