
Phụ lục I

CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 194/2010/TT-BTC  
ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính)

1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế (hoặc không 
thu thuế) được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ  ngân hàng của bên 
nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch 
vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong 
hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu 
báo cho người xuất khâu đã nhận được tiên hàng xuất khẩu. Trường họp thanh 
toán trả chậm, phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn 
thanh toán, người xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường 
hợp uỷ thác xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải được phía nước ngoài 
thanh toán qua ngân hàng.

3. Đồng tiền thanh toán đối với xăng dầu xuất khẩu và tạm nhập tái xuất 
phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành 
về quản lý ngoại hối, trừ các trường hợp thương nhân Việt Nam bán xăng dâu 
cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng năm trên lãnh thô Việt Nam 
như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại-công 
nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán trao đôi hàng hoá giữa các 
khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và các hãng hàng không 
Việt Nam có máy bay bay tuyến quốc tế, thương nhân Việt Nam có tầu biển 
chạy tuyến quốc tế được thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam.

4. Các trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân
hàng:

4.1. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu được thanh toán cấn trừ  vào khoản 
tiền vay nợ nước ngoài, người xuất khẩu phải có đù điều kiện, thủ tục hồ sơ như 
sau:

a) Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 
01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (đối với những khoản vay trên một năm);

b) Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân
hàng;



Phương thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay 
nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

c) Bản xác nhận của phía nước ngoài về việc cấn trừ khoản nợ vay;

d) Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hoá xuất khẩu vào khoản nợ 
vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh 
toán qua ngân hàng. Chửng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục này.

4.2. Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá được thanh toán tiền hàng hoá 
xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bẽn thứ ba là tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung câp chứng từ 
thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản 
(trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh 
toán).

4.3. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ  tài khoản tiền gửi vãng lai 
tại Việt Nam thì việc thanh toán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng 
từ thanh toán là chứng từ  của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người 
xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua 
hoặc người được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán.

4.4. Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá để bán tại hội chợ, triển lãm ở 
nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ của nước tổ chức 
hội chợ, triển lãm, người xuất khẩu phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải 
quan về số ngoại tệ tiền mặt thu được do bán hàng hoá chuyển về nước và chứng 
từ nộp tiên vào ngân hàng tại Việt Nam.

4.5. Trường hợp xuất khẩu hàng hoá để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ 
thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về số hàng hoá xuất khẩu đó 
được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đó được gửi 
cho phía nước ngoài để trừ nợ.

4.6. Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và 
phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu 
hoặc tiên công gia công hàng hoá xuất khẩu v ới  giá trị hàng hoá, dịch vụ mua 
của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ 
sơ sau:

a) Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ 
phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa 
hàng hoá xuât khâu vói hàng hoá nhập khâu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và 
trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khâu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải



được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

4.7. Trường họp số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán không phù 
họp với số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong họp đồng hoặc phụ lục 
hợp đồng nhung đứng tên tổ chức, cá nhân phải thanh toán thì xử lý như sau:

a) Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có trị giá nhỏ hơn số 
tiền phải thanh toán như đã tho ả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục họp đồng, 
thì ngươi xuất khẩu phải giải ưình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, 
điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường họp 
này phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)...;

b) Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn số 
tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong họp đồng hoặc phụ lục họp đồng, 
thì ngươi xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều 
họp đồng, ứng trước tiền hàng... và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
sự khai báo này.

4.8. Trường họp phương thức thanh toán thay đổi so vói phương thức đã 
được tho ả thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuât khâu phải cung câp văn 
bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài.

4.9. Trường hợp chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải 
thanh toán đã thoả thuận trên họp đồng nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên 
người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán 
phù hợp vói hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ 
thanh toán hợp lệ.

4.10. Trường họp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất 
hoặc hàng hoá tạm xuất, tái nhập, nếu trong họp đồng nhập khẩu và hợp đồng 
xuất khẩu có qui định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người 
bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng 
tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thì chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ 
xét hoàn thuế được thay bằng chứng từ thanh toán tiền hoa hồng cho doanh 
nghiệp Việt Nam.

4.11. Các trường hợp người mua không thanh toán được tiền hàng do phá 
sản, bỏ trốn... nên người xuất khẩu không cung cấp được chứng từ thanh toán 
cho cơ quan hải quan thì ngưòi xuất khẩu có văn bản giải trình rõ lý do kèm theo 
vãn bản chứng minh sự việc đã giải trình và phải cam kết chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về giải trình trên.

4.12. Các trường họp thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng ngoại tệ tiền 
mặt, ngươi xuất khẩu phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc 
cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuât khâu: ở Trung ương do Vụ Quản lý ngoại hôi - 
Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh



biên giới cấp. Việc thu nộp ngoại tệ phải được thực hiện đúng thời hạn qui định 
trên giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất 
khâu của Ngân hàng Nhà nước cùng xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản 
về việc nộp ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu được coi là chứng từ thanh 
toán hợp lệ cho hợp đồng xuất khẩu.

4.13. Trường họp hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao 
hàng cho các cơ sở kinh doanh khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân 
nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì việc thanh 
toán của thương nhân nước ngoài phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự 
do chuyên đôi.
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Phụ lục II 
DANH MỤC M ẪU BIỂU

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 194/2010/TT-BTC  
ngày 06 thảng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính )

Quyết định hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp thừa 

Các mẫu dấu

Báo cáo tồng hợp đãng ký danh mục hàng hoá miễn thuế

Quyết toán hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định

Quyết toán nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập 
khâu miễn thuế

Quyết định về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu



Mẫu 01- Quyết định hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp thừa

TÊN C ơ QUAN HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÓ THẨM QUYỀN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:.................. /QĐXLTTNT ........ngày.,,.tháng  năm ....

QUYẾT ĐỊNH  
về việc hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp thừa đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN C ơ  QUAN HẢI QUAN CÓ THẨM QUYỀN.

- Căn cứ Luật quản lý thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật;
- Căn cứ thủ tục thẩm quyền ra Quyết định hoàn tiền thuế (không thu thuế), tiền

phạt nộp thừa quy định tạ i ..............Thông tư sổ............ của Bộ Tài chính;
- Xét hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa của người nộp thuế

......................... Mã số thuế:......................................... Địa ch ỉ:.......................................và đề
xuất tại tờ trình số....ngày....tháng....năm....của....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế (không thu thuế), tiền phạt đã nộp theo tờ 
khai/quyết định số ............ ngày .....  tháng .....  năm .......  vào tài khoản

Nội dung Số tiền thuế, tiền phạt được hoàn
- Thuê xuât khâu
- Thuê nhâp khâu
- Thuê tiêu thụ đặc biệt

......  --- • .................................................. ....-......

- Thuê TVCBPG
- Tiễn phạt chậm nộp thuê
- Tiênphạt vi phạm hành
chính khác

Tông cộng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người nộp thuế..............Mã
số thuế........ và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc cơ quan ra quyết
định.................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của
pháp luật thuế.

Người nhận thông báo Thủ trưởng cơ quan hải quan cỏ thẩm quyền
(Kỷ, ghi rõ họ tên và chức vụ) (Kỷ, họ tên, đỏng dấu)



M ẫu 02-Các mẫu dấu

1) M ẫu dấu hoàn tiền thuế tiền, phạt nộp thừa đóng trên tờ khai theo khoản 
3 Điều 24:

Hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp
thừa.................đồng theo
Quyết định số... ngày... 
tháng... năm... của ....

2) M ẫu dấu xét miễn thuế đóng trên tờ khai theo khoản 3 Điều 107:

Hàng hoá được xét miễn thuể 
theo Quyết định
sổ.........ngày... tháng... năm...
của....

3) Mẫu dấu hoàn thuế, không thu thuế đóng trên tờ khai theo khoản 1 Điều 
130:

Hoàn thuế (không thu
thuế)......đồng, theo Quyết
định số....ngày...tháng...năm 
của....

4) M ẫu dấu bù trừ tiền thuế đóng trên tờ khai theo khoản l.a  Điều 131:

số tiền thuế được trừ ...
....đồng, theo Quyết định hoàn 
tiền thuế tiền phạt nộp thừa 
số... ngày... tháng... năm ... của... 
và Quyết định khấu trừ số... 
ngày... tháng... năm... của...

5) M ẫu dấu bù trừ tiền thuế đóng trên quyết định hoàn thuế theo khoản l.a  
Điều 131:

SỐ tiền thuế) tiền phạt đã trừ 
.... đồng
Số TK HQ được bù trừ :
-TK.... ngày ...tháng....năm
- TK ngày tháng....năm

  
* Ghi chú: Kích cỡ dấu cơ quan hải quan tự quyêt định đê phù hợp với thực tê.



M ẫu 03- Báo cáo tổng hợp đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂ NG KÝ DANH MỤC  
HÀNG HÓA MIỄN THUẾ

STT Tên dự án đã đăng 
ký Danh mục hàng 

hoá miến thuế

Đỉa điểm có dư  • « 
án

Thuộc đối tượng xét 
miễn thuế nêu tại 
khoản...Đ iều 101 

Thông tư ...

Ghi chú

1 2 3 4 5

...
"

. . .

------- . _ I

Cơ quan hải quan báo cáo
(Kỷ tên, đóng dấu)

Nơi nhận :
- Tông cục Hải quan
- Lưu...



Mẫu 04 - Quyết toán hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định

QUYẾT TOÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tên doanh nghiệp.......................................................................... Mã sổ thuế......................  ......
Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):.........................................................................
Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư)..........Thời điểm kết thúc nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cổ định (Hạng mục đầu tư):
Giấy phép đầu tư số:............................... ngày:........................Nơi cấp:.................

(ĐVT: Đồng)

TT Tên hàng Tở khai 
sổ, ngày

Hàng hóa theo danh mục miễn 
thuế đã đăng ký

Hàng hoá thực tế đã 
nhập khẩu Đã chuyển đổi mục đích sử dụng

Hạch toán vào 
sỗ tài sản cố định theo 
quy định tai Thông tư 

203/2009/TT-BTC Ghi chú

Sổ lượng Trị giá
Số danh 
mục, nơi 
đăng ký

Số lượng Trị giá Sổ íượng Trị giá
Số, ngày 
chứng từ 
nộp thuế

Được hạch 
toán TSCĐ

Không được 
hạch toán 

TSCĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Máy A
2 Máy B

,ngày.... tháng.....năm
CHỦ Dự ÁN

(Ký tên, đóng dầu)

Ghi chú:
1) Hàng hoá thay đỗi mục đích sử dụng (cột 8) vả Hảng hoá không được hạch toán vảo sổ TSCĐ (cột 12) phải nộp thuế NK và thuế GTGT theo quy định.
2) Đối với trưởng hợp hàng hỏa nhập khẩu trước 1/1/2006 doanh nghiệp phải tự kê khai danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.



QUYẾT TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BÁN THÀNH PHẨM NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ

Tên doanh nghiệp........................................................................... Mã số thuế...............................
Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):..........................................................................
Giấy phép đầu tư số:............................... ngày:.........................Nơi cẩp:.................

Mẫu 05 - Quyết toán nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu mỉễn ỉhuế

(ĐVT: Đỏng)

TT Tên hàng

Hàng hóa nhập khẩu theo 
đanh mục miễn thuế đã 

đăng ký Tờ khai 
số, 

ngày...

Nguyên liệu, vật 
tư nhập khẩu tồn 

đầu kỳ

Nguyên liệu, vật 
tư nhập khẩu 

trong kỳ

Nguyên liệu, vật 
tư đã sử đụng để 
sản xuất trong kỳ

Chuyển mục đích 
khác

Nguyên liệu vật tư tồn 
cuối kỳ Định mức 

tiêu 
hao/đơn vị 
sản phẩm

Số lượng 
sản phầm 

đã sản xuấỉ 
ra

Số lượng Tri giá
Số danh 
mục, nơi 
đãng kỹ

Số lượng Giả trị Số lượng Giả trí Số lượng Giả trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá tri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Vât tư A
2 Vât tư B

,ngày.....thâng.....năm
CHỦ Dự ÁN

(Ký tên, đóng dầu)

Ghi chú:

Cột (7), (8): Là kết quả cùa cột (15), (16) của lần báo cáo liền kề trước.
Cột (15)-(7+9)-(10+13)
Cột (16)=(8+10)-(12+14)
Hàng hoá thay đỗi mục đích sử dung (cột 13) phải kê khai nộp thuế theo quy định



Mẫu 06 - Quyết định về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

■ Sô:............... /Q Đ -....  ..... ; ngày....... tháng ........  năm 20...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc hủy quyết định ấn định thuế đối với  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

THỦ  TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH ..............................

