
TUYÊN BỐ CHUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG QUỐC ANDORRA 

 

1. Hàng hoá có xuất xứ từ Công quốc Andorra thuộc HS từ Chương 25 đến 97 sẽ được 

Việt Nam chấp nhận là có xuất xứ từ Liên minh Châu Âu theo các quy định của Hiệp định 

này. 

 

2. Khoản 1 áp dụng với điều kiện, do liên minh hải quan được thành lập theo Hiệp định 

dưới hình thức trao đổi thư giữa Cộng đồng kinh tế Châu Âu và Công quốc Andorra, ký ngày 

28 tháng 6 năm 1990 tại Lúc-xem-bua, Công quốc Andorra áp dụng đối xử thuế quan ưu đãi 

cho các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam tương tự như Liên minh Châu Âu áp dụng cho 

các sản phẩm đó. 

 

3.  Nghị định thư số 1 liên quan đến định nghĩa khái niệm “Hàng hóa có xuất xứ” và các 

biện pháp hợp tác hành chính được áp dụng với những sửa đổi thích đáng nhằm mục đích 

định nghĩa tình trạng xuất xứ của các sản phẩm nêu tại khoản 1.  

 

________________  



 

TUYÊN BỐ CHUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HÒA SAN MARINO 

 

1. Hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà San Mario được Việt Nam chấp nhận là có xuất xứ 

từ Liên minh Châu Âu theo các quy định của Hiệp định này.  

 

2. Khoản 1 áp dụng với điều kiện, do Hiệp định Liên minh về Hợp tác và hải quan giữa 

Cộng đồng châu Âu và Cộng hoà San Mario, ký ngày 16 tháng 12 năm 1991 tại Brúc-xen, 

Cộng hoà San Mario áp dụng đối xử thuế quan ưu đãi cho các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt 

Nam tương tự như Liên minh Châu Âu áp dụng cho các sản phẩm đó.  

 

3. Nghị định thư số 1 liên quan đến định nghĩa khái niệm “Hàng hóa có xuất xứ” và các 

biện pháp hợp tác hành chính được áp dụng với những sửa đổi thích đáng nhằm mục đích 

định nghĩa tình trạng xuất xứ của các sản phẩm nêu tại khoản 1.  

 

________________  



TUYÊN BỐ CHUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG NGHỊ ĐỊNH THƯ 1 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH NGHĨA “HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ” VÀ CÁC BIỆN PHÁP 

HỢP TÁC HÀNH CHÍNH 

 

1. Các Bên đồng ý rà soát quy tắc xuất xứ được quy định tại Nghị định thư 1 liên quan 

đến định nghĩa của “Hàng hóa có xuất xứ” và các biện pháp hợp tác hành chính và thảo luận 

về những thay đổi cần thiết dựa trên đề nghị của một trong hai Bên. 

 

2. Các Phụ lục từ II đến IV của Nghị định thư 1 liên quan đến định nghĩa của “Hàng hóa 

có xuất xứ” và các biện pháp hợp tác hành chính sẽ được điều chỉnh phù hợp với các thay đổi 

định kỳ của HS. 

 

 

________________  



TUYÊN BỐ CHUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN LIÊN MINH HẢI QUAN 

 

Liên minh Châu Âu nhắc lại các nghĩa vụ của các quốc gia đã thiết lập liên minh hải quan với 

Liên minh Châu Âu để điều chỉnh cơ chế thương mại với Liên minh Châu Âu và để ký kết các 

hiệp định ưu đãi với các quốc gia đã có thỏa thuận ưu đãi với Liên minh Châu Âu. 

 

Trong bối cảnh này, các Bên lưu ý rằng Việt Nam sẽ ưu tiên xem xét bắt đầu đàm phán với 

các quốc gia mà:  

 

(a) đã thiết lập liên minh hải quan với Liên minh Châu Âu; và  

 

(b) có các sản phẩm không được hưởng lợi từ các nhượng bộ thuế quan theo Hiệp định 

này, 

 

nhằm hướng tới ký kết các hiệp định song phương thiết lập các khu vực thương mại tự do phù 

hợp với Điều XXIV của Hiệp định GATT 1994. Việt Nam sẽ ưu tiên xem xét bắt đầu đàm 

phán sớm nhất có thể để những hiệp định đó có hiệu lực sớm nhất có thể sau khi Hiệp định 

này có hiệu lực.  

 

 

________________ 


