
Bộ TÀI CHÍNH
Phụ lục

CÁC BIỂU MẪU THANH KHOẢN 

BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ: 74 /2010/TT-BTC NGÀY 14/5 /2010 SỬA 

ĐỎI, BỎ SƯNG THÔNG TƯ  SỐ 116/2008/TT-BTC NGÀY 04/12/2008 CỦA BỘ TÀI 

CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐÓI VÓI HÀNG HÓA GIA CÔNG 

Với  THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

1. Mẫu số 03/TBĐM-GC: Bảng thông báo định mức tòng mã hàng.

2. Mẫu 02/NVLCƯ-GC: Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia 
công cung ứng sử dụng để sản xuất sản phẩm tương ứng với từng tờ khai xuất 
khẩu.

3. Mẫu số 01/HSTK-GC: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

4. Mẫu số 02/HSTK-GC: Bảng tổng họp sản phẩm gia công xuất khẩu.

5. Mẫu số 03/HSTK-GC: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra 
nước ngoài và chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác.

6. Mẫu số 04/HSTK-GC: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên 
nhận gia công cung ứng.

7. Mẫu số 08/HSTK-GC: Bảng kê tờ khai sản phẩm gia công xuất khẩu.



Mẫu 03/TBĐM-GC, Khổ A4

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TỪNG MÃ HÀNG

Hợp đồng gia công số................................................Ngày:....................................... Thời hạn:................
Phụ lục Hợp đồng gia công số:.................................. Ngày:....................................... Thời hạn:................
Bên thuê gia công:....................................................Địa chỉ......................................................................
Bên nhận gia công:...................................................Địa chi:.....................................................................
Mặt hàng gia công:.....................................................số lượng:.................................................................
Mã hàng:.................................................................... số lượng:...................................Đơn vị tính............
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.....................................................................................................................

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư

Mã nguyên liệu, 
vật tư

Đơn vi 
tính

Đinh mức
Nguôn nguyên 

liệu
Ghi chúĐịnh mức 

sừ dụng 
nguyên liêu 

Đs

Định mức 
vật tư tiêu 

hao 
Đt

Tỷ lệ hao 
hụt

H (%)

Đ ịnh m ức kê  
cả hao hụt

Đc
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Giới thiệu các thông số của sản phẩm liên quan đến việc xác định định mức trên:

Ngày.... tháng...năm  Ngày tháng năm 
Công chức Hải quan tiếp nhận định mức Giám đốc doanh nghiệp

(ký, đóng dâu công chức) (Ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn sữ dụng:
X

1. Cột (3) chỉ áp dụng đối với những Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công bằng máy vi tính.
2. Tên nguyên liệu và mã nguyên liệu ghi tại cột (2), (3) phải phù hợp với tên nguyên liệu và mã nguyên liệu khai trên tờ 

khai hải quan
3. Định mức kể cả hao hụt (cột 8) được tính như sau:

a. Đối với nguyên liệu: Đc= Đs + Đsx H

b. Đối với vật tư: Đc= Đt + Đtx H
4. Đối với những mã hàng có nhiều size thì khai định mức theo từng size hoặc khai định mức bình quân cho cả mã hàng đó 

trên cơ sở định mức từng size và số lượng sản phẩm từng size theo công thức sau:

ĐM Sì X LSị + ĐM S2 X LS2+...+ĐMSn X LSn

ĐM = _____________________________________________

LSị + LS2 +-...+ LSn

Trong đó: ĐM là định mức bình quân cho cả mã hàng.
ĐMSị, ĐMS2, ĐMSn là định mức của từng size Sl, S2....Sn.

LSi, LS2,..., LSn là lượng sản phẩm của từng size Sl, S2....Sn.

5. Cột (9) "Nguồn nguyên liệu" ghi như sau:

- Do nước ngoài cung cấp.

- Mua ở nước ngoài để cung ứng.
- Mua nội địa để cung ứng.
6. Các mã hàng có định mức, tỷ lệ hao hụt giống nhau thì có thề khai chung trên một bảng định mức.

7. Giám đốc doanh nghiệp (ký tên, đóng dấu): trường hợp là hộ gia đình thì ký và ghi rõ họ tên, số chửng minh thư nhân
dân.



Mầu 02/NVLCƯ-GC

BẢ NG  K H AI N G U Y Ê N  LIỆU , V Ậ T T Ư  DO  BÊN N H Ậ N  G IA  C Ô NG CUNG  Ứ NG  
SỬ  DỤ NG  ĐẺ SẢN X U Ấ T SẢ N PH Ẩ M  TƯ Ơ N G  Ứ NG  V Ớ I TỪ N G  T Ờ K H A I X U Ấ T K H Ẩ U

Tờ khai xuất khẩu số.......................................................... ;ngày........................................................................................... .
Giấy phép xuất khẩu số..............ngày.................................... ;Cơ quan cấp......................................................................................
Hợp đồng gia công số.......................................................... Ngày:....................................... Thời hạn:...................................
Phụ lục hợp đồng gia công số:..................................................Ngày:............................................Thời hạn:....................................
Bên thuê gia công:...............................................................Địa chỉ:......................................................................................
Bên nhận gia công:..............................................................Địa chỉ:......................................................................................
Mặt hàng gia công:.............................................................. số lượng:....................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:...............................................................................................................................................................

STT Nguyên liệu, vật tư 
cung ứng

Mã nguyên liệu, 
vât tư

Đơn vị 
tính

SÔ lượng Đơn giá Trị giá Hình thức 
cung ứng

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ngày...... tháng..........năm
G iám  đốc doanh nạhiệp

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ:

1- Doanh nghiệp chế xuất:Phải kê khai đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ tất cả các nguồn.