Căn cứ Luật Quán lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 85/2007/NĐ- 
CP ngày 25/5/2007 của Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật quàn lý thuế; Nghị định số 
106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một sỗ điều của 
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cử Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 
15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, gỉám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị 
định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về 
xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ luật thuế giá trị gia tăng...........; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt............ ;
Trên cơ sở xem xét................. ........ ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số

............... /QĐ-............ ngày ...... tháng........năm.,..... . của............ đối vói ỉô hàng xuất khẩu,
nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số....................ngày......./.,....../20..... cùa người bị ấn định
thuế là..... .

Điều 2. Lý do hủy bỏ quyết định ấn định thuế (1).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn.....ngày kể từ ngày ký.

Nơi nhận Thủ trưởng cơ quan HQ có thẩm quyền
- Tên người nộp thuế;
- Cục HQ....;

- Lưu: VT> đơn vị soạn thào (...b). 

Ghi chú:

(ỉ)Ghi rõ nguyên nhân hủy bỏ quyết định ấn định thuể.



DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)

Phụ lục III

STT   Ten mâu biêu Ký hiệu
1. Đơn đê nghị xác nhận trước xuât xứ 

hàn£ hoá nhập khẩu
01-ĐXX/2010

2. Phiêu lây mâu hàng hoá xuât khâu, nhập 
khẩu

02-PLM/2010

3. Biên bản bàn giao hàng hoá kinh doanh 
TN-TX

03/BBBG-TNTX/2010

4. Sổ theo dõi quản lý hàng hoá xuất khấu, 
nhập khẩu đãng ký tờ khai một lần, 
XNK nhiều lần.

04-STD/2010

5. Phiếu theo dõi nhập khẩu/xuất khẩu 
từng lần

04A-PTD/2010

6. Thông báo về việc làm thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu tại chỗ

05-TBXKTC/2010

7. Bản kê hàng hoá đóng trong Container 
trung chuyển

06/BKTrC/2010

8. Bảng tổng hợp tờ khai nhập khấu 
nguyên liệu, vật tư trong kỳ báo cáo

07/HSTK-PTQ/2010

9. Bảng tông hợp hoá đơn nguyên liệu, vật 
tư mua tại khu phi thuế quan trong kỳ 
báo cáo thanh khoản

08/HSTK-PTQ/2010

10. Bảng tổng hợp tờ khai xuất khẩu sản 
phẩm trong kỳ báo cáo thanh khoản

09/HSTK-PTQ/2010

11. Bảng tồng hợp hoá đơn sản phẩm bán tại 
khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo 
thanh khoản

10//HSTK-PTQ/2010

12. Bảng tống hợp nguyên liệu, vật tư đã sử 
dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và 
bán tại khư phi thuế quan trong kỳ báo 
cáo thanh khoản

1 l/HSTK-PTQ/2010

13. Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư Nhập -  
Xuất -  Tồn trong kỳ báo cáo thanh 
khoản

12/HSTK-PTQ/2010

14. Bảng tổng hợp hàng hoá nhập khấu từ 
nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh 
khoản

13/HSTK-PTQ/2010

15. Bảng tổng hợp hàng hoá nhập khẩu nội 
địa trong kỳ báo cáo thanh khoản

14/HSTK-PTQ/2010

16. Bảng tổng hợp hàng hoá mua tại Khu 
phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh

15/HSTK-PTQ/2010



khoản
17. Bảng tông hợp hàng hoá bán tại Khu phi 

thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
16/HSTK-PTQ/2010

18. Bảng tổng hợp hàng hoá xuất khẩu trong 
kỳ báo cáo thanh khoản

17/HSTK-PTQ/2010
. ... . -............................- ..................................

19. Bảng báo cáo hàng hoá Nhập- Xuất- Tồn 
trong kỳ báo cáo thanh khoản

18/HSTK-PTQ/2010

20. 1 Bảng kê tậm nhập hoặc tạm xuất 
Ị Container rỗng

19/BKC/2010

21. Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hoá 
trong kho ngoại và tình hình hoạt động 
của kho ngoại quan

20-BC/KNQ/2010

22. Biên bản bản giao hàng chuyển cửa khẩu 21/BBBG-CCK/2010
23. Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hoá 

nhập khẩu
22-ĐCCK/2010

24. Đơn xin thành lập kho ngoại quan 23-ĐXTL/KNQ/2010
25. Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ 

tạm nhập -  tái xuất
24-PT VTĐB/TN-TX/2010

26. Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ 
lạm xuất -  tái nhập

25-PT VTĐB/TX-TN/2010

27. Tờ khai phương tiện vận tải đường sông 
tạm nhập -  tái xuất

26-PTVTĐS/TN TX/2010

28. Tờ khai phương tiện vận tải đường sông 
tạm xuât -  tái nhập

27-PTVTĐS/TX-TN/2010

29. Bản trích lược khai hàng hoẫ dơ xuống 
từng ga liên vận nội địa

28-BLK/ĐS/2010
. . . . . . . . . .  . . .  i



Mẫu: 01-ĐXX/2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ngày .... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRƯỚC XUẤT XỨ  
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)

1) Công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail):

2) Tên hàng, mã số H.s, trị giá FO B:.......................................................

3) Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa
chỉ e-mail):.............................................................................................................

4) Nước xuất khẩu:.....................................................................................

5) Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến
Việt N am :................................................................................................................

6) Các giấy tờ kèm theo:
- Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá gồm các thông 

tin như: tên hàng, mã số H.s, xuất xứ, giá CIF.

- Hoá đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá.

- Các chứng từ khác (bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hoá, 
giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lấp ráp, giấy chứng nhận 
phân tích thành phần, catalogue, mẫu hàng, ảnh chụp,...)

Xin cam đoan về tính xác thực của nội dung đơn và các chứng từ kèm
theo.

Ngày thảng năm 
Công chức hải quan tiếp nhận kỷ và ghi rồ họ tên 

(trường hợp nhận đơn trực tiếp tại Tổng cục Hải quan)

Đại diện công ty 
(ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)



Mẫu: 02- PLM/2010

I. PHIẾ U LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Tờ khai s ố :........................ngày.......tháng.........năm...............................

2. Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:................................... .......................

3. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc
kiểm tra toàn b ộ ) ....................... .................................................................

4. Chi cục Hải quan lấy m ẫu:................ ........................................................

5. Người lấy mẫu:

+ Công chức Hải quan:....................................................

+ Đại diện chủ hàng :....................................................

6. Địa điểm lấy m ẫu :.................................................................

Thời gian lấy m ẫu :............... giờ... ngày ... tháng ... năm........

7. Tên nguyên liệu lấy mẫu:.......................................... ..............................

8. Số lượng m ẫu :.........................................

9. Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm ):...................... ....................................

10, Niêm phong mẫu (số niêm phong hải quan):....................................... ..........

Ngày... tháng... năm,.. Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... 
(13) Người chứng kiến (12) Nguời lấy mẫu (11) Người lập phiếu lấy

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) mẫu
(Ký, ghì rõ họ tên)

Ghi chú:
- Phiếu lấy mẫu lập thành hai bản (1 bàn lun cùng hồ sơ lun của Hải quan; 1 bản niêm phong cùng 

với mẫu hàng).
- Mục 11: Nguời lập phiếu lấy mẫu là người yêu cầu lấy mẫu (Hải quan hoặc doanh nghiệp);
- Mục 12: Nguời lấy mẫu là Hải quan cửa Ịdiầu hoặc Hải quan ngoài cừa khẩu hoặc doanh nghiệp;
- Mục 13: Ngưởì chứng kiến là: Hải quan nếu doanh nghiệp yêu cầu lấy mẫu hoặc là doanh nghiệp 

nếu Hải quan yêu cầu lấy mẫu;
- Mục 11, 12, 13 néu là công chức hải quan thì ký, đóng dấu công chức.

1



II. BÀN GIAO MẪU

N ội dung bàn giao (1):

- Địa điểm bàn giao:

- Thời gian bàn giao: ......... giờ........ngày ... tháng ... năm

Ngưòi bàn giao
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Bàn giao mẫu giữa người lấy mẫu với người lưu mẫu hoặc người phân tích, giám định.
- Nội dung bàn giao(l):

+ Giao mầu đề doanh nghiệp nhận tự bào quản thì bàn giao nguyên trạng mẫu đã được niêm phong. 
4 Giao mâu cho cơ quan phân tích, phân loại, giám định thì mở niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu.

Người nhận bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu 03/BBBG-TNTX/2010

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN                Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ:.............../BBBG-ĐVBH

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ KINH DOANH TẠM NHẬP - TÁI XUẤT

Hồi...giờ...phút, ngày...tháng...năm........   I
Chi cục Hải q u an ................................ . bàn giao cho
Ông (b à ) . .. . . ...............................
Đại diện của Công t y ............................... .........
Lồ hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số/họp đồng số: ...................................để

chuyển đến Chi cục Hải quan.................................................gồm:
1. Hồ sơ Hải quan:
a. Tờ khai hải quan tạm nhập: 01 bản sao;
b.TỜ khai hải quan tái xuất: 01 bản chính (bản chủ hàng lưu), bản kê chi 

tiết (nếu có) và các chứng từ kèm theo lô hàng.
2. Hàng hóa:

STT Tên hàng Lượng
hàng

Số hiệu 
Container/ 
hàng rời

Số seal 
container

Số seal 
hải quan

Ghi chú

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

- Tình trạng Container (đối với hàng đóng container).................................
- Tình trạng hàng hoá (đối với hàng rờ i):..................................................
- Tuyến đường vận chuyển từ.................... đến..........

Chiều dài..........................km....................................
- Thời gian vận chuyển dự kiến:...............
- Giờ xuất phát/giờ ra cổng:...........................................................
- Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan:.. .........

Biên bản đuợc lập thành 02 bản, có giá trị như nhau./.

CHI CỤC HQ CK TÁI XUÁT NGƯỜI KHAI HQ CHI c ụ c  HQ CK TẠM NHẬP
(ký, đón g  đấu  cô n g  chức) (ký, ghi rõ  họ  tên) (ký, đ ó n g  đ âu  công  chức)



M ẫu 04-STD/2010

CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 

CHI CỤC HẢI QUAN....

Sổ số:

SỞ THEO DÕI QUẢN LÝ
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN MỘT LẦN, XNK NHIỀU LẦN

Hợp đồng s ố : ......................................... .............

Hiệu lực từ : ....... / ......../ ......... đ én :....... / ......../ .........

Phụ lục hợp đồng (néu có): số .............................; Hiệu lực:

Giấy phép (nếu có): s ố : ............................ ; Thời hạn:.........

Tên doanh nghiệp: ..

Địa c h ỉ:....................

Mã số doanh nghiệp: 

Điện thoại s ố :..........

Năm



TT Tên hàng Mã HS Lượng hàng ĐVT

1 1

1ỉ

i

Lân 1:

Số phiếu: 01 

Ngày: 01/01/2009

Lân 2:

Số phiếu: 02 

Ngày: 01/02/2009

Lân ...

Sổ phiếu:.......

Ngày
r r i  ATon: 0

Xác nhận của I-ái quan

2

Lần 1:

Số phiếu: 01 

Ngày: 01/01/2009

. . .

Lân 2:

Số phiếu: 02 

Ngày: 01/02/2009
r r i  ATon 0

;i

Xác nhận của h[ải quan



CỤC HẢI QUAN: .................................................  Mầu 04A-PTD/2010
CHI CỤC HẢI QUAN:................................................
Doanh nghiệp:..................................
Mã số doanh nghiệp:................ ..........

PHIẾU THEO DÕI NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU TỪNG LẦN
NHẬP KHẨU      X U Ấ T  K H Ẩ U  

Tờ khai số:..................n g à y : ...... / ......./... ; sổ theo  dõi số:........................... Phiếu theo  dõi số:................................ngày:..... / . ....../ ....

STT Tên hàng, 
mã HS

ĐVT Tôn kỳ 
trước

Xuất/Nhập 
kỳ này

Tồn cuối
kỳ

(1) Thuế nhập khẩu (2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB) (3) Thu khác
Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tín h  th u ế  
(VNĐ)

Tiền
thuế

Thuế
suất
(%)

Trị giá ̂  
tính  th u ế  
(VNĐ)

Tiển thuế Tỷ lê 
(%)

Số tiền

1
2

Công số tiền thuế và thu khác (l)+(2)+(3): Bằng số :........................................................................................................

PHAIV KIÊM TRA THUÊ
STT Tên hàng, 

mã HS
ĐVT Tồn kỳ 

trước
Xuất/ Nhập 

kỳ này

Ắ.Ton cuôi 
kỳ

(1) Thuế nhập khẩu (2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB) (3) Thu khác

Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiên
thuế

Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lê 
(%)

Sô tiên

l
2

Cộng số tièn thuế và thu khác ( 
Bằng chữ:......................... .

l)+(2)+(3): Bằng số :.................................................... ....................................................

