
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
' Đ ộc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 74 /2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 thảng 5 năm 2010

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 

04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối vói 
hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29  tháng 6 năm 2001 và 
Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bồ sung một số điều 
của Luật Hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 6 năm 2005; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán 
hàng hoá quốc té và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng 
hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 
116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng 
hoá gia công với thương nhân nước ngoài (dưới đây viết tắt là Thông tư số 
116/2008/TT-BTC) như sau:

Điều 1. Hợp đồng gia công
1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, khoản II, mục I Thông tư số 116/2008/TT- 

BTC như sau:
“1. Hình thức hợp đồng gia công

1.1. Hợp đồng gia công được lập thành văn bản hoặc các hình thức có giá 
trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các 
hình thức khác theo quy định của pháp luật.



về chữ ký và con dấu trên hợp đồng: Đối với thương nhân nước ngoài 
phải có chữ ký; Đối với thương nhân Việt Nam phải ký, đóng dấu theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.

1.2. Các chứng từ kèm theo hợp đồng do bên đặt gia công là thương nhân 
nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử thì bên nhận gia công là thương 
nhân Việt Nam phải ký, đóng dấu xác nhận.”

2. Sửa đổi điểm 2, khoản II, mục I Thông tư số 116/2008/TT-BTC 
như sau:

“2. Nội dung hợp đồng gia công

Nội dung hợp đồng gia công thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị 
định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Trường hợp bên đặt gia công và bên nhận gia công phát sinh giao dịch 
qua bên thứ ba thì phải thể hiện trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hoặc văn 
bản, tài liệu có liên quan để chứng minh.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản II, mục I Thông tư số 
116/2008/TT-BTC như sau:

“3. Phụ lục hợp đồng gia công

Phụ lục hợp đồng gia công là một bộ phận không tách rời của hợp đồng 
gia công.

3.1. Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia 
công phải thể hiện bằng phụ lục hợp đồng và phải thông báo các phụ lục này với 
cơ quan Hải quan trước hoặc cùng thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó và trước thời điểm 
hợp đồng gia công hết hiệu lực. Riêng trị giá nguyên liệu vật tư nhập khẩu để 
gia công thì chấp nhận trị giá ghi trên hoá đơn thương mại của hồ sơ nhập khẩu, 
không bắt buộc phải mở phụ lục điều chỉnh.”

Điều 2. Nơi làm thủ tục hải quan
Sửa đổi điểm 1, khoản III, mục I Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“ 1. Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với một hợp đồng gia công cụ thể 
(gồm tiếp nhận hợp đồng, tiếp nhận định mức, làm thủ tục hải quan cho tòng lô 
hàng xuât khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực 
hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố do doanh 
nghiệp lựa chọn, cụ thể:

a) Tại Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất thực hiện hợp đồng gia 
công (kể cả cơ sở gia công lại), hoặc

b) Tại Chi cục Hải quan nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính hoặc 
trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật).

Trường hợp tại nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có trụ sở chính, trụ sở chi 
nhánh của doanh nghiệp không có tổ chức Hải quan thì doanh nghiệp được lựa 
chọn một Chi cục Hải quan thuận tiện để đăng ký làm thủ tục hải quan.”



Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan

Sửa đổi khoản IV, mục I Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“1. Đối với doanh nghiệp:

1.1. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan 
Hải quan khi thông báo hợp đồng; kê khai làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, 
vật tư, phụ liệu; thông báo, điều chỉnh định mức; gia công chuyển tiếp; kê khai 
làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công; thanh khoản hợp đồng gia công. Khi 
kết thúc hợp đồng gia cồng hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực thì phải thanh 
lý hợp đồng và làm thủ tục thanh khoản với cơ quan Hải quan theo quy định tại 
Điều 35 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

1.2. Khi xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phé thải, 
máy móc, thiết bị thuê, mượn theo hướng dẫn tại điểm 6, khoản XII, Mục II 
Thông tư số 116/2008/TT-BTC thì doanh nghiệp phải chủ động khai báo và làm 
thủ tục với cơ quan Hải quan theo quy định.

2. Đối với cơ quan hải quan:

Áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro; bố trí cán bộ theo dõi quá trình thực hiện 
hợp đồng gia công của doanh nghiệp; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác giám sát quản lý về hải quan và kiểm tra sau thông quan để tạo 
thuận lợi và quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu nguyên vật liệu, xuất khẩu sản 
phẩm, thanh khoản hợp đồng.”

Điều 4. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công
Sửa đổi khoản I, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“I. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của 
hợp đồng gia công, doanh nghiệp thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải 
quan bằng văn bản. Hồ sơ gồm:

1.1. Hợp đồng gia công và các phụ lục hợp đồng (nếu có): nộp 02 bản 
chính (01 bản Hải quan lưu và 01 bản trả lại cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận 
họp đồng) và 01 bản dịch tiếng Việt (nếu bằng tiếng nước ngoài, trừ tiếng Anh).

