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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 

Số: 47/CV-VASEP 

V/v vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022 

 

             Kính gửi: Bộ Công Thương 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN thủy 

sản hội viên trân trọng cám ơn Bộ Công Thương đã luôn quan tâm tìm giải pháp để tháo gỡ 

vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, xuất khẩu cho cộng đồng DN nói chung và 

thuỷ sản nói riêng. 

Hiệp hội nhận được phản ánh của các doanh nghiệp hải sản về việc xuất khẩu hải 

sản sang Đức bị vướng mắc về vấn đề C/O EUR1. Cụ thể: 

Nhà nhập khẩu Đức (nhà NK Đức) nhận được thông tin từ Cơ Quan Hải Quan 

Đức rằng một số lô hàng cá ngừ nhập khẩu từ Việt Nam, C/O EUR1 đang bị nghi ngờ 

và nhà NK Đức đã phải ký quỹ bảo đảm với Cơ Quan HQ Đức với mức thuế suất 24%  

(tương đương khi ch  có C/O form B) để Hải Quan thông quan lô hàng. Việc này đã 

diễn ra từ đầu năm 2022 đến nay, nhà NK Đức vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại sau 

hơn 06 tháng chờ đợi, đồng thời khách hàng cũng không biết được vấn đề cụ thể của 

C/O EUR1 là gì. 

Nhà NK Đức đã nhiều lần liên hệ với Cơ quan thẩm quyền (CQTQ) Đức để xác 

minh vấn đề của C/O EUR1 là gì. Tuy nhiên, CQTQ Đức ch  chia sẻ cho nhà NK Đức 

rằng CQTQ Đức có gửi 02 C/O EUR1 với các câu hỏi về sự nghi ngờ tính hợp lệ của C/O 

cho CQTQ Việt Nam. Khách hàng có xin CQTQ Đức cung cấp 02 C/O EUR1 này và câu 

hỏi CQTQ Đức gửi Việt Nam để báo cho DN Việt Nam cùng phối hợp liên hệ CQTQ Việt 

Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, CQTQ Đức không cung cấp thông tin cho khách hàng.  

Đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và hiện thêm nhiều DN cá ngừ nhận 

được thông tin của nhà NK Đức báo vướng về vấn đề C/O EUR1 này. Vì vậy, các Doanh 

nghiệp cá ngừ đang phải đối mặt với vấn đề lớn về C/O EUR1 khi XK sang Đức, khi:  

- Nhà nhập khẩu Đức yêu cầu DN cá ngừ Việt Nam cùng chia sẻ 50% số tiền ký 

quỹ để giảm bớt gánh nặng tài chính.  

- Các đơn hàng tiếp theo chuẩn bị xuất khẩu sang Đức có thể sẽ tiếp tục gặp vấn 

đề này.  

Hiệp hội nhận thấy khi vấn đề về EUR1 chưa được CQTQ hai nước giải quyết xong sẽ 

gây ra nhiều hậu quả lớn cho XK cá ngừ nói riêng và hải sản nói chung của Việt Nam sang 

Đức và một số nước EU khác. 

1. Nhà NK Đức không dám mua hàng hải sản của Việt Nam xuất sang Đức và EU. 

2.  Nếu mua thì khách hàng cũng sẽ  ký hợp đồng với nh ng điều khoản 

bất  lợi  cho DN Việt Nam.  

3. Doanh nghiệp nước ta sẽ không tận dụng được các lợi ích của EVFTA mang lại. 
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Trước vấn đề cấp bách này, Hiệp VASEP xin báo cáo Quý Bộ được biết và kính đề 

nghị Bộ Công Thương hỗ trợ sớm có Công thư gửi CQTQ Đức để xác minh rõ vấn đề C/O 

EUR1 của các lô hàng Việt Nam XK sang Đức để CQTQ hai nước cùng có phương án xử 

lý kịp thời, giúp các DN cá ngừ và hải sản tiếp tục xuất khẩu bình thường sang Đức.  

 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Xuất Nhập khẩu; 

- BCH và BKT HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội 

- Lưu VPHH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  

TỔNG THƯ KÝ 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