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
Xác nhận đã làm thủ tục hải quan Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dẩu công chức) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì công chức Hài quan kiểm tra và ghi kết quà ở mặt sau phiếu này

1



   

Ghi chép của cơ quan Hải quan
Căn cứ trên Lệnh hình thức và tình hình xuất khẩu/ nhập khẩu từng lần, Lãnh đạo Chi cục quyết định mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.
1. Hệ thống xác định: Lệnh hình thức sô ... ngày .../ tháng/ năm .... (kèm theo)
2. Công chức kiểm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến:

a) Kết quả kiểm tra hồ sơ:

b) Đê xuất hình thức, mức độ kiểm tra: ^
Kiểm tra sơ bộ Q  Kiểm fra chỉ tiết Q  Kiểm ừa thực tế: - Mức (1) Q  Tỳ lệ ....(% )........

- Mức (2) Q  Toàn bộ
- Lý do đề xuất: ^
+ Theo tiêu chí quản lý rủi ro do Chi cục thiết lập o

+ Theo chỉ đạo táng cường kiểm tra của Chính phủ, các Bộ Ngành và cơ quan cấp trên Q  

+ Theo các thông tin khác tại thời điểm làm thủ tục hải quan Q

c) Đề xuất xử lý kết quả kiểm tra: (Ký tên, đóng dấu công chức)

3. Lãnh đạo Chi cục duyệt hoặc thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra:
Kiểm ừa sơbộỊH ; Kiểm tra chi tiết o  ; Kiểm tra thực tế: “ Mức (1) 0  Tỷ lệ ....(% ).........

- Mức (2) Q  Toàn bộ

- Ghi rõ lý do thay đổi và ý kiến chỉ đạo; (Ký tên, đóng dấu công chức)

4. Kiềm tra thực tế hàng hỏa và đề xuất xử lý:

5. Ý kiến chỉ đạo cùa Lãnh đạo Chi cục:

Ngày.... tháng ... năm ...... Ngày....  tháng ... năm .....
Kiểm hóa viêo Đại diện chủ hàng

(Ký tên, đóng dầu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ: Phiếu này do doanh nghiệp lập thành 02 bản đề làm thủ tục XK,NK từng lần. lưu kèm sổ, tờ khai hải quan và tổng hợp vào sổ theo dõi, thanh 
khoản tờ khai hải quan.



Mẫu: 05-TBXNKTC/2010

CỤC HẢI QUAN...................  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC HẢI QUAN..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............../TB-XNKTC  

........., ngày......tháng.....năm.......

THÔNG BÁO 
V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chi cục Hải quan.....................................................................xin thông báo:
Doanh nghiệp:..........................................................................................................
Địa chỉ.......................................................................................................................
Đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo:

-T ờ  khai số:........................................... ngày... tháng ....năm  
- Tại Chi cục Hải quan........................................... ......................................

SỐTT Tên hàng Mã số HS ĐVT Lượng hàng Trị giá

'

Chi cục Hải quan................... xin thông báo để Quý Cục biết, theo dõi.

Lãnh đạo Chỉ cuc Hải quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)

Nơi nhận:
- Cục Thuế Tỉnh;
- Công ty:....... ;
- Lirur........



BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN
(Bản Hài quan lưu)

1. Đom vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:

2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến .. .............. ................................................... ................

- Ngày nhập cảnh:...................../.. / .......

-  Cảng dỡ hàng................................................................ ............................... ...........................................

Mẫu 06/BKTrC/20ỉ0

SỐ
TT

I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG m - PHẦN KÊ KHAI HÀNG 
XUẤT CẢNG IV-XÁC NHẬN CỦA 

HẢI QUAN CK NHẬP
Số vận đơn Tông sô 

cont
SỐ hiệu, loại cont, 
số seal hãng tàu

Quy cách và 
ừong lương (kgs)

Chủng loại 
hàng

Tên, địa chi chủ 
hàng Tên PTVT Ngày xuât 

cảnh
Ký tên, 

đóng dấu
(ỉ) (2) (3) w  _.. ...... (6) (V (9) m ~ (11) (12)

Ngày .... tháng ......n ă m ......
(ký tên, đóng dấu)

Một số lưu ý về cont hàng hóa 
(như: hàng đã được gia cố, đóng
gói lại,...):

ĨI- XÁC NHẬN CÙA HẢI QUAN CK NHẬP(SJ
Tồng số conts nhâp:..............................; trong đó:

-Loại 20’:
- Loại 40’:
- Loại khác:

V- THANH KHOÁN CỨA HQ CK  N H Ậ P{ii)

Tổng số conts xuất:...............................; trong đó:
- Loại 20 ’ :
-Loại 40’:
- Loại khác:

- Cột (8), (12), (13) công chức hài quan kỷ tên, đỏng dấu công chức;



mm

BẢN K Ê  H À N G  H Ó A  Đ Ó NG  TR O N G  C O N TA IN ER  TRU N G  C HUYỂN
(Bản người khai hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:

2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến......................................................................................

- Ngày nhập cảnh:....... / ........../ .........

- Cảng dỡ hàng...................................................................................................

Mẫu 06/BKTrC/20ỉ0
T D T 1 — — ---------------------------------------

SỐ
TT

I-PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG n i - PHẦN KÊ KHAI HÀNG 
XUẤT CẢNG IV-XÁC NHẬN c ỉ  

HẢI QƯANCKNH
Số vận đơn

r p  Ả ẤTông so 
cont

SỐ hiệu, loại cont, 
số seal hãng tàu

Quy cách và 
trong lương (kgs)

Chủng loại 
hàng

Tên, địa chỉ chủ 
hàng Tên PTVT Ngày xuât 

cảnh
Ký tên, 

đóng đấu
Ợ) (2) (3) (4) _ (61. ơ) (9) (10) (11) 02)

Ngày ......thảng ....... năm .......

(ký tên, đỏng dấu)
Một số lưu ý về cont hàng hóa 
(như: h àn g  đã được g ia  cố, đóng
gói lại,.-.)-

Tổng số conts nhập:.............................. ; trong đó:
- Loại 20’:
-L oại 40’:
- Loại khác:

V- THANH KHOAN CUA HQ CK NHẬP7” 7

Tổng so conts xuất:..............................., trong đó:
-Loại 20’:
- Loại 40’:
- Loai khác:

Ghi chú: - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhât, vỉ dụ: hàng văn phòng phâm, tạp hóa, mỹphâm, dược phẩm
- Cột (8), ( ỉ2), (13) công chức hải quan kỷ tên, đóng dấu công chức;



Mẫu: 07/HSTK-PTQ, Khổ A4 
BẢNG TỔNG HỢP TỜ KHAI NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:........

Tên doanh nghiệp:.......... ....................................... ........... ......... Mã số doanh nghiệp............................................... ....................
Địa chỉ doanh nghiệp................. ......................................................................................... .......................................................... .
Kỳ báo cáo thanh khoản:............................. ............. .................................................... ...................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:....... ........ .............................. ......................................................................... ..............

Tờ khai nhập khâu Tên NVL Mã
NYL

ĐVT Lượng
hàng

Cộng 
lũy kế

Ghỉ chú
Số TK Ký hiệu Ngày ĐK Nơi ĐK
1 1/NSXXK 1/1/2009 Chi cục Hải quan 

Vĩnh phúc
Vải VOI M 100 100
Vải V02 M 100 100

2 2/NSXXK 2/1/2009 Chi cục Hải quan 
Vĩnh phúc

Vải VOI M 100 200
Vải V02 M 100 200

3

Ngày..... tháng năm...............  Ngày....... tháng ........năm,,
Cồng chức Hải quan kiểm tra, đôi chiêu Giám đôc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dấu cóng chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chứ: - Tại biểu này thống kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (kể cả xuất khẩu vào nội địa và sang Khu phi thuế 
quan khác) và sản xuất sản phẩm bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy cùa doanh nghiệp) trong kỳ báo cáo thanh khoản. Nguyên liệu, vật tư 
nhập khẩu để gia công thực hiện thanh khoản theo quy định đối với hàng gia công. ̂

- Tại mục “Kỳ báo cáo thanh khoản”: Ghi rõ từ ngày... tháng... năm... đên ngày...tháng...năm,..



Mẫu: 08/HSTK-PTỌ, Khô A4 
BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN

TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:.........

Tên doanh nghiệp;........................................................................Mã số doanh nghiệp...................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp ............................. ...........................................................................................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:..................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:......................................................................................................................................

STT Hoá đơn TênNVL Mã NVL ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kế Ghi chú

Số HĐ Ngày

1 1212 1/1/2009

Vải VÓI M 100 100
Vải V02 M 100 100

2 2323 1/2/2009

Vải VOI M 100 200

Vải V02 M 100 200
3 3434

Ngày......tháng.....năm...............
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đóng dẩ u  công  chức)

Ghi chủ: - Tại biêu này thông kê nguyên liệu, vật tư mua tại Khu phì thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp) để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và 
sản xuất sản phẩm bán tại Khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản.

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

(Ký, gh i rõ họ tên, đóng  dấu)



M ầu: 09/HSTK-PTQ, Khổ A4

Tên doanh nghiệp:......................................................................Mã số doanh nghiệp................................................................ .
Địa chỉ doanh nghiệp.................................. ........................................................................................................................ .......... .
Kỳ báo cáo thanh khoản:............................................................................................................................................. ........ .............
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:............................................................ ........ ........... ......................................................

BẢNG TỔNG HỢP TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:

Tờ khai xuất khẩu Mã sản phẩm ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kế Ghi chú

SỐ TK Ký hiệu Ngày ĐK Nơi ĐK

1 1/NSXXK 1/1/2009 HN 123 Tan 100 100

456 Tan 50 50

2 2/NSXXK 1/1/2009 HN 123 Tan 100 200
456 Tan 50 100

Ngày......tháng.....năm...............  Ngày....... tháng .........năm.....
Công chức Hải quan kiểm tra, đốỉ chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dấu công chức) (Ký, ghi rồ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại biểu này thông kê sản phẩm xuất khẩu đo đoanh nghiệp sản xuất (trìr sản phẩm gia công) trong kỳ báo cáo thanh khoản. 
Việc thống kê sản phẩm gia công xuất khẩu thựe hiện theo quy định đối với hàng gia công.



Tên doanh nghiệp:.............................................. ..........................Mã số doanh nghiệp...................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp............................................................................................ .............................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:................................... .......... ............ .......................................................................................................
Đơn vị Hải quan ỉàm thủ tục thanh khoản:......................................................... .......................................................................... .

Mẫu: 10/HSTK-PTQ, KJio A4

BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN SẢN PHẨM BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:

STT Hoá đơn Mã sản phẩm ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kế Ghi chú

SỐHĐ Ngày

1 1212 1/1/2009 VOI M 100 100

V02 M 100 100

2 2323 1/2/2009 VOI M 100 200

V02 M 100 200

3 3434

Ngày......tháng.....năm........... . Ngày.......tháng.........năm....
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng  dâu  công chức) (Ký, ghì rõ họ tên, đóng dẩu)

Ghi chú: Tại biêu này thông kê sàn phâm do doanh nghiệp sản xuât bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy cùa doanh nghiệp) trong kỳ báo cáo 
thanh khoản.



M au: 11/HSTK-PTQ, Khổ A4

BẢNG TỐNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ
QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)

Tên doanh nghiệp:..................... ;................................................Mã số doanh nghiệp.................. ........................................ ........
Địa chỉ doanh nghiệp............................................................................................................................................................ .............
Kỳ báo cáo thanh khoản:....................................................1.................... ........................................................................................
Đom vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:......................................... -............................................................................................

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư

Mã nguyên 
liêu, vât tư* 7 •

Đơn vị tính Mã sản phẩm Số ỉượng sản 
phẩm

Đinh mức 
(kể cả hao hụt)

Lượng NVL sử dụng

0 ) (2) (3) (4) _ (5) (6 1 (7) (8) = (6)x(7)
1 Vài VI m SM1 100 áo 2 m/áo 200

SM2 150 2m 300
QD2 200 quần 2.5 m/quần 250

Tổng nguyên liệu vải đã sử dụng: 750
2 Cúc Cl cai SM1 100 áo 10/áo 1000

QD2 200 quần 2/quần 200
Tồng nguyên liệu cúc đã sử đụng: 1200

Ngày..... tháng năm...............  Ngày........th án g .........năm
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng dấu công chức) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột 3 - Mã nguyên liệu, vật tư (NL,VT): doanh nghiệp chỉ khai khi thanh khoản tại những đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản.



mm*.

Mẫu: 12/HSTK-PTQ, Khổ A4 
BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ  số:

Tên doanh nghiệp:........................................................................Mã số doanh nghiệp...................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp .........................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:........................................................................................ .............................................