1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc 
giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nếu làm 
thủ tục đăng ký lần đầu): nộp 01 bản sao có xác nhận của chính doanh nghiệp.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu làm thủ tục đăng ký lần 
đầu): nộp 01 bản sao có xác nhận của chính doanh nghiệp.

1.4. Giấy phép của Bộ Công Thương đối với hàng hoá gia công thuộc 
danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép: nộp 01 bản sao có xác 
nhận của chính doanh nghiệp, xuất trình bản chính đế đối chiếu.

1.5. Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (đối với trường hợp 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu gia công) của Sở Tài nguyên và Môi trường



nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp cấp theo qui định tại Thông tư liên tịch 
số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của liên BỘ-BỘ Công Thương- 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi 
trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

1.6. Văn bản giải trình, chứng minh cơ sở sản xuất đối với doanh nghiệp 
nhận gia công lần đầu: nêu rõ địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ cơ sở sản xuât, 
mặt hànẹ sản xuất, dây chuyền trang thiết bị, công suất thiêt kê...(kể cả đôi với 
trường hợp thuê gia công lại); số tài khoản và tên ngân hàng doanh nghiệp gửi 
tiền: nộp 01 bản chính.

Doanh nghiệp chỉ giải trình một lần và giải trình bổ sung khi có sự thay 
đổi về các nội dung đã giải trình. Trường hợp có sự thay đổi vê pháp nhân, địa 
chỉ trụ sở làm việc, địa chỉ cơ sở sản xuất (từ khi nộp hợp đồng gia công đên khi 
thanh khoản xong hợp đồng gia công), doanh nghiệp phải kịp thời thông báo 
bằng văn bản cho Chi cục Hải quan đang quản lý hợp đồng gia công biêt.

1.7. Hợp đồng thuê gia công lại (đối với trường hợp thuê gia công lại toàn 
bộ sản phẩm gia công): nộp 01 bản sao có xác nhận của chính doanh nghiệp, 
xuất trình bản chính để đối chiếu.

1.8. Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng hoặc phụ lục hợp 
đồng gia công theo mẫu 01/ĐKNVL-GC-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 
số 116/2008/TT-BTC: nộp 02 bản chính.

2. Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan

2.1. Tiếp nhận hợp đồng gia công:
a) Đối với trường hợp không phải kiểm tra cơ sở sản xuất: Chậm nhất 08 

giờ làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan 
phải hoàn thành thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia cồng.

b) Trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất: Chậm nhất 05 ngày làm việc 
kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan phải tiến 
hành xong kiểm tra cơ sở sản xuất và hoàn thành việc tiếp nhận hợp đồng gia 
công (hoặc từ chối tiếp nhận bằng phiếu yêu cầu nghiệp vụ nếu không đủ điều 
kiện).

2.2. Kiểm tra điều kiện được nhận hợp đồng gia công.

2.3. Kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ của hợp đồng gia công.

2.4. Nhập máy các thông tin liên quan đến hợp đồng gia công; Trả lại cho 
doanh nghiệp 01 bản chính hợp đồng gia công, các chứng từ bản chính đã xuất 
trinh.

2.5. Kiềm tra cơ sở sản xuất.

a) Trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất:

Khi doanh nghiệp nộp hợp đồng gia công hoặc trong quá trình sản xuất 
nếu cơ quan Hải quan có nghi vấn về địa chỉ, cơ sở sản xuất và các vấn đề liên 
quan đên việc đảm bảo thực hiện họp đồng gia công thì tiến hành kiểm tra cơ sở 
sản xuất của doanh nghiệp.



b) Thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất:

Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra vào các thời điểm sau:

bl - Sau khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ thông báo hợp đồng gia công,
hoặc

b2- Trong quá trình doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.

c) Thẩm quyền quyết định kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp là 
lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công.

d) Xử lý kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất đối với các trường hợp không 
đảm bảo điều kiện thực hiện hợp đồng gia công:

d l- Đối với trường hợp chưa tiếp nhận hợp đồng: Cơ quan Hải quan 
không tiếp nhận hợp đồng gia công và thông báo rõ lý do.

d2- Đối với trường hợp đã nộp hợp đồng gia công:
d2.1. Trường hợp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đảm bảo các điều kiện 

sản xuất theo quy trình sản xuất sản phẩm thi yêu cầu doanh nghiệp có văn bản 
cam kết khắc phục trong thời hạn nhất định. Đồng thời cơ quan Hải quan tạm 
dừng làm thủ tục nhập khẩu các lô nguyên liệu, vật tư tiếp theo của hợp đồng 
gia công đó cho đến khi doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện theo qui định của 
pháp luật.

d2.2. Trường hợp không có cơ sở sản xuất thì cơ quan Hải quan dừng làm 
thủ tục nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công đó. 
Yêu câu doanh nghiệp giải trình, tuỳ theo tính chât mức độ vi phạm đê chuyên 
hồ sơ cho đơn vị Hải quan làm nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu hoặc kiểm 
tra sau thông quan để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.”