2- Doanh nghiệp khác: Chỉ kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu.

3- Mã nguyên liệu, vật tư ghi tại cột (3) chỉ áp dụng đối với những Chi cục Hải quan thanh khoản bằng máy vi tính.

4- Tại cột (8) ghi: Từ nguồn nào. Trường hợp hình thức cung ứng là NSXXK thì phải ghi rõ số, ngày tờ khai.



X
Mầu: 01/HSTK-GC, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU
Tờ số:........

Hợp đồng gia công s ố : ...........
Phụ lục hợp đồng gia công số:
Bên thuê gia công:..................
Bên nhận gia công:.................
Mặt hàng gia công:.................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .

Tên nguyên liệu, 
vật tư

Đv
tính

Tờ khai
Số.................

N gày..............

Tờ khai
Số.................

Ngày..............

Tờ  khai
Số.................

Ngày..............

Tờ khai
Số.................

Ngày.............

Tờ khai
Số.................

Ngày..............

Tông cộng Ghi chú

Lương Lương Lương Lương Lương
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ơ ) _ (8) (9)

Ngày...... tháng.........năm...
Giám đốc doanh nghiệp

(kỷ tên, đóng dấu)

ngày............................. Thời hạn
.ngày.................................Thời hạn
..Địa c h ỉ.........................................
.. Địa c h ỉ....................................... .
...Số lượng ......................................

Ghi chú: Tại biểu này thống kê cà nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chồ; nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công; 
nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển từ  hợp đồng gia công khác sang.



Mầu: 02/HSTK-GC, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU
Tờ số:.........

Họp đồng gia công số :...........
Phụ lục hợp đồng gia công số:
Bên thuê gia công:..................
Bên nhận gia công:.................
Mặt hàng gia công:.................
Đơn vị Hải quan làm thủ tụ c :.

Mã hàng Đv
tính

Tờ khai
Số................

Ngày.............

Tờ khai
Số................

Ngày.............

Tờ khai
Số................

Ngày.............

Tờ khai
Số................
Ngày.............

Tờ khai
Số................
Ngày.............

Tông cộng Ghi chú

Lương Lương Lương Lương Lương
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ngày.......tháng.........năm

Giám đốc doanh nghiệp
(kỷ tên, đóng dấu)

. ngày.............................Thời hạn
ngày.............................Thời hạn .
. Địa c h ỉ.........................................
. Địa c h ỉ.........................................
..Số lượng......................................

Ghi chú: Tại biểu này thống kê cả sàn phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ; giao sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công cho 
hợp đồng khác.



— —  -  - - X
Mầu: 03/HSTK-GC, Khố A4

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ XUẤT TRẢ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN SANG 
HỢP ĐÒNG GIA CÔNG KHÁC t r o n g  KHI ĐANG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

TỜ SỐ:........

Hợp đồng gia công s ố : ............................................... n g ày ................................Thời h ạ n ...............................................................
Phụ lục hợp đồng gia công s ố :................................ ngày ...............................Thời h ạn .............................................................
Bên thuê gia công:......................................................Địa c h ỉ.......................................................................................................
Bên nhận gia công:.....................................................Địa c h ỉ.......................................................................................................
Mặt hàng gia công:....................................................số lượng......................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tụ c : ......................................................................................................................................................................

Tên nguyên liệu, 
vật tư

Đv
tính

Tờ khai
SỐ................

Ngày.............

Tờ khai
S ố ..... .........

Ngày.............

Tờ khai
Số................

Ngày.............

Tờ khai
Số................

Ngày.............

Tờ khai
S ố .... . .........

N gày ..........

Tông cộng Ghi chú

Lương Lương Lương Lương Lương

(1( (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ngày...... tháng.........năm...
Giám đốc doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu)



Mầu: 04/HSTK-GC, Khổ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG
(Gồm nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam và nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để phục vụ gia công)

Hợp đồng gia công số:................................................... N gày:...............................................Thời hạn:........................................................................
Phụ lục Hợp đồng gia công số:.................................. Ngày:............................................ Thời hạn:................................................................
Bên thuê gia công:...................................................... Địa chỉ............................................................................................................................
Bên nhận gia công:..................................................... Địa chỉ:...........................................................................................................................
Mặt hàng gia công:....................................................... số lượng:............................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.............................................................................................................................................................................................

STT Tên nguyên liệu, vật tư Đon vị 
tính

SÔ lượng Đơn giá Tông trị giá Hình thức cung ứng Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ngày.......tháng.........năm,
Giám đốc doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
1- Mầu này để tổng hợp nội dung doanh nghiệp kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cung ứng theo mẫu 02/NVLCƯ-GC, Phụ lục I.
2- Tại cột (7) ghi: từ nguồn nào.



BẢNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIA CÔNG
Tờ số:.........

Mầu: 08/HSTK-GC, khổ A 4

TT Sô, ngày tờ 
khai

Tên sản phâm  
hoặc nguyên liệu

Số lượng T rị giá Hợp đông/phụ lục 
họp đồng gia công (số, 

ngày ký, ngày hết 
hạn)

Chi cục HQ nơi 
đăng itý HĐGC

Số, ngày B/L Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ngày tháng năm 
Giám đốc doanh nghiệp

(kỷ tên, đóng dẩu)

Ghi chủ: Đối với tờ khai xuất khẩu qua cứa khẩu đường bộ, đường sông; tờ  khai xuất nhập khẩu tại chỗ, tờ khai gia công chuyển tiếp không phải ghi số 
B/L (cột 8).