Sô TT Tên nguyên, vật 
liệu (NVL) ’

Mã NVL Đom vị 
tính ’

Tồn đầu kỳ Phát sinh 
trong kỳ

TôngNVL 
trong kỳ báo 
cáo (5) + (6)

NVL đã sử dụng để 
sản xuất sản phẩm XK 
và bán tại Khu PTQ

Tồn cuối 
kỳ 

(7)-(8)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ngày......tháng.....năm................ Ngày.......tháng......... năm
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đỏng dấu công chức) (Kỷ, ghì rõ họ tên, đỏng dấu)

Ghi chú: - số liệu ghi tại cột (5) là số liệu “tồn cuối kỳ'5 của kỳ báo cáo thanh khoàn lần liền kề trước đó. Doanh nghiệp báo cáo thanh khoản kỷ đầu 
tiên thì không có “tôn đâu kỳ”.

- Số liệu ghi tại cột 6 “Phát sinh trong kỳ” gồm NVL nhập khẩu và mua tại Khu phi thuế quan; số liệu lấy tại bảng 01/HSTK-PTQ và 
02/HSTK-PTQ



Mẫu: 13/HSTK-PTQ, Khổ A4

_ tT ờ  s ố :

Tên doanh nghiệp:.......................................................................Mã số doanh nghiệp..............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp................................................ ............................. ............ .........................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:..............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:..................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

STT Tên hàng Mã sản phẩm Mã HS Đơn vi tính Tờ khai nhập khẩu Luợng hàng NK 
trong kỳ báo cáoTờ khai số Ngày Nơi đăng ký

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Áo sơ  mí SM1 123 c á i 01/NKD... 1/1/09 100

02/NKD... 3/1/09 100

Tổng cộng luợng áo Stf mỉ đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đ ô i OÌ/NKD 1/1/09 50

02/NKD 3/1/09 50
Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo 100

Ngày..... tháng.....năm...............  Ngày....... tháng .........năm...
Công chức Hảỉ quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

Ghi chú: - Mã SP ghi tại cột (3) là mã sản phẩm do doanh nghiệp bán hàng quy định; dùng cho doanh nghiệp sử dụng máy vi tính theo dõi bán hàng.
- Mẵ hàng ghi tại cột (4) là mã hàng theo biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu hiện hành.



Mẫu: 14/HSTK-PTQ, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NỘI ĐỊA TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

Tờ số:........

Tên doanh nghiệp: ........................................................................ Mã sổ doanh nghiệp...................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp............................................................................. ...........................................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:....................................................................................................................... ..................

STT Tên hàng Mã sản phẩm M ãHS Đơn vị tính Tờ khai nhập khẩu Luợng hàng NK 
trong kỳ báo cáoTờ khai số Ngày Nơi đăng ký

(1) (2) (3) (4) (5) (ố) (7) (8) (9)
1 Áo sơ mi SM1 123 cái 01/NKD... 1/1/09 100

02/NKD... 3/1/09 100
Tổng cộng luợng áo sơ mì đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đôi 01/NKD 1/1/09 50

02/NKD 3/1/09 50
Tổng cộng ỉuợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo Ỉ00

Ngày..... tháng.....năm...............
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Kỷ tên, đóng  dấu công chức)

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

(Kỷ, gh i rồ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 15/HSTK-PTQ, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

 Tờ so:......

Tên doanh nghiệp:................................ ............................... ......Mã số doanh nghiệp...............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp.....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:.............................................................................................................................................. .................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:.......................................................... ....................................................... ................

STT Tên hàng Mã sản phẩm MãHS Đơn vi tính Hoá đơn mua hàng Luợng hàng mua tại 
khu phi thuế quan theo 

từng hoá đơn
Số hoá đơn Ngày

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Áo sơ mi SM1 123 cái 01/NKD... 1/1/09 100

02/NKJX. 3/1/09 100
Tổng cộng luợng áo sơ mi đã mua trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đôi 01/NKD 1/1/09 50

02/NKD 3/1/09 50
Tổng cộng luợng giầy đã mua trong kỳ báo cáo 100

Ngày......tháng năm...............  Ngày... th án g .năm..
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dẩu công chức) (Kỷ, ghi rỗ họ tên, đóng dấu)
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Mầu: 16/HSTK-PTQ, Khố A4

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuê quan)

Tờ số:.......

Tên doanh nghiệp:........................................................................ Mã số doanh nghiệp...................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp.... .................................................................................................................. .................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:.......................................................................................................................................

Hoádtơn bán hàng Tên hàng Mã sản phâm Mã HS ĐVT Luợng hàng Cộng luỹ kê hàng 
hoá bánSố Ngày

01 01/01/09 Giấy G01 123 gam 100 100
Bút B01 234 cái 200 200

02 03/01/09 Giấy G01 123 gam 50 150
Bút B01 234 cái 100 300

Ngày......tháng.....năm.............. .
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đỏng dấu công chức)

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

(Ký, ghỉ rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 17/HSTK-PTQ, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

r p  \ _ ẶTờ SÔ:

Tên doanh nghiệp:........ ............................................................. Mã số doanh nghiệp.........................................................
Địa chỉ doanh nghiệp............... ....................................................................................................... ...... ............ ...... .............
Kỳ báo cáo thanh khoản:.............. ....................................................... ..................................................................... ............
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:.................................................................... .......................................................

STT Tên hàng Mã
sản

phẩm

Mã
HS

ĐVT Xuất khẩu vào nội địa và 
sang Kha phi thuế quan khác

jf J  ■—  ■ — -— — — —  ■

Xuât khau ra nước ngoài

Tờ khai số Ngày NơiĐK Luọng hàng Tờ khai số Ngày Nơi ĐK Luợng hàng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( lỉ) (12) (13)

1 Áo sơ mi VOI 123 cái 01/XKD 01/01/09 ỉ 00 02/XKD 02/01/09 50

03/XKD 03/01/09 ỉ 50 04/XKD 05/01/09 100

Tổng cộng: 250 Tổng cộng: 150

2 Quần âu Q01 234 cái 01/XKD 01/01/09 120 02/XKD 02/01/09 70

03/XKD 03/01/09 50 04/XKD 05/01/09 120

Tổng cộng: 170 Tổng cộng: 190
1

Ngày..... tháng.....năm...............
Công chức Hải quan kiểm ưa, đối chiếu

(Kỷ tên, đỏng dấu công chức)

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

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mau: 18/HSTK-PTQ, Khổ A4

BẢNG BÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO THANH KHOẢN 
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

Tờ số:

Tên doanh nghiệp:........................................................................ Ma số doanh nghiệp................................ ..................................
Địa chỉ doanh nghiệp..................... ....................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo thanh khoản:...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản:.......................................................................................................................................

STT Tên hàng Mã SP Mã HS Tôn 
đầu kỳ

Phát sinh 
trong kỳ

Tông hàng có 
trong kỳ 
(5)+(6)

Bán trong Khu 
phi thuế quan 

trong kỳ

Xuất khẩu 
trong kỳ

Tống hàng 
tiêu thu 
(8)+(9)

Tôn cuôi kỳ 
ƠM10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngày......tháng năm.............   Ngày.........tháng.năm..
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(K ỷ tên , đóng  dấu cô n g  chức) (Kỷ, g h i rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: số liệu ghi tại cột (6) gồm: hàng nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ (số liệu tại Bảng 07/HSTK-PTQ)+ hàng nhập từ nội địa và Khu phi thuế 
quan khác trong kỳ (sô liệu tại Bảng 08/HSTK-PTQ)+ hàng mua tại khu phi thuế quan trong kỳ (số liệu tại Bảng 9/HSTK-PTQ)



Mẫu 19 /BKC/2010.

BẢNG KÊ TẠM NHẬP HOẶC TẠM XUẤT CONTAINER RỖNG  

1. Người khai hải quan:...................... (ghi tên, địa chỉ, mã số thuế);
2. Hợp đồng (nếu có) số:,...................... .7............. ....... .......... ........ ..........................................
3. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:............................................
4. Thời hạn đăng ký: Ngày tạm nhập :.... /...... /.............Ngày tái xuất..../......./.........
5. Thời hạn đăng ký: Ngày tạm xuất:..... / ...... ./........... Ngày tái nhập ..../......./........

Sổ ỉuợng container tạm nhập 
hoặc tạm xuât

Container tái xuất hoặc tái nhập Số ỉuợng container chưa táỉ 
xuât hoặc tái nhập

Người khai 
hải quan
(ký, ghi rõ 

họ tên)

Công chức 
hải quan 

(kỷ, đóng dẩu 
công chức)

20 feet 40 feet loại khác 20 feet 41t) feet loai khác 20 feet 40 feet loại khác
Ngày SỔ lương Ngày Sổ lương Ngày Số Iưong

(1) (2) (3) _ íí) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) _ Ơ Ị) . (12) (13) (14)

Ngày ... tháng... Dăm ... Ngày... tháng ... năm ...
(16) HQ xác nhận thanh khoản (15) Người khai hải quan

(ký, đóng đấu công chức) _  (kỷ tên, đóng đẩu)

Hướng dẫn sử dụng:
- Bảng kê này dùng chung, khi khai tạm nhập thì gạch bỏ chữ tạm xuất và ngược lại;
- Cột (1), (2), (3): Người khai hải quan ghi tổng sổ container từn^ loại khi tạm nhập hoặc tạm xuât, ký vào mục (15);
- Các cột (4), (5), (6), (7), (8) và (9): Ngưởi khai hải quan khai so lượng container tái xuất hoặc tái nhập từng lần; số lượng còn lại cột (10), (11), (12) và ký vào cột

- Cột (14) công chức hải quan kỷ xác nhận từng lan theo nội dung khai của người khai hải quan từ cột (4) đên cột (12);
- Khi số lượng container tạm nhập-tái xuất hết hoặc tạm xuất-tái nhập hết thì công chức hải quan ký xác nhận tại mục (16).



Mẫu: 20-BC/KNQ/2010

TÊN CHỦ KHO NGOẠI QUAN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------------  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỐ: ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO 6 THÁNG VỀ THỰC TRẠNG HÀNG HÓA TRONG 
KHO VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày đến ngày

I- Tình hình hoạt động của kho ngoại quan:

II- Số liệu báo cáo:

Loại hình Lượng
hàng

ĐVT Trị giá (USD) Mặt hàng chủ yếu

Từ nước ngoài đưa vào kho
Từ nội địa đưa vào kho
Từ kho đưa ra nước ngoài
Từ kho đưa vào nội địa
Từ kho này chuyển sang kho khác
Hàng còn tồn kho

2/ Tình hình thanh iý hợp đồng thuê kho:
Chủ hàng hóa 

gửi kho
Số lượng hợp 
đồng ký mơi Lũy kế Đã thanh lý

Chưa thanh lý

Trong hạn Quá hạn

Nước ngoài

Trong nước

3/ Tình hình vi phạm pháp luật hải quan: 
+ Tên Đơn vị vi phạm: 

+ Hành vi vi phạm:
+ Hình thức xử phạt:

III- Vướng mắc, kiến nghị:

Nơi nhận:
- Cục Hải quan ...
- Chi cục Hải quan (quàn lý kho).

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)



\

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN:....................  Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc
Chỉ cục Hải quan:................
Số:..................... /H Q -BBBG .

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hồi.....giờ.... phút, ngày...tháng...năm 20..... , Chi cục Hải quan....... .........................số điện
thoại........................ sô fax......................bàn giao cho ông (bà)........................ ........................
Đạỉ diện của Cồng ty............................... ; Lô hàng thuộc tờ khai số’................. ..........................
để chuyển đến Chi cục Hải quan.............. .......................................................................... gồm:
1 - Hồ sơ chuyển cửa khẩu:

a- Tờ khai hải quan:.......... ......... bản chính;
b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu:............ bàn chính (đối với hàng NK);
2.Hàn h ó a

Mẫu 21/BBBG-CCK/2010

STT SÔ HIỆU CONTAINER 
HOẶC BIỀN KIÊM SOÁT XE 

CHUYÊN DỤNG

SỔ SEAL 
HÃNG VẬN TẢI

SỐ SEAL 
HẢI QUAN

SÔ LƯỢNG KIỆN 
ĐÃ NIÊM PHONG

(1) (2) (3) (4) (5)

Tình ừạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hoá...........................................................

Biên bản về tình trạng eontainer/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), 
số............................................................. .............
Thời gian vận chuyển................ ; Tuyển đường vận chuyển:....................................; Km
Ngày, giờ xuất phát:..........................................................................................................
Ngày, giờ đến:....................................................................................................................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:..........................................