Điều 5. Thủ tục thông báo, điều chỉnh và kiểm tra định mức
Sửa đổi khoản II, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“II. Thủ tục thông báo, điều chỉnh và kiểm tra định mức

1. Thông báo định mức

1.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bảng định mức sử dụng, định mức 
tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cho cơ quan Hải quan theo 
mẫu 03/TBĐM-GC-Phụ lục ban hành kèm theo Thổng tư này.

Đối với những sản phẩm (mã hàng) có nhiều kích cỡ, nhiều chủng loại thì 
khai định mức theo tòng kích cỡ, từng chủng loại hoặc theo định mức bình quân 
cho từng sản phẩm (mã hàng) đó. Cách tính định mức bình quân thực hiện theo 
hướng dẫn sử dụng tại mẫu số 03/TBĐM-GC-Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư này kèm văn bản giải trình cách tính định mức bình quân để cơ quan Hải 
quan có cơ sở kiểm tra khi cần thiết.

1.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu do thay đổi tính 
chất nguyên liệu, điều kiện gia công, yêu cầu của từ ng đơn hàng xuất khẩu dẫn 
đến thay đổi định mức thực tế thì doanh nghiệp nộp bảng điều chỉnh định mức
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mới của mã hàng kèm văn bản nêu rõ lý do cụ thể cho từng trường hợp điêu 
chỉnh.

Trường hợp sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp phát hiện 
định mức thực te sử dụng nguyên vật liệu gia công hàng hoá xuất khấu không 
đúng với định mức đã thông báo thì doanh nghiệp được điều chỉnh định mức 
trước thời điểm nộp hồ sơ thanh khoản nhưng phải đáp ứng đây đủ các điêu kiện
sau:

a) Còn lưu mẫu sản phẩm hoặc bảng thông số kỹ thuật, sơ đồ thiết kế mẫu 
sản phẩm hoặc có sự nhầm lẫn khi tính toán định mức (Ví dụ: áo jacket 03 lớp 
nhưng tính định mức 02 lớp...).

b) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của định mức điều
chỉnh.

Khi điêu chỉnh định mức của mã hàng, doanh nghiệp không phải thay đôi 
mã hàng ghi trong hợp đồng gia công. Doanh nghiệp và đơn vị Hải quan làm thủ 
tục cho họp đông gia công thống nhất bổ sung thêm mã phụ cho mã hàng đó trên 
bảng điều chỉnh định mức và trên tờ khai xuất khẩu đối với mã hàng có định 
mức điều chỉnh.

1.3. Đơn vị tính trong bảng định mức thực hiện theo quy định tại Quyết 
định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phải thống nhất với đơn 
vị tính trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công đã thông báo.

Trường hợp đơn vị tính trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công 
đã thông báo không đồng nhất với đơn vị tính theo Quyết định số 107/2007/QĐ- 
BTC dẫn trên thì doanh nghiệp có trách nhiệm quy đổi cho phù hợp theo qui 
định tại bảng thông báo định mức.

2. Thời điểm thông báo, điều chỉnh định mức

2.1. Thời điểm thông báo định mức:
Thời điểm nộp định mức là trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục xuất 

khẩu lô sản phẩm đầu tiên của mã hàng thuộc hợp đồng/phụ ỉục hợp đồng gia
công đó.

2.2. Thời điểm điều chỉnh định mức: trước khi làm thủ tục hải quan xuất 
khâu sản phẩm mã hàng cần điều chỉnh định mức. Riêng điều chỉnh định mức 
đối với những sản phẩm gia công đã xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại 
điểm 1.2 trên.

3. Định mức doanh nghiệp đã thông báo, đã điều chỉnh với cơ quan Hải 
quan là định mức đế thanh khoản hợp đồng gia công.

4. Kiểm tra định mức

4.1. Các trường hợp phải kiểm tra định mức:

Doanh nghiệp thực hiện họp đồng gia công với thương nhân nước ngoài 
mà cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu gian lận định mức đã nộp hoặc trong
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quá trình thực hiện loại hình gia công đã bị xử lý vi phạm về gian lận định mức, 
cụ thể:

a) Đối với hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công nếu có dấu hiệu gian 
lận thì thực hiện kiểm tra định mức. Nguyên tắc kiểm tra thực hiện theo quy 
định tại Điều 3 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, 
việc kiểm tra được giới hạn ở mức phù hợp với kết quả phân tích thông tin, đánh 
giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật 
hải quan.

b) Đối với doanh nghiệp đã bị xử lý vi phạm về gian lận định mức thì thời 
gian áp dụng kiểm tra định mức là trong phạm vi 365 ngày kể tò ngày doanh 
nghiệp bị xử lý về hành vi gian lận định mức; lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý 
hợp đồng gia công quyết định cụ thể việc kiểm tra định mức. Quá thời gian này 
thì chỉ thực hiện kiềm tra khi có dấu hiệu gian lận định mức.

4.2. Phương pháp kiểm tra:

a) Kiểm tra tại cơ quan Hải quan.

b) Kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

c) Kiểm tra thông qua tổ chức giám định chuyên ngành.

4.3. Thời điểm kiểm tra định mức:

Việc kiểm tra định mức, cơ quan Hải quan chỉ tiến hành khi cần thiết 
trong các trường hợp sau:

a) Trước hoặc cùng thời điểm xuất khẩu lô sản phẩm đầu tiên của mã 
hàng đã nộp bảng định mức, hoặc

b) Khi có điều chỉnh định mức đối với sản phẩm gia công đã xuất khẩu 
hướng dẫn tại điểm 1.2 trên, hoặc

c) Khi thanh khoản hợp đồng gia công, hoặc

d) Khi kiểm tra sau thông quan.

4.4. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra định mức:

a) Giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp xây dựng định mức của 
mã hàng đã thông báo với cơ quan Hải quan kèm mẫu sản phẩm, tài liệu thiết kế 
kỹ thuật của sản phẩm (ví dụ như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc).

b) Xuất trình sổ sách, chứng từ kế toán khi cơ quan Hải quan yêu cầu và 
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Hải quan đảm bảo việc kiểm tra định mức 
được nhanh chóng, chính xác.

c) Thực hiện quyết định của cơ quan Hải quan liên quan đến việc kiểm tra 
định mức.

4.5. Nhiệm vụ của công chức Hải quan khi kiểm tra định mức:

a) Kiểm tra đúng qui trình, không gây phiền hà, cản trở việc sản xuất của 
doanh nghiệp.

b) Thời gian kiểm tra:
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b.l- Đối với trường hợp kiểm tra trên hồ sơ tại cơ quan Hải quan: chậm 
nhất là 08 giờ làm việc kể từ khi bất đầu kiểm tra phải thực hiện xong việc kiêm 
tra định mức.

b.2- Đối với trường họp kiểm tra hồ sơ kết hợp với kiểm tra thực tế tại cơ 
sở sản xuât của doanh nghiệp: chậm nhất là 03 ngày làm việc kê từ khi băt đâu 
kiêm tra phải thực hiện xong việc kiêm tra. Trường họp sản phẩm sản xuất có 
tính đặc thù cần phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thì thời gian kiêm tra 
có thể kéo dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu 
kiểm tra.

c) Lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra khi kết thúc kiểm tra. Biên bản 
phải phản ánh đầy đủ, trung thực với thực tế kiểm tra, có chữ ký của công chức 
hải quan thực hiện kiêm tra và đại diện doanh nghiệp được kiêm tra.

4.6. Thẩm quyền quyết định kiểm tra định mức: Lãnh đạo Chi cục Hải 
quan quản lý hợp đồng gia công, Chi cục kiểm tra sau thông quan. 

Điều 6. Thủ tục nhập khấu nguyên liệu, phụ liệu, vật tư gia công

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.3, khoản III, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC như sau:

“1.3. Đối với sản phẩm hoàn chỉnh do bên thuê gia công cung cấp để gắn 
hoặc đóng chung với sản phẩm gia cồng thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu 
ra nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện như đối với nguyên liệu gia công, 
nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tên sản phẩm hoàn chỉnh và mục đích cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh 
để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất 
khẩu ra nước ngoài phải được ghi rõ trong hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp
đồng gia công;

b) Khai rõ số lượng sản phẩm hoàn chỉnh gắn hoặc đóng chung với sản 
phẩầm gia công xuất khẩu trên tờ khai hải quan nhập khẩu.”

2. Sửa đổi điểm 2, khoản III, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC:

“2. Đối với nguyên liệu, vật tư gia công do bên thuê gia công cung câp 
theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: thủ tục hải quan thực hiện theo quy 
định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ 
và hướng dẫn tại điều 9 Thồng tư này.”

3. Bổ sung điểm 3 vào cuối khoản III, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC về việc nhập khẩu nguyên liêu, phụ liệu, vật tư gia công qua đường chuyển 
phát nhanh như sau:

“3. Trường hợp nguyên liệu, phụ liệu, vật tư gia công nhập khẩu qua 
đường chuyển phát nhanh và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát 
nhanh đã đăng ký tờ khai theo loại hình phải nộp thuế thì chủ hàng thực hiện 
đăng ký lại tờ khai theo đúng loại hình tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp 
đông gia công. Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đông gia công thực hiện đăng 
ký lại tờ khai cho chủ hàng trên cơ sở tờ khai khai chưa đúng loại hình và có văn
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bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi quản lý hàng chuyến phát nhanh để 
thực hiện việc hoàn trả lại tiền thuế cho doanh nghiệp (nếu có).

Nếu biết trước hàng hóa đã về đến Việt Nam thì chủ hàng đăng ký tờ khai 
hải quan theo đúng loại hình tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia 
công, sau đó chuyển hồ sơ cho doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát nhanh đế 
làm tiếp thủ tục hải quan với Chi cục Hải quan nơi quản lý hàng chuyển phát 
nhanh. Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo qui định đối với hàng chuyển 
phát nhanh. Trường hợp lô hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế, chủ 
hàng có văn bản đề nghị được kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm kiểm tra 
hàng chuyển phát nhanh thì Chi cục Hải quan nơi quản lý hàng chuyển phát 
nhanh thực hiện kiểm tra theo đề nghị của doanh nghiệp và Chi cục Hải quan 
nơi quản lý hợp đồng gia công.”