NGƯỜI KHAI HQ /N G Ư Ờ I VẬN CHUYỂN CH I cục HQ NGOÀI CK C H I cục H Q  CỬA KHẢƯ
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu số hiệu công chức) (ký, đóng dấu số hiệu công chức)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cách ghi các tiêu chí trên Biên bản bàn ẹỉao:
a- Tiêu chí “Lô hàng thuộc tờ khai:...”: Ghi sô, ký hiệu, ngày tháng năm của tờ khai.

b- Tiêu chí về hồ sơ hải quan (điểm 1):
Căn cứ các chứng từ chuyền cửa khẩu mà Chi cục Hải quan ngoài cửa khâu phải chuyên cho 

Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngược lại đối với từng trường hợp để ghi cho phù hợp.

c- Tiêu chí về hàng hoá (điểm 2):
- Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi đầy đủ các tiêu chí nêu tại các cột, mục của

điểm 2 (đối với hàng xuất khẩu trường hợp nào chưa có seal hãng vận tải thì cột (3) không ghi).
- Riêng đối với hàng xuất khẩu miễn kiểm tra thì chi thực hiện bàn giao hồ sơ chuyển cửa khâu

của lô hàng.
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện niêm phong từng kiện hàng thì tại cột (5) ghi 

cụ thể số lượng kiện đã được niêm phong.
- về tuyến đường, thời gian vận chuyển: Chi cục Hải quan lập Biên bản căn cứ vào Đơn của 

người khai hải quan/người vận chuyển để ghi nội dung này.
- về ngày, giờ xuất phát: Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi nội dung này.
- về ngày, giờ đến: Chi cục Hải quan nơi nhận Biên bản bàn giao ghi nội dung này.
- Tại mục “Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan”: Chi cục Hải quan 

cửa khẩu nhập cần lưu ý cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết về mã số, thuế suất, giá tính thuế 
đối với lô hàng nhập khẩu đơn vị đã từng làm hoặc đã biết (nếu cần phải lưu ý).

d- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cừa khẩu (ký, đóng dấu số hiệu
công chức): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.

2. Cách thực hiện:
Khi lập Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi lập phải ghi đầy 

đủ, cụ thê các tiêu chí tại Biên bản bàn giao; ghi rõ giờ/ngày/tháng/năm lập Biên bản bàn giao; sô điện 
thoại, số fax đê thuận tiện cho việc trao đồi thông tin giữa các đom vị Hải quan.

Chi cục Hải quan nơi nhận khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng xuất khẩu, nhập
khẩu nếu phát hiện trên Biên bản bàn giao không ghi đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn thi yêu cầu 
Chi cục Hải quan nơi lập cung cấp bổ sung.

Trường hợp trên Biên bản bàn giao cung cấp thiếu thồng tin, công chức hải quan phát hiện lô 
hàng có dâu hiệu nghi vân ảnh hưởng đén việc quyêt định hình thức, mức độ kiểm ừa thi báo cáo lãnh 
đạo Chi cục để cỏ biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan liên quan biết.



Mẫu: 22-ĐCCK/2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CỬA KHẨU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Kính gửi: Chi cục Hải quan....................................

Công ty ...................... ........................................................ đề nghị được làm thủ tục
hải quan tại Chi cục Hải quan................................................. . kiểm ừa hải quan (nêu
có) tại.................................................cho lô hàng.......... ...... ............................ thuộc
Tờ khai/vận tải đơn.......................... chuyên chở TRên PTVT............ tới cửa khẩu nhập
ngày.... /.... /200........
Tên hàng:........................................................................................................................
Lượng hàng:.............................................................Trị giá:..........................................
Gồm:...........................container hoặc xe chuyên dùng có số hiệu:..........................,hoặc
..... v............... kiện.
Tuyến đường vận chuyển.............. ...... với chiều dài.......................... ...........................
Thời gian vận chuyển:.....................................................................................................
Công ty..................................cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về:

1. Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải Quan, niêm phong hãng tàu
cho tới khi bàn giao cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khâu......... ,địa điểm kiêm tra
hàng hoá ở nội địa................ giám sát, quản lý theo qui định,

2. Vận chuyển lô hàng đúng tuyến đường và thời gian, đưa hàng về đúng địa 
điểm kiểm ữa đã đăng ký nêu trên.

................. ngày tháng nâm 20.....
GIÁM ĐÓC CÔNG TY 

(Ký, ghi rồ họ tên, đóng dấu)

Kính gửi: Chi cục H ải quan....................................................................................
Đề nghị Chi cục Hải quan ...(*) cho lô hàng nêu trên của Công ty........................ thuộc tờ
khai hài quan sỗ..................................... ngày tháng năm 20.....

Chi cục Hải quan.............................
(ký tên, đóng dấu công chức)

Ghi chủ: (*)
(1) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu phái kiểm fra thực tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu và 
phải lấy mẫu, hoặc được miễn kiểm fra thực tế nhưng việc lấy mẫu do Chi cục Hài quan cửa khẩu thực 
hiện thì ghi: "Đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu... kiểm tra thực tế hàng hóa và/hoặc lẩy mẫu 
nguyên liệu theo Phiếu lấy mẫu gửi kèm...
(2) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá nhưng việc lấy 
mẫu do Chi cục Hải quan ngoài cửa khâu thực hiện thì ghi: “Đê nghị Chi cục Hải quan cửa 
khẩu...ỉàm thủ tục chuyển cửa khẩu và niêm phong theo quy định...
(3) Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cừa khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá tại Chi cục Hài quan 
ngoài cửa khẩu thì ghi:“£>é nghị Chi cục Hải quan cửa khâu..Aàm thủ tục chuyên cửa khâu và niêm 
phong theo quy định...



TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ....... /...

Mẫu: 23-ĐXTL/KNQ/2010 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập-Tự do-Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi:
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh, TP....

ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

1. Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan :
Mã số thuế :- T ê n  doanh nghiệp :

- Trụ sở chính t ạ i :
- Số điện thoại: ....... Số fax :
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :.... ngày.......tháng..... năm.........;
Cơ quan cấp : .........................................................
Ngành nghề kinh doanh :.... ( chi kê ngành nghề kinh doanh liên quan

đến điều kiện thành lập kho ngoại quan) .

2. Xin thành lập kho ngoại quan t ạ i : ....................................................................

3. Khu vực kho ngoại quan có diện tích : ........m2 .
Khu vực kho ngoại quan gồm :
Số lượng kho : ............................................   Tổng diện tích kho : ..........m2 .
- Diện tích b ã i : ..................................   m 2 .
- Vãn phòng làm việc của Hải quan kho : ...............m 2 .

4. Hồ sơ kèm theo đơn :
- Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh : 01 bản sao (công chứng);
- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi : 01 bản sao (công

chứng); , , ,
- Sơ đồ thiết kế khu vực kho, b ã i : 01 bản chính ;

Cam đoan các nội dung trên là đúng. Cam kết chấp hành và thực hiện 
đúng các quy định pháp luật về hoạt động kho ngoại quan.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mầu 24: PTVTĐB/TN-TX/2010

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM NHẬP-TÁI XUẤT
(CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARY IMPORT AND RE-EXPORT MEANS OF TRANSPORTATION)
(Liên 1: Bản giao người điểu khiển phương tiện/Copy 1: For the operator of means of transportation)

So tờ khai (Declaration No ) : ;........... ...... ............ /TN/HQCK..................... ............ ............ ............ ............  Ngày (date-d/m/y):........L........../20.
PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO

(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORTATION)
PHÂN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC

(FOR CUSTOMS USE)

A.Người điều khiến ohirơne tiên'Driver's Detail:
- H ọ và tên/Full name :..................................................................
- Q uốc tich/Nationality :..........................................................................;

- H ô  chiếu số/PassportNo : ......................................................................;

- Giấy thông hành Sổ/Border Pass N o:............................................... ;

+ Ngày cấp/ỉssue Date:...............................................................;
+  N ơi Cấp/Issue Place:................................................................ ;

- Đ ỉa chỉ/A ddress:......................................................................................;

B. Nhân dane phưons tiên/DetaìI o f  means o f  transportation:
- L oai /T ype:................................................................................................;
- N hãn hiêu/Label or mark :................................................................... ;

l.TẠM NHẬP (TEMPORARY-1MPORT) 
í. Xác nliân của CÔI12 chức tiến nhân hổ srt: 

(Authentication of customs documents receiver)
D Miễn kiểm tra;
□  Kiểm fra phương tiện vận tải;

K ý, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

2. Xác nhân của công chúc kiềm tra. 2Ìám sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation)
□  Biên bàn vi phạm (nếu có);

- B iển kiểm  soát Số/Licence Plate No :............................................. ;
- N ước đăng ký/Registering Country : ............................................. ;
- M ầu /co lo r:.......................................; - số  chỗ ngồi/seatS:............;
- Số khung/Chassis Serial N o .:.......................................................... ;
- Sổ máy/Engine Serial No. :.............................................................. ;
c .  Chủ sử  hữu nhương tiẽn/Ovvner o f  means o f transportation: 
Khai báo, nếu người điều khiển không là chủ sờ hữu phương tiện 
(gồm: cá nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if Driver is not the Owner of 
means of transportation (included: private, company, organization)

+ H o và  tên/Full name:.................................................................. ;
+ Q uốc tich/Nationality :.............................................................
+ Đỉa chỉ/Adđress:..........................................................................;

D. Giáv Dhéi) cho PTVT qua biên siói/Permitted Document o f

Phưomg tiện qua cửa khẩ '1 hồi:
....... g iờ .........ngày......ỉ.......J 20........

Kỷ* đóng dẩu công chức:
(Signature and stamp)

II. TẢI XUÁT (RE-EXPORT)
1. Xác nhẵn của côn2  chức tiến nhân hồ so-: 
(Authentication of customs documents receiver)
- Cửa khẩu táỉ xu ất:....................................... ;

□  Miễn kiểm tra;
□  Kiểm tra phương tiện vận tải;
□  Khai bồ sung (nếu có);

Kỷ, đóng dẩu công chức 
(Signature and stamp)

means o f  transportation:

- G iấy phép qua biên giới số/Transit N o:.......................................... ;
- N gày  Cấp/Issue date:................................................................................. ;

- C ơ  quan Cấp/Issue by ■ ... .....  ...................................
- T h ờ i hạn cho phép/Duration Allowed for being in việt Nam: 

......... ngày/date; Ngày tái xu ất/Re-exportation date:...................... ;

- P ham  vi hoat động/Travelling A rea:................................................ ;
- C ử a khẩu tái xuất/Exit C heckpoint: ............................................... ;
E. Aluc đích vào Viêt Nam (Purpose o f  Entering Viet Nam) :
I Ị Du lịch n  Vận chuyển hàng n  Công vụ r~Ị Khác 
u  Tourist ^  Commodity transport ^ O ffic ia l LJ Other

Ngày (date-d/m/y).....J...... 720.....
Người điều khiền/Driver 

Ký/Signature

Ghi chú/Note: khai bồ sune (nếu cỏ) ở trang sau/supDlemental Declaration íif 
any) in verso.

2. Xsic nhíìn của công chúc kiem tra. í»iám Sííí: 
(Authentication of examiner of means of transportation) 
o  Biên bản vi phạm (nếu có);

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:

Ký, đóng dấu công chức
(Signature and stamp)



Mầu 24: PTVTĐB/TN-TX/20Ì 0

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỀN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANsPORAT1 ON)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
_________ (FOR CUSTOMS USE)

L Thay đối so vói tam  nhâp/tam  xuất (nếu có)
(Changes made to the means of ừansportation (if any)): 
a/ T hay người điều khiển PT V T  (Change made to Operator of
means of transportation): n
- Họ và tên/FuJJ name :.................................................... ;
- Q uốc tịch/Nationality :.............................................................. ......... ;

- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address:....... .... .

- Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :...................................
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cap (date of issue-d/m/y) :..... /......./20......
b/ Gia hạn thòi hạn lưu hành  PT V T  (Extenssion o f operation of
means of transportation): □
- Văn bản gia hạn số:..................................................... ,

(No of permitted document allowing such extenssion)
+ Đưọrc phcp lưu hành đến hết ngày : ...... /...../20.........

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :..................................... .................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): ....... /....... /20....

- Lý do gia han:(Reason(s) for such extension)
+  Sửa chữa (repair)D +  T ai nạn giao thông (accidents) □
+ Lý do khác (other) :..................................................................

2, Xác nhân cua cóng chức tiền nhân: 
(Authentication of customs documents 
receiver)
- về hồ sơ (Of dossiers)......................