Điều 7. Thủ tục hải quan đối vói nguyên liệu, phụ liệu, vật tư do bên 
nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, khoản IV, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC như sau:

“ 1. Đối với nguyên liệu, phụ liệu, vật tư do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc 
mua tại thị trường Việt Nam:

1.1. Phải được thoả thuận trong hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp 
đồng. Không được cung ứng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư thuộc danh mục hàng 
hoá cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu.

1.2. Đối với nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng thuộc danh mục 
hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính để 
đối chiếu.

1.3. Thủ tục hải quan:
a) Đối với doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục hải quan và thanh 

khoản nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng theo quy định hiện hành (khai 
trên Tờ khai hải quan xuất khẩu và mẫu 02/NVLCƯ-GC-Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này).

b) Các doanh nghiệp khác chỉ phải làm thủ tục hải quan đối với nguyên 
liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc 
mua tại thị trường Việt Nam có thuế xuất khẩu, có giấy phép. Khi làm thủ tục 
xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp kê khai, tính thuế xuất khẩu (nếu 
có) trên phụ lục Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu PLTK/2002-XK).

Cơ quan Hải quan không thực hiện thanh khoản đối với nguồn nguyên 
liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ nguôn do doanh nghiệp tự sản xuât hoặc 
mua tại thị trường Việt Nam.”

2. Sửa đổi điểm 2.4, khoản IV, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC 
như sau:

“2.4. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp khai 
theo mẫu 02/NVLCƯ-GC-Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này: tên gọi;
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lượng nguyên liệu sử dụng để sản xuất lô hàng gia công xuất khẩu; số, ngàỵ, 
tháng, năm tờ khai nhập khâu nguyên liệu theo loại hình nhập sản xuât xuât 
khẩu.

Điều 8. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài
Sửa đổi, bổ sung khoản VII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như

sau:
“VII. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài

1. Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu, người khai 
hải quan phải nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:

a) Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;

b) Bảng kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng 
loại hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp 01 bản chính;

c) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo 
quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao 
khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo 
dõi trừ lùi;

d) Các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật: nộp 01 
bản chính.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng 
hoá xuất khẩu thương mại qui định tại Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan 
nhưng không thực hiện việc kiểm tra tính thuế và thực hiện:

1.1. Nếu sản phẩm gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư tự 
cung ứng thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, khoản IV, 
mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC và Điều 7 Thông tư này.

1.2. Khai rõ số lượng sản phẩm hoàn chỉnh gắn hoặc đóng chung với sản 
phẩm gia công xuất khẩu trên tờ khai hải quan xuất khẩu.

1.3. Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu cho đối tác thứ ba nhưng 
trong hợp đồng gia công chưa thể hiện cụ thể tên, địa chỉ của đối tác này thì khi 
làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp nộp cho cơ quan Hải quan 
bản sao văn bản của bên thuê gia công chỉ định giao hàng cho đối tác thứ ba.

1.4. Đối với lô hàng xuất khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế, doanh 
nghiệp xuất trình mẫu lun nguyên liệu (đối với trường hợp có lấy mẫu) và bảng 
định mức đã thông báo khi cơ quan Hải quan yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp làm mất mẫu lưu hoặc nghi vấn sản phẩm xuất 
khẩu không sản xuất từ nguyên liệu gia cồng nhập khẩu thì công chức Hải quan 
kiểm tra thực tế hàng hoá phải lấy mẫu sản phẩm xuất khẩu để trưng cầu giám 
định (trừ trường hợp sản phẩm đặc thù không thể lấy được mẫu thì có thể chụp
ảnh để xem xét).

1.5. Ngay sau khi hợp đồng gia công hết hiệu lực nhưng còn sản phẩm gia 
công chưa xuất khẩu hết thì doanh nghiệp phải có cam kết với Chi cục Hải quan
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quản lý hợp đồng gia công về việc xuất khẩu số sản phẩm này trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng gia công.

Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu cho những
mã hàng doanh nghiệp đã thông báo định mức.

2. Thủ tục hải quan đối với lô hàng gia công xuất khẩu chuyển cửa khẩu 
thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu quy định tại 
Điều 16, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính 
phủ và hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan.”

Điều 9. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối vói sản
phẩm gia công

1. Sửa đổi điểm 1.1, khoản VIII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC 
như sau:

“1. Đối với sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản
xuất:

1.1. Thủ tục nhập khẩu tại chỗ:

1.1.1. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu:

a) Kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho doanh nghiệp xuất khẩu trên 04 tờ 
khai hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ, ký tên, đóng dấu;

b) Giao 04 tờ khai hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng hoá và hoá đơn 
giá trị gia tăng (liên giao khách hàng, trên hoá đơn ghi rõ tên thương nhân nước 
ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu) cho doanh nghiệp nhập khẩu.

1.1.2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu:
a) Sau khi đã nhận đủ 04 tờ khai hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ, doanh 

nghiệp nhập khẩu khai đầy đủ các tiêu chí dành cho doanh nghiệp nhập khẩu 
trên 04 tờ khai hải quan;

b) Nhận hàng do doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ giao;
c) Nộp hồ sơ hải quan và mẫu hàng hoá nhập khẩu tại chỗ (đối với hàng 

nhập khẩu tại chỗ làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu) cho Chi cục 
Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại 
chỗ theo quy định, phù hợp với từng loại hình nhập khẩu.

d) Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nhập khẩu 
lưu 01 tờ khai; chuyển 02 tờ khai còn lại cho doanh nghiệp xuất khẩu.

1.1.3. Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ:

a) Tiếp nhận, đăng ký tờ khai, kiểm tra tính thuế (đối với hàng có thuế); 
chỉ kiểm tra thực tế hàng hoá khi có dấu hiệu vi phạm;

b) Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên và đóng dấu công chức vào 
04 tờ khai;

c) Lưu 01 tờ khai và chứng từ doanh nghiệp phải nộp, trả lại cho doanh 
nghiệp nhập khẩu 03 tờ khai và các chứng từ doanh nghiệp xuất trình;
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d) Có văn bản thông báo cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp 
nhập khẩu tại chỗ biết để theo dõi hoặc thông báo gửi qua mạng máy tính nêu 
giữa Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu và Cơ quan thuê địa phương đã
nối mạng.”

2. Bổ sung tiết 1.3 vào cuối điểm 1, khoản VIII, mục II Thông tư số 
116/2008/TT-BTC như sau:

“ 1.3. Trường hợp doanh nghiệp giao, nhận sản phẩm gia công nhập khẩu 
tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu được thực hiện 
nhiều lần trong ngày hoặc tuần hoặc tháng thì được khai gộp trên 01 tờ khai hải 
quan xuât nhập khâu tại chô trên cơ sở các chứng từ giao, nhận từng lân như hóa 
đơn, phiếu xuất kho kiêm hóa đơn với điều kiện hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm 
hóa đơn gộp lại để khai chỉ giới hạn trong ngày hoặc tuần hoặc tháng cho 01 tờ 
khai của ngày hoặc tuân hoặc tháng đó. Trường hợp tại thời điểm giao, nhận 
hàng có sự thay đổi về chính sách thuế thì phải khai tờ khai xuất nhập khâu tại 
chô riêng, không gộp chung với chứng từ không có thay đôi vê chính sách thuê.

Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan gộp theo ngày là giờ làm việc cuối 
cùng của ngày đó. Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan gộp theo tuần hoặc tháng 
là ngày làm việc cuối cùng của tuần hoặc tháng đó.”

Điều 10. Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
Sửa đổi tiêu đề khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“X. Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp”.

Điều 11. Thủ tục chuyển nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; máy móc, thiết 
bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công 
khác trong quá trình thực hiện họp đồng gia công

1. Các trường hợp được chuyển:

a) Đối với máy móc, thiết bị đã thực hiện xong công đoạn của hợp đồng 
gia công trước được chuyển sang thực hiện công đoạn của hợp đồng gia công 
tiếp theo cùng hoặc khác đối tác đặt gia công;

b) Đối với nguyên phụ liệu, vật tư do bên đặt gia công có yêu cầu thay 
đổi mẫu mã áp dụng cho 02 hợp đồng gia công (hợp đồng giao và hợp đòng 
nhận) cùng hoặc khác đối tác đặt gia công;

c) Đối với nguyên phụ liệu, vật tư do bên đặt gia cồng giao nhầm hàng áp 
dụng cho 02 hợp đồng gia công cùng đối tác đặt gia công;

d) Các trường hợp khác nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình lý do 
chính đáng được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia 
công chấp thuận cho chuyển, trừ điểm 6.2.3d, khoản XII, mục II Thông tư số 
116/2008/TT-BTC.

2. Thủ tục hải quan:

Thủ tục chuyển áp dụng như thủ tục chuyển tiếp sản phẩm gia công 
hướng dẫn tại khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC.
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Điều 12. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công
Khi kết thúc hợp đồng gia công hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực, 

doanh nghiệp tự thanh khoản họp đồng/phụ lục hợp đồng theo quy định tại Điều 
35 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

1. Hồ sơ thanh khoản:

Sửa đổi điểm 1, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như
sau:

“1.1. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu 01/HSTK- 
GC ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này: nộp 01 bản chính.

1.2. Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu theo mẫu 02/HSTK-GC 
ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này: nộp 01 bản chính.

1.3. Lập bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công (bao gồm cả tờ khai 
xuất nhập khẩu tại chỗ; tờ khai giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp) đã 
làm xong thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý 
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (theo mẫu 08/HSTK-GC ban hành 
kèm theo Phụ lục Thông tư này.

1.4. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển 
sang họp đồng gia công khác trong khi đang thực hiện họp đồng gia công theo 
mẫu 03/HSTK-GC ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này: nộp 01 bản chính.

1.5. Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng 
(nếu có) theo mẫu 04/HSTK-GC ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này: nộp 
01 bản chính.