+ Ngày (Date):....20....
Kỷ, đóng dấu công chức
(Signature and stamp)

Ngày (date-d/m/y)...... J......./ 20....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rô họ tên (Full name)



Mầu 25: PTVTĐB/TX-Thl/2OỈO

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM XUẤT-TÁI NHẬP
(CUSTOMS DECLARATÍON FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-ĨMPORT MEANS OF TRANSPORTATION)
(Liên 1: Bản giao người điều khiển phương tiện/Copy 1: For the operator of means of transportation) 

tờ khai (Declaration No.):................ VTX/HQCK..........................Ngày (date-d/m/y):................/..... /20.
PHẦN NGƯỜI ĐIÊU KHIỂN KHAI BÁO

(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORTATION)
PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC

(FOR CUSTOMS USE)

A .N eư òi điều khiến Dhương tien/Driver's Detail:

- H o  và tên/Ful 1 name :.........................................................................

- Q uốc tich/Nationality :.................... .....................................................;

- H ộ chiếu số/Passport N o  ;.......................................................................;

- G iấy thông hành Số/Border Pass N o:................ ...............................;

+ N gày Cấp/Issue Date:................................................................;

+ N ơi Cấp/Issue Place:..................................................................;

- Đ ia ch ỉ/A ddress;....................................................................................... ;
B. Nhân đang Dhưcms tiên/Detail o f  means o f  transportation:

- Loai /T yp e:................................................................................................ ;
- N hẵn hiêu/Label or mark :....... ............................................................

I.TẠM XU ẤT (TEMPORARY-EXPORT)
1. Xác nhân cùa cô 112 cluvc tico nhân hồ sơ: 

(Authentication of customs documents receiver)
0  Miễn kiểm fra;
Q Kiếm fra phương tiện vận tài;

K ỷ, đóng dấu công chức  
(Signature and stamp)

2. Xác nhân cùa cône chức íũểm tra. eiám sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation)
□  Biên bản vi phạm (nếu có);

- Bỉễn kiểm  soát Số/Licence Plate N o :.................................................;

- Nước đăng ký/Regỉstering Country : .................................................;

- M ầu/color:..........................................; - s ố  chỗ ngồỉ/seats:.............;
- Số khung/Chassis Serial N o . :.................... .......................................... ;

- Số máy/Engine Serial N o. :..... ............................................................. ;

c .  Chủ sỏ’ hữu phương tiên/Owner o f  means o f  transportation:
Khai báo, nếu người điều khiển không là chíi sở hữu phương tiện (gồm: 
cả nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if Driver is not the Owner of 
means of transportation (included: private, company, organization)

+ H ọ và tên/Full name:.......................................................................... ;
+ Q uốc ticb/Nationality :...................................................................... ;
+ Đ ỉa chi/Address:.................................................................................. ;

D, Giẩv DhẻD cho PTV T aua biên £Ìó'i/Permitted Document o f  
means o f  transportation:
- G iấy phép qua biên gió i số/Transit N o:...........................................;

- N gày Cấp/Issue date:................................................................................. ;
- C ơ quan Cấp/Issue by :..........................................................................

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
.....giờ...... ngày.... /.... 7 20......

Ký, đóng dấu công chức
(Signature and stamp)

II. TẤI NHẬP (REIMPORT)
I. Xác nilâit của cồng chức tiền nhân hổ sơ: 
(Authentication of customs documenls receiver)
- Cửa khẩu táỉ nhâp:.............................;
-Ngày :...... /......7 2 0 ........
□ Miễn kiểm tra;
□ Ktểm tra phương tiện vận tải;
□ Khai bổ sung (nếu có);

Ký, đổng dấu công chức 
(Signature and stamp)

- Thòi hạn cho phép/Duration Allowed for going out Việt Nam: 
......ngày/date; Ngày tái nhập/Re-importation date:...................;

- Pham vi hoạt đông/Travelling Area:....................................;
- Cửa khẩu tái nhâp/Entry Checkpoint: ............................... ;
E. M uc đích ra khôi Viêt Nam  (Purpose o f  going om Viet Nam): 

r~j Du lịch n  Vận chuyển hàng ị~| Công vụ ị~| Khác
Tourist ^  Commodity transport Official LJ Other

Ngày (date-d/m/y).... /..... /20....
Người điều khiển/Driver 

K ý/Signature

Ghi chủ/Note: Khai bổ suna (nếu co') ờ Irang sau/Supplemental Declaration (if 

any) in verso.

2. Xác nhân của côíie chúc kiếm tra. eiám sát: 
(Autheniicalion of examiner of means of transportation) 
□ Biên bản vi phạm (néu có);

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
......giờ.......ngày..... /..... 720.....

Kỷ, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)



Mầu 25: PTVTĐB/TX-TN/2ỒIQ

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. T hay đồi so với tam nhâp/tam  xuat (nêu cỏ)

(Changes made to the means of ừansportation (if any)):
a/ Thay người điều khiển PTV T (Change made to Operator of

means o f  transportation): n

- H ọ và tên/Fuỉl name :.......................................................................... ;

- Quốc tịcb/Nationaỉity :............ ....................................... ;
- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address :........... .....

- Sổ Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :................................... ,
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cấp (date of issue-d/m/y) :..... /...... /20.......
b/ Gia hạn thòi hạn lưu hành PTVT (Hxtenssion of operation of
means o f transportation): □

- Văn hẳn gia hạn s ố : ......................................................................... .

(No o f  permitted document allowing such extenssion)

+ Được phép lưu hành đến hết ngày : ...... /.... /20......... 
(Duration of operation extended to)

+ Cơ quan gia hạn :.......................................................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y):..../....720....

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)

+ Sửa chữa (repair)□ + Tai nạn giao thông (accidents)□
+ Lý do khác (other) :.......................................................................

2. Xác nhân cua công chức tiép nhâu: 
(Authentication of customs documents 
receiver)
- về hổ sơ (Of dossiers).....................

+ Ngày ( D a t e ) /....... / 20....
Ký, đỏng dấu công chức 
(Signature and stamp)

Ngày (date-d/m/y)......J......J 20....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)



Mầu 26-PTVTĐS/TN-TX/2010

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM NHẬP-TÁI XUẤT
(CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARY IMPORT AND R E - E X P O R T  MEANS OF TRANSPORTATION)

(Liên 1: Bản giao ngưòá điều khiển phương tiện/Copy 1: For the Skipper/Master of ship)
Số tờ khai (Declaration No.):................ /TN/HQCK........................Ngày (date-d/m/y):...... /.....720.

PHẦN HẢI QUAN LẢM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

PHẦN NGƯỜI ĐIÊU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORTATION)

A.Người điều khiển phương tien/Skipper/Master’s Detail:
- Họ và tên/FuIỈ name :........................................................;
“ Quốc tịch/Nationality :........................................... ............ ;
- Hộ chiếu số/PassportNo : ............... ..................................
- Giấy thông hành Số/Border Pass No:......................... ...........;

+ Ngày Cấp/Issue Date:.......... ..................................... ;
+ Nơi Cấp/Issue Place:........................... .......... ........................ ;

- Địa chỉ/Address:.................................................................;
B. Nhân tĩang nhưtrng tiên/Detaíl o f  means o f  transportation:

-Loại /Type:.......................................................................;
- Nhãn hiệu/Label or mark :..................................................;
- B iển  kiểm  soát Số/Licence Plate N o  :.... ..............................................;

- Nước đăng ký/Registering Country : ..................................... ;
- Tải trọng/Loading C apacity: ...............................................;
c .  Chủ sỏ‘ hữu phương tiên/Owner o f  means o f  transportation: 
Khai báo, nếu người điều khiển không là chủ sỡ hữu phương tỉện 

(gồm: cá nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if  Master is not the Owner of 
means of transportation (included: private, company, organization)

+ Họ và tên/Full name:......:.............................................. ;
+ Quốc tjch/Nationality :................................................... ;
+ Địa chỉ/Address:............................................................ ;

D. G iáv nhép cho PTVT uua bicn iĩiời/permitted Document o f  

m ean s o f  tran spo rta tion :

- Giấy phép qua biên giới số/Transit No:................................. ;
- N gày  Cấp/Issue date:...................................................................................;
- C ơ quan Cấp/Issue by :............................................................................ ;
“ Thòi hạn cho phép/Duration Allowed for being in Việt Nam:

.......ngày/date; Ngày tái xuất/Re-exportation date:................ ;
- Phạm vi hoạt động/Travelltng Area:..................................... ;
~ Cửa khẩu tái xuất/Exỉt Checkpoint: .....................................;
E. M uc đích vào Vìềt Nam (Purpose o f Entering Viet N am ):

□ Vận chuyển hàng Ị—Ị Chở hành khách Ị~Ị Khác
Commodity transport 1—1 Passengers transport ‘—1 Other

Ngày (date-d/mj^o...... /...... 720.....
Người điều khien/Skipper/Master

Ký/Signature

Ghi chủ/Note: Khai bổ sung (nếu có) ờ trang sau/Supplementai Declaration (if 
any) ìn verso.

Ĩ.TẠM NHẬP (TEMPORARY-IMPORT)
1. Xác nhân cưa công chức tiếp nhân hồ sơ: 

(Authentication of customs documents receiver)
Ũ Miễn kiểm tra;
□  Kiểm tra phương tiện vận tải;

Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

2. Xác phân của câng chúc kiểm tra , giám sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation)
□  Biên bản vi phạm (nếu có);
Kểt quả:........................................... ..................

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
....... g iờ .........ngày.... ] ...... J 20.........

Kỷ, đóng dấu câng chức: 
(Signature and stamp)

II. TÁI XUẢT (RE-EXPORT)
1, Xác nhán cùa công chức tilp  nhân hồ sơ: 
(Authentication of customs documents receiver)
- Cửa khẩu tái xuất:........................
~ Ngày :........./......... / 20...........
□  Miễn kiểm tra;
□  Kiểm tra phương tiện vận tải;
□  Khai bổ sung (nếu có);

Kỷ, đỏng dấu công chức
(Signature and stamp)

2, Xác nhân cua công chức kiếm tra, giám sát: 
(Authentication of examiner of means of ữansportalion)
□  Biên bản vi phạm (nếu có);
Két q u à : .................................................................

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
........ g iờ ..........n gày ....... /........ /20......

Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)



Mầu 26-PTVTĐS/TN-TX/2010

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. T hay đổí so vói fam nhâu/tam xuất (nếu có) 2. Xác nhân cua cône chức íiêo nhân:
(Charges made to the means of transportation (if any)): 
a/ Thay người điều khiển PTVT (Change made to Operator of

1 means of transportation): □

- H o và ten/Full name :.....................................................;

(Authentication of customs documents 
receiver)
- về bồ sơ (Of dossiers)..........................

- Quốc tich/Nationality :.....................................................;
- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address :..............

+ Ngày (Date):..../........ / 20 ...
Ký, đỏng dấu công chức 
(Signature and stamp)

- SỐ Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :............................................... ,
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cấp (date of issue-đ/m/y) :..... /......./20......
b/ Gia hạn thòi hạn lưu hành PTVT (Extenssioỉi of operation of
means of' transportation): n

- Văn hản gia hạn số:......................................................,
(No of permitted document allowing such extenssion)
+ Được phép lưu hành đến hết ngày: .......,/..../20........  

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :..........................................................................

(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): ....... /....... /20......

“ Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)
+ Sửa chữa (repair)D + Taí nạn giao thồng (accidents) □
+ Lý do khác (other) :............... ....................................

Ngày (date-d/ĩĩi/y)...... J ......./  20....,
Ngưòi khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)



Mầu 27-PTVTĐS/TX-TN/2010

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM XUẤT-TÁI NHẬP
(CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARY EXPORT AND RE-IMPORT MEANS OF TRANSPORTATION)

(Liên 1: Bản giao người điều khiển pbương tiện/Copy 1: For the Skipper/Master of ship) 
tờ khai (Declaration No.):................ /rx/HQCK........................ , Ngày (đate-d/m/y):..... /..... /20.

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦ N HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

A.Ngưòi điêu khiên phưtrng tien/Skipper/Master's Detail:
- Họ và tên/Full name
- Quốc tịch/Nationality :........ ..........................................
- Hộ chiếu sỐ/Passport No :.................................  .....  ;
- Giấy thông hành Số/Borđer Pass No:.... ........ ..............

+ N gày Cấp/Issue Date:.... ..................... ........................................ ;

+Ncri cấp/ĩssue Place:..... ’............................................ ;
- Địa chỉ/Ađđress:............ ..................................................... ;
B. Nhân dang nhương tiên/Detail of means of transportation:
- Loại /Type:......................................................................... ;
- Nhãn hỉệu/Label or mark :............... .................................... ;
- Biển kiểm soát Số/Licence Plate No :.................... ................ ;
- Nước đăng ký/Registering Country : .....................................;
-Tải trọng/Loading Capacity : ................................................;
c .  C hủ sô’ hữu phương ticn /Owner o f means o f transportation:
Khai báo, nếu người điều khiển không là chù sớ hữu phương tiện (gồm: 
cá nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if Master is not the Owner of 
means o f transportation (included: private, company, organization)

+ Họ và tên/Full name:....................................... ........... .... ;
+ Quốc tịch/Nationality:...................................................... ;
+ Địa chỉ/Address:......... ........................................ .............. ;

D. Giấy nhén clip PTV T qtia biên giửi/Permitted Document o f 
means o f transportation:
- Giấy phép qua biên giới số/Transit No:...... ...........................;
- Ngày Cấp/Issue date:...... ............................................... ...... ;
- Cơ quan Cấp/Issue by :........................................................ ;
- Thòi hạn cho phép/Duration Allowed for going out Việt Nam:

......ngày/date; Ngày tái nhập/Re-importation date:...................;
- Phạm vi hoạt động/Travelling Area:..................................... ;
- Của khẩu tái nhập/En try Checkpoint: .................................;
E. M uc đích ra khỏi Viet Nam (Purpose o f going out Viet Nam): 

\~] Vận chuyển hàng PI Chờ hành khách Ị~J Khác
u Commodity transport t—1 Passengers transport L-1 Other 

Ngày (date-d/m/y)..... J....... /20.
Người điều khiển/Skipper/Master 

Ký/Signature

Ghi chú/Note: Khai bổ sung (nếu có) ở Irang sau/Supplemenla! Declaration (if 

any) in verso.

I.TẠM XUAT (TEMPORARY-EXPORT)
1. Xác nhân của công chúc nến lĩ hân ho sơ: 

(Authentication of customs documents receiver) 
E  Miễn kiểm tra; 
ũ  Kiểm ưa phương tiện vận tải;

K ý, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

2. Xác nhân cùa công chức kiếm tra, giám sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation)
□  Biên bản vi phạm (nếu có);

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
....... g iờ ..... ...ngày.....J......../ 20.........

Ký, đổng dấu công chức 
(Signature and stamp)

II. TAI NHẬP (RE-IMPỎRT) 
t ,  Xác nhân của công chức tiến nliân hồ sơ: 
(Authentication of customs documents receiver)
- Cửa khẳu tái n hập :.......................... .......
- Ngày :........ /........../20............
□  Miễn kiểm tra;
□  Kiểm tra phương tiện vận tài;
□  Khai bổ sung (nếu có);

Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

2. Xác nhiin cùa công chửc kiểm trn, gtóm sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation) 
n  Biên bản vỉ phạm (nếu có);
Kết quà:..............................................................

P hư ơ ng  tiện  q u a  cử a k h ẩ u  hồi:
........ g ỉờ ..........n gày ......../........ /20.

Ký, đỏng dấu công chức
(Signature and stamp)



Mầu 2-7-PTVTĐS/TX-TN/20Ỉ 0

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
{SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. T hav đổi so với tam nhâi)/tam xuất í nếu có)
(Changes made to the means o f  transportation ( i f  any)):

a/ Thay người điều khiển PTVT (Change made to Operator of
means oi' transportation): n
- Ho và ten/Fuil name :.....................................................;

2. Xác nhân của cône chức tiêu nhân: 
(Authentication o f  customs documents 

receiver)
- về hồ sơ (Of dossiers)..........................

- Quốc tich/Nationality :.....................................................; + Ngày (Date):..../........ /20....
- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address

- Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :....................................
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cấp (date of issue-d/m/y):..... /...... /20......
b/ Gia hạn thòi hạn lưu hành PTVT (Extenssion of operation of
means of transportation): D
- Văn bản gia hạn số:.......................................................

(No oí’permitted document allowing such extenssion)
+ Được phép lưu hành đến hết ngày : ...... /....720........ .

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :......................................................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): ......./....... /20......

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)

+ Sửa chữa (repair)D + Taỉ nạn giao thông (accidents) n 
+ Lý do khác (other) :....................................................

Ký, đóng dấu công chức
(Signature and stamp)

Ngày (date-d/m/y)....... /...... / 20....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)



Mẫu: 28-BLK/ĐS/2010

BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HOÁ DỠ XUỐNG TỪNG GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA

STT ! Nhãn hiệu 
tầu nhập 

cảnh

Ngày tàu 
đến Việt 

Nam

số Vận 
tải đớn

sổ hiệu 
toa xe

số niêm phong Ngày
khởi
hành

Ga gửi 
hàng

Ga
nhận
hàng

Tên hàng Luợng
hàng

Đơn vị 
tínhHải

quan
Hãng 

vận tải

-2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13-

Ngày....tháng......năm 20.......
(3) Hải quan ga liên vận nội địa

(kỷ tên, đống dâu công chức)

Ngày.... thảng......năm 20.......
(2) Hải quan ga liên vận biên giới

(ký tên, đỏng dâu công chức)

Ngày.... tháng......năm 20...
(1) Người lập bản trích

(ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục IV
TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ HQ/2010-TC

Ban hành kèm theo Thông tư sổ 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010của Bộ Tài chính.
HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

_____________________ (Bàn lưu Hài quan)____________________ HQ/2010-TC
A.PHẦN KÊ KHAI VẢ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU

I.Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hlnh XK:

□  SXXK

□  GC

□

ổ.Giấy phép XK:

Số:
Ngảy:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK:

Số:
Ngày:
Ngàỹ hết hạn:

2.Người nhập khẩu tại chỗ: 8. Loại hỉnh NK:

□  sXXK
□  gc□

9.Giấy phép NK:

Số:
Ngày:
Ngảy hểthạn:

lO.Hợp đồng NK:

S Ố :
Ngày:
Ngảý hết hạn:

3.Người chi đỉnh giao hàng: 11. Đìa điểm 
giao hảng:

12.Hoáđơn VAT 
So:
Ngày:

13. Hoáđơn 
thương mại NK: 
Số'
Ngàỵ:

4.Ngưèri làm thù tục hải quan: 14.Phương thức

thanh toán:
- Hàng XK:
- Hàng NK:

15. Đồng tiền thanh toán:

- Hàng XK:...........Tý giá:
- Hàng NK:............Tỷ giá:

Sổ
TT

l6.Tênhảng 
Quy cách phẩra chất

17.Mã số 
háng hoá

18.Đơn 
vị tính

19. Luợng Tính thuế cùa người NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Trị giả 
nguyên tệ

Số
TT

22.Thuc nhập khấu 23.Thuể GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác

Thuế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuể Thuể suất (%) Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỳ lệ 
(%)

số tiền

Cộng:

25.Tổng sổ tiền thuể và thu khác (ô 22+23+24): Bằng sổ: 
Băng chữ: ............................ ....................................

26. Chúng tò xuất khẩu kèm theo: Bản chinh
- Họp đồng thương mại:
- Giấy phép: ..............
- Hoá đcm VAT;

Bản sao 27.Chứng từ nhập khấu kèm theo: Bàn chính
- Họp đồng thuơng mại: ...............
- Giấy phép: ................
- Hoá đơn thương mại: ...............

Bàn sao

28.Người xuất khẩu tại chỗ: Cam kết đâ giao đúng, đủ các sản phẩm 
kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ 
khai này.

Ngày........tháng........ nãm............

29 Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết đã nhận đúng, đủ các sản phẩm và 
chịu trẳch nhiệm vể tội dung kẽ khai tinh thuế trên tớ khai nảy.

Ngày........ĩhảng. .năm..

(ký tên, dóng đấu, ghi rõ họ tên)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



B- PHÀN DÀNH CHO HẢI QUAN LẢM THỦ TỤC NHẬP KIIẢU

Tông cục Hãi quan Tờ khai số :........... /NK/........ -TC./.... ............ Công chức đăng ký (ký, đóng dấu số
Cue Hài quan: ........................
Chi cực Hái quan:................. .

Ngày đàng ký:................ :..... ..... .........
Số lượng phụ lục tờ khai:.......... ............

hiệu công chửc)

ĩ - Phẩn Hải quan kiểm tra thực tế hàag hoá

30. Phần ghi kết quả kiểm tra của Hải quan
Người quyết định hình thức kiểm tra: (ký, đóng dẩu số hiệu công chức)

Hinh thức kiểm tra: ũ  Miễn kiểm ữa ũ  Kiệm tra xác suất. Tỷ lệ :.....%

Địa điểm kiểm ưa: Thời gian.kiểm tra: Từ..giờ... . , ngày

K ế t  q u á  k i ể m  t r a . ............................................................................. ....................... .................................................................. ...................................

ũ  Kiểm tra toàn bộ 

Đến: ...,giỉr...,ngày

31 Dại (licn doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ (ký, ghi rỗ họ tên) 32, Công chức kiểm tra thực tể hàng hoá (ký, đóng dẩu số hiệu công 
chức)

H- Phần Hải quan kiểm tra tính thuế

SỐT 33.Ma số hảng hoá 34.Luợng 35.Đơn giấ 
tỉnh thuế

36. Tiền thuế nhập khẩu

Trị giá tỉnh thuế 
(VNĐ)

Thuế suất 
(%)

Tiền ihuế

37. Tien thuc GTGT (hoặc TTĐB) 38,Thu khác

Trị gíá tính thuế 
(VNĐ)

Thuế 
suất (%)

Tiền thuế Tỳ lệ (%) SỐ tiền

39. Tồng số tiển phải điều chinh sau khi 
kiểm ưa (Tăng/Giảm):

Băng số; .. 
Băng chữ:

40 Tống số thuế và thu khác phải nộp (ô 25+36):.................................................. Bằng chữ
Thông báo thuê/Biên !ai ỉhu thuế sổ:...................................................... Ngày.........................

4 1 .Lệ phi hải quan:...............................................Bằng chữ:
13icn !í)i thu !ệ phí s ố . .........................................Ngày :.................

42 Công chức kicm tra thuê {Kỵ, 
ghi rõ, ngày, tháng, năm, đóng: dẩu 
sô hiộu công chửc)

43. Ghi chép khác cùa hải quan 44. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu công 
chức)

c. PHÀN DẢNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẲT KHẢƯ

Tổng cục Hải quan
Cục I lăi quan: .......
Chi cục Hài quan: ..

Tờ khai sổ:.......... /XK/........ -TC/..
Ngày đàng ký:...............................
Sổ lượng phự lục tờ khai:............... .

Công chức đăng ký (ký, đóng dầu số hiệu công chức)

45 Lự phi hải quan: ... 
BiÊn lai Ihu lệ phí số:

..Bằng chừ: 

..Ngày:......

46 Ghi chép khác cùa hài quan 47.Xác nhận đẵ ỉâm thủ tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu công chức)



Phụ lục số:
Kèm tờ khai số.................. /NK/................TC/.............Ngày...............PLTKHQ/2010-TC

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bàn lưu Hải quan)

A. PHÀN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUÊ CỦA NGƯỜI XUẤT KHÂU, NGƯỜI NHẬP KHÂU

Số
TT

16.Tên hàng. 
Quy cảch phẩm chất

17,Mã số 
hàng hoá

18. Đơn
vị tính

19. Lượng 20. Đơn giá 
nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

22.THuế nhập khẩu 23. Thuế GTGT 
(hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số
TT

Thuế suất 
(%)

Trị gíátính thuế 
(VND)

Tiền thuế Thuế suất 
(%)

Trị giá tính 
thuế 

(VND)

Tiền thuế Tý lệ
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Cộng

28.Ngưòi xuất khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, đú sản phẩm kê 
khai trên phụ lục tờ khai này.

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Ngưỉri nhập khẩu tại chỗ cam kết đã nhận đúng, đủ 
sản^phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính 
thue trên phụ lục tờ khai này.

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



B. PHẦN HẢI QUAN KIỂM TRA TÍNH THUẾ

Sù
TT

3 3.MÃ SỐ HÀNG HÓA 34. Lượng 35. Đơn giá tính thuê

01

02

03

04

05

06

07

! 08
1

09

10

3 6. Tiền thuế nhập khâu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

Sổ
TT

Trị giả tinh thuế 
(VND)

Thuể suất 
(%)

Tiền thuế Trị giá tính thuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuể Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

0?

OS

0!>

10

42 Công chức kicm tra thuế (ký, ghì rõ ngày, tháng, năm, đóng đẩu số hiệu công chức)



HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bàn lưu người khai hải quart) HQ/2010-TC

A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU

1. Người xuất khẩu tại chỗ:
Ò

Loạì hình XK: 
SXXK

□  GC
□

6.Giấy phép XK: 
Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK: 
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

2. Người nhập khẩu tại chỗ: 8. Loại hinhNK:
□  S5ÒOC□ GC □

9-Giấy phép NK:

S Ổ :
Ngày:
Ngày hết hạn:

lO.Hợp đồng NK: 
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

3. Người chỉ định giao hàng: 11. Đỉa điềm 
giao hàng:

12.Hoá đơn VAT
SỐ:
Ngày:

13. Hoố đơn 
thuomg mại NK: 
Số.

4.Nguời làm thù tục hải quan: H.Phưong thức

thanh toàn 
-HàngXK 
-Hàng NK

15. Đồng tiền thanh toàn:

-HàngXK:............. Tý giá:
-HàngNK:.............Tỷ giá:,

SỐ
TT

16. Tên hàng 
Qui cách phểm chất

17. Ma số 
hàng hoá

18. Đon 
vj tính

19. Lượng Tính thuế của người NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Tri giả 
nguyên tệ

Số
TT

22.Thuế nhập khẩu 23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB) 24 .Thu khác

Thuế
suẩt
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Thuế suẩt (%) Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lệ
(%)

Số tiền

Cộng:

25.Tổng số tiền thuể và thu khảc (ô 22+23+24): Băng số: 
Băng chữ:........................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bàn chính
- Họp đồng thưong mại: ..............
- Giấy phép: ...............
-HoảđonVAT: .............