1.6. Bảng khai nguyên liệu tự cung ứng (khai khi xuất khẩu sản phẩm, 
mẫu 02/NPLCƯ-GC ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này): xuất trình bản 
chính. Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi vấn việc kê khai nguồn nguyên 
liệu mua trong nước để cung ứng thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm hoá 
đơn mua hàng, chứng từ thanh toán nguyên liệu cung ứng của bên thuê gia công.

1.7. Bảng tổng họp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất thành sản 
phẩm xuất khẩu theo mẫu 05/HSTK-GC-Phụ lục II ban hành kèm theo Thồng tư 
số 116/2008/TT-BTC: nộp 01 bản chính.

1.8. Bảng thanh khoản hợp đồng gia công theo mẫu 06/HSTK-GC-Phụ 
lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC: nộp 02 bản chính (trả 
doanh nghiệp 01 bản sau khi thanh khoản).

1.9. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất theo mẫu 
07/HSTK-GC-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC: 
nộp 01 bản chính.

1.10. Tờ khai tạm nhập máy móc, thiết bị thuê, mượn; tờ khai nhận máỵ 
móc, thiết bị từ hợp đồng gia công khác (nếu có); tờ khai tái xuất máy móc, thiêt 
bị: xuất trình bản chính (bản chủ hàng lưu).
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Giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu (nếu là hộ kinh doanh cá thể thì 
ký, ghi rõ họ tên; số chứng minh thư nhân dân, nơi câp) vào các bảng biêu nêu 
trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác, trung thực của các sô 
liệu thanh khoản.”

2. Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản của cơ 
quan Hải quan:

Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC như sau:

“3.1. Đối với doanh nghiệp mà trong hệ thống quản lý rủi ro của Hải quan 
đang được xác định chấp hành tốt pháp luật hải quan: trong thời hạn không quá 
07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản đây đủ, hợp 
lệ, cơ quan Hải quan kiêm tra tính đây đủ, đông bộ, phù hợp của bộ hô sơ thanh 
khoản và xác nhận thanh khoản cho doanh nghiệp.

Ưu tiên xác nhận thanh khoản trước đối với các doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi hàng gia cồng và kết nối được với cơ 
quan Hải quan.”

3. Xử lý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản:

Sửa đổi, bổ sung điểm 5.1, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC như sau:

“5.1. Xử lý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản:

a) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh khoản, cơ 
quan Hải quan nơi quản lý họp đồng gia công thực hiện các công việc sau:

al. Có văn bản mời doanh nghiệp đến cơ quan Hải quan lập biên bản vi 
phạm để xử lý theo quy định; mời 02 lần, nếu doanh nghiệp không đến thì lập 
biên bản chứng nhận và lưu vào hồ sơ để xử lý.

a2. Triển khai các biện pháp truy tìm, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện 
thanh khoản hợp đồng gia công.

b) Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh khoản mà 
doanh nghiệp không nộp hồ sơ thanh khoản thì cơ quan Hải CỊuan thực hiện tính 
thuế, ấn định số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp đối với nguyên liệu, 
vật tư, máy móc, thiết bị...thuộc hợp đồng gia công chưa thanh khoản tính từ 
nạày đăng ký tờ khai nhập nguyên liệu theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn 
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quá thời hạn nộp thuế 
theo qui định mà doanh nghiệp không chấp hành việc nộp thuế theo ấn định của 
cơ quan Hải quan thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo qui định.”

4. Gia hạn thòi hạn nộp hồ sơ thanh khoản và thòi hạn làm thủ tục 
hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế 
phẩm:

Bồ sung vào cuối điểm 5.3, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT- 
BTC như sau:
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“5.3. Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản và thời hạn làm thủ tục hải 
quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phấm:

Các trường họp được gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản:

- Doanh nghiệp đồng thời thực hiện nhiều hợp đồng gia cồng và các hợp 
đồng này đều hết hiệu lực thực hiện tại một thời điểm nên doanh nghiệp không 
kịp chuẩn bị hồ sơ;

- Đang có tranh chấp giữa bên thuê gia công và bên nhận gia công liên 
quan đến họp đồng gia công;

- Các trường hợp vì lý do bất khả kháng khác nên doanh nghiệp không 
thực hiện đúng thời hạn thanh khoản.

Căn cứ văn bản giải trình của doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan quản lý hợp đồng gia công xem xét, gia hạn thời hạn quy định tại điểm 2, 
khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC về thời hạn nộp hồ sơ thanh 
khoản. Thời hạn gia hạn chỉ được 01 lần và không quá 30 ngày.

Đối với trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh 
khoản mà doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ thanh khoản theo hướng dẫn tại khoản
3, Điều 12 Thông tư này, doanh nghiệp có văn bản giải trình có lý do khách 
quan thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phô xem xét, giải quyêt cụ thê. 
Thời hạn giải quyết gia hạn thêm không quá 30 ngày. Trường hợp có vướng mắc 
thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để có chỉ đạo kịp thời.”

5. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế 
phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn

1. Sửa đổi điểm 6.2.1, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC 
như sau:

“6.2.1. Thủ tục hải quan bán nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế 
phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam thực hiện theo hình 
thức xuất, nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.”

2. Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu điểm 6.2.3, khoản XII, mục II Thông tư 
số 116/2008/TT-BTC như sau:

“6.2.3. Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị 
thuê, mượn sang hợp đồng gia công khác theo chỉ định của bên thuê gia công 
thực hiện như thủ tục hải quan giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp hướng 
dẫn tại khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC, không yêu cầu doanh 
nghiệp nộp hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời phải thực hiện các công việc 
sau:...”

6. Xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; 
sản phẩm gia công không xuất trả được do bên thuê gia công từ bỏ

Sửa đổi điểm 7, khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC như
sau:

“7. Trường họp nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc thiết bị thuê, mượn; 
sản phẩm gia công không xuất trả được do bên thuê gia công từ bỏ:
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Doanh nghiệp nhận gia công chịu trách nhiệm nộp thuế để tiêu thụ nội địa 
theo quy định hoặc làm thủ tục tiêu hủy theo hướng dẫn tại điêm 6.2.5 khoản 
XII, mục II Thông tư số 1 ló/2008/TT-BTC. Đối với việc tiêu thụ nội địa thì trị 
giá tính thuế tính tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại 
Điều 97 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.”

7. Xử lý đối với nguyên phụ liệu bù trừ
Bổ sung điểm 8 vào cuối khoản XII, mục II Thông tư số 116/2008/1T- 

BTC như sau:

“8. Đối với hợp đồng gia công có cùng đối tác đặt gia công, cùng đối tác 
nhận gia công, doanh nghiệp được bù trừ nguyên phụ liệu cùng chủng loại.

Đối với phần nguyên phụ liệu còn dư (nếu có) doanh nghiệp chịu trách 
nhiệm kê khai nộp thuế theo qui định sau khi trừ phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm 
trong định mức theo hướng dẫn tại Điều 100, Điều 112 và trị giá tính thuế tính tại 
thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 97 Thông tư số 
79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.”

Điều 13. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài
1. Sửa đổi khoản I, mục III Thông tư số 116/2008/TT-BTC như sau:

“I. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, 
doanh nghiệp phải thông báo hợp đồng. Hồ sơ gồm:

1.1. Họp đồng gia công và phụ lục hợp đồng (nếu có): nộp 02 bản chính;
1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đầu tư: nộp 01 bản sao;
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: nộp 01 bản sao;

1.4. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu hàng hoá xuất khẩu để 
thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công nhập khẩu thuộc danh mục 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép: nộp 01 bản sao, xuất trình bản 
chính.

2. Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan: thực hiện theo Điều 3 Thông tư này.”

2. Sửa đổi điểm 1.6, khoản V, mục III Thông tư số 116/2008/TT-BTC 
như sau:

“1.6. Bảng thanh khoản hợp đồng gia công: nộp 02 bản chính.

Nội dung các bảng biều kể trên tương tự như bảng biểu tương ứng của hồ
sơ thanh khoản hợp đồng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài hướng dẫn
tại khoản 1, Điều 12 Thông tư này.”

Điều 14. Các biểu mẫu ỉhanh khoản
Sửa đổi các biểu mẫu thanh khoản ban hành tại phụ lục kèm theo Thông 

tư này, gồm:
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1. Sửa đổi mẫu 02/NVLCƯ-GC: Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên 
nhận gia công tự cung ứng sử dụng để sản xuất sản phẩm tương ứng với từng tờ 
khai xuất khẩu (thay mẫu 02/NVLCƯ-GC-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
tư số 116/2008/TT-BTC).

2. Sửa đổi mẫu 03/TBĐM-GC: Bảng thông báo định mức từng mã hàng 
(thay mẫu 03/ĐKĐM-GC-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
116/2008/TT-BTC).

3. Sửa đổi mẫu 01/HSTK-GC: Bảng tổng họp nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu (thay mẫu 01/HSTK-GC, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
116/2008/TT-BTC).

4. Sửa đổi mẫu 02/HSTK-GC: Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất 
khẩu (thay mẫu 02/HSTK-GC, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
116/2008/TT-BTC).

5. Sửa đổi mẫu 03/HSTK-GC: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả 
ra nước ngoài và chuyển sang hợp đồng gia công khác (thay mẫu 03/HSTK-GC, 
phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC).

6. Sửa đổi mẫu 04/HSTK-GC: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên 
nhận gia công tự cung ứng (thay mẫu 04/HSTK-GC, phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư so 116/2008/TT-BTC).

7. Bổ sung thêm mẫu 08/HSTK-GC: Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm 
gia công.

Điều 15. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để 
được giải quyết kịp thời.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./.

N ơi nhận  KT. B ộ  TRƯỞNG
- VP TƯ Đảng, VP Quốc Hội, VP Chù tịch nước; TH Ứ  TRƯỞNG
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ƯBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống 
nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ; Cục Hải quan 0 5  H o à n g
tinh, thành phố;
- Công báo; Website Chính phủ;
-Lưu VT; TC H Q (l0b).
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