Bàn sao 27. Chứng từ nhập khẩu kèm theo: Bàn chinh
- Họp đồng thuơng mại: ..................
- Giấy phép .................
- Hoả đom thucmg mại: .................

Bàn sao

28. Người xuẩt khẩu tại chỗ: Cam kết đã giao đúng, dù các sản 
phẩm kê khai trên tờ khai này và chiu trảch nhiệm về nội dung 
khai trên tờ khai này.

Ngày........thảng........ nõm......

29. Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết đẫ nhận đúng, đủ cảc sản phẩm và chịu 
trảch nhiệm về nội dung kê khai tính thuế trỗn tờ khai này.

Ngày........tháng...... năm.....

(ký tên, đổng dẩu, ghi rồ họ tên) (ký tên,đóng dấu, ghi rõ ho tên)



B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Tồng cụt Hải quan Tờ khai số:........... /NK/.......-TC./......... Công chức đăng ký (ký, đóng đấu số
Cục Hải quan:..........................
Chi cuc Hài quan:....................

Ngày đăng ký:......................................
Số ỉượng phụ lục tờ khai:.......................

hiệu công chức)

I. Phần Hải quan kiếm tra thục tế bàng hoá

30. Phần ghi kết quả kiểm tra của Hải quan
Người quyết định hình thức kiếm tra: (ghi rỗ họ tên, đỏng dấu số hiệu công chức)

Hình thức kiềm ưa: O  Miễn kiểm tra n  Kiếm tra xác suất. Tỷ lệ :.....% o  Kiểm tra toàn bộ

Địa điềm kiẻm tra: Thời gian kiểm tra: Từ.....giờ.... , ngày Đến: ....giờ ngày
Kết quà kiếm ira:..........................................................................................................................................................

31. Dại diộn doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ (ký, ghi rõ họ tên) 32. Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá (kỷ, đống dấu số hiệu cóng 
chức)

II. Phần Hải quan kỉễm tra thuế

Số
TT

33. Mà số hàng hoá 34. Luợng 35. Đcm giá 
tinh thuế

36. Tiền thuế nhập khẩu

Tri giá tính thuế 
(VNĐ)

Thuế suất
(%)

Tiền thuế

J

2

3

SỐ
TT

37. Tiền thuế GTGT (hoặcTTĐB) 38,Thu khác 39. Tổng số tiền phài điều chinh sau khi 
kiểm tra (Tãng/Giàm):

Băng số;..................................
Băng chữ:

Trị giá lính thuế 
(VND)

Thuế 
suẩt (%)

Tiền thuế Tỷ ỉệ (%) Số tiền

t

2

3

40 Tồng số thuế và thu khác phải nộp (ô 25+36):...................................................Bằng chữ
Thông báo tliuc/Biên lai thu Ihtiế số :................................................................Ngày................

41 .Lệ phí hái quan:............................................... Băng chữ:
Biên líii thu lệ phí sổ :.............. .............................. Ngày :.....

42.Còng chúc kiẻm tra ihuể (ký, ghi 
rỡ, ngày, tháng, năm, đóng dấu số 

hiệu công chức)

43 .Ghi chép khác của hài quan 44. Xác nhận Đã ỉàm thủ tục hải quan (kỷ, đóng đấu số hiệu 
công chức)

c  PHẰN DÀNII CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẤU

Tổng cue Hài quan
Cục Hài quan;...............................
Chi cục Hài quan: .........................

Tờ khai số :.......... ÍXKỈ........-TC/...........
Ngày đăng ký:.....................................
So lượng phụ lục tờ khai:........................

Công chức đăng ký (kỷ, đóng dấu số hiệu công chức)

45.Lệ phi hải quiiiì: ... 
Biên lai thư lệ phi sô

■Bàng chữ:
•Ngày:.

46 Ghi chép khác của hài quan 47.Xác nhận Đã làm thù lục hải (ịnan (ký, đóng đấu số hiệu công chức)

L



Phụ lục số:
Kèm tờ khai số.................. /NK/................ TC/.............Ngày.............. PLTKHQ/2010-TC

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bản lưu người khai hải quan)

A. PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUÉ CỦA NGƯỜI XUẤT KHÂU, NGƯỜI NHẬP KHẢU

Số
TT

ló.Tên hàng. 
Quy cách phẩm chất

17.Mã số hàng 
hoá

18. Đơn vị 
tính

19. Lượng 20. Đơn giá 
nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

22.Thuế nhập khẩu 23. ThuếGTGT 
(hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số
TT

Thuế
suấỉ
(%)

Trị giá tính thuế 
(VND)

Tiền thuế Thuế suất 
(%)

Trị giá tính 
thuế 

(VND)

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Cộng

28. Người xuẩt khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, 
đủ sản phẩm kê khai trên phụ lục tờ khai này.

29. Người nhập khẩu tại chỗ cam kết đã nhận đúng, đủ sàn phẩm và 
chịu ưách nhiệm về nội dung kê khai, tính thuế trên phụ lục tờ khai 
này.

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)



B. PHẦN HẢI QUAN KIỂM TRA TÍNH THUẾ

sồ
TT

33.Mã số hànghoá 34. Luợng 35. Đon giá tính thuế

04

Uí
06

08

36. Tiền thué nhập khẩu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

sồ
TT

Trị gíá 
tính thuế 
(VND)

Thuế suẩt 
(%)

Tiền thuể Trị giả 
tinh thuế 
(VND)

Thuể suất 
(%)

Tiền thuế Tỳ lệ (%) số tiền

42 Công chức kiểm ứa thuế (ký, ghì rỏ ngày, thảng, năm, đóng dấu sổ hiệu công chức)



II

BẢN HƯỞNG DẪN SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU - NHẬP  KHẨU TẠI CHỖ HQ/2010-TC

Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC 
Ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

A. Q UI đinh chung:

1. Văn bản này chỉ hướng dẫn sử dụng một số ô, mục của Tờ khai hàng 
hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ. Các ô, mục khác đã thể hiện cụ thể, rõ ràng 
trên tờ khai nên không hướng dẫn thêm.

2. Người khai chỉ được sử dụng một loại mực (không dùng mực đỏ) để 
khai, không được tây xoá, sửa chữa.

3. Người khai hải quan khai trên tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ 
(HQ/2010-TC) theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

B. Hướng dẫn sử dụng cụ thể :

1. Người xuất khẩu tại chỗ khai các ô, mục sau: số 1, sổ 3, số 5, số 6, số 
7, số 14 (phần hàng XK), số 15 (phần hàng XK), số 16, số 17, số 18, số 19, số 
26 và số 28.

2. Người nhập khẩu tại chỗ khai các ô, mục còn lại của phần A (Phàn kê 
khai và tính thuế của người xuất khẩu, người nhập khẩu).

3. Ô sổ 3: Ghi khách hàng nước ngoài ký hợp đồng mua bán ngoại 
thương với doanh nghiệp Việt Nam.

4. Ô số 10: Nếu sản phẩm xuất khẩu tại chỗ dùng làm nguyên liệu để 
gia công cho thương nhân nước ngoài thì tại ô này ghi số, ngày ký hợp đồng 
gia công, ngày hết hạn của hợp đồng gia công.

5. Ô .số 11: Ghi nơi giao nhận hàng giữa 2 doanh nghiệp xuất khẩu tại 
chỗ, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

6. Ô số 30: cách ghi kết quả kiểm ư a  thực tế thực hiện như đối với hàng 
hoá nhập khẩu thương mại.

Phụ lục V



1!

Phụ lục VI9 •

DANH MỤC MẪU BIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tu  sổ  194/2010/TT-BTC  

ngày 06 thảng ỉ  2 năm 2010 cùa Bộ Tài chỉnh)

M ẫu 01 - Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu
thuế), miễn thuế, xét miễn thuế.

M ẫu 02 - Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
M ẫu 03 - Đom đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập 

khẩu theo hình thức bảo lãnh chung.
Mẫu 04 - Công vãn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế
Mẫu 05 - Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập

khẩu.
Mẫu 06 - Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp 

sản xuất xuất khẩu (06/DM N VL-SX XK ).
Mẫu 7 - Bảng thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị 

sản phẩm (07/ĐKĐM-SXXK) ^
Mẫu 8 - Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (08/DMSP-SXXK)
Mẫu 9 - Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

(09/H Q XK SP-SXX K )
Mẫu 10 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu (10/HSTK-CX)
Mẫu 1 1 -  Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn

thuế nhập khẩu
Mau 12 - Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định
Mau 13 - Công văn đãng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài sản khác
Mẫu 14 - Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc dự án ưu

đãi đàu tư miễn thuế nhập khẩu 
Mẫu 15 - Bảng kê tờ  khai xuất khau sản phẩm đưa vào thanh khoản (15/HSTK- 

SXXK )
Mẫu 16 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư (16/HSTK-SXXK)
M ẫu 17 - Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (17/HSTK-

SXXK )



Mẫu 01 -  Khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lỷ 
không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

SỐ:.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày thảng năm...

KHAI THAY ĐỎI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐÃ 
ĐƯỢC XỬ LÝ KHÔNG THU THUẾ (THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ),

MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THỦÉ

À- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI
1. Tên ngưòi nộp thuế:
2. Mã số thuế:
3. Khai cho hàng hoá thuộc Tờ khai bải quan số..., ngày...:

Thuộc Phụ lục số... kèm theo Tờ khai hải quan
Số thứ tự mặt bàng khai thay đẫi mục đích sử sụng trên tờ khai hảỉ 

quan/Phụ lục Tờ khai:
Thuộc hợp đồng mua bán số:

4. Nội dung đã khai:
4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, đặc điểm:
4.2. Mã sỗ hàng hóa:
4.3. Xuất xứ:
4.4. Lượng hàng:
4.5. Đơn vị tính:
4.6. Đom giá nguyên tệ:
4.7. Trị giá nguyên tệ:
4.8. Trị giá tính thuế:
4.9. Tỷ giá tính thuế:
4.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
“ Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.12. Thu khác: ^
4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:
4.14. Mục đích sử dụng đã khai:
4.15. Đã được miễn thuế theo Quyết định miễn thuế cùa Chi 
Cục/Cục/Tổng cục Hải quan/BỘ Tài chính...:

5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, tính chất, mục đích sừ dụng:
5.2. Mã sô hàng hỏa:
5.3. Xuất xứ:

4.11. Tiền thuế:
- Thuế xuất khẩu:

5. Nội dung khai thay đôi



5.4. Lượng hàng:
5.5. Đơn vị tính :
5.6. Đơn giá nguyên tệ:
5.7. Trị giá nguyên tệ:
5.8. Trị giá tính thuế :
5.9. Tỷ giá tính thuế:
5.10. Thúế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá ứị gia tăng.

5.11. Số tiền thuế phải nộp:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5 .12. Số tiền thuế chênh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)]
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá ừị gia tăng:

5.13. Số tiền thu khác phảỉ nộp:
5.14. Số tiền thu khác chênh lệch: [14.5 = (13.5)“ (12.4)]
5.15* Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:
5.16. Tổng sổ tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)-(13.4)]

6. Cơ sở, lý đo khai thay đổi:

..... ngày tháng,.. năm...
Người khai

(Ký, ghi rồ họ tên, đỏng đấu)

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA c ơ  QUAN HẢI QUAN
ỉ - Thời gian tiểp nhận hồ sơ khai thay đổ i:

Cản bộ tiếp nhận ;
2- Kết quả kiểm tra nội dung khai thay đổi: 

ngày,., tháng...năm...
Số:...

(Ghì rõ nội chmg khai thay đổi đúng hay không đủng và cơ sờ pháp lý/lý do. Kỷ ghi rõ họ tên,
đóng dâu)

Mục ,!Nội dung đà khai" và "Nội dung khai thay đổi" chi ghi những nội dung liên quan đến khai thay đồi. 
Số t i ền thuê chênh lệch :ghi dẩu cộng (+) trước dãy sổ chênh lệch.

Mâu này sử dụng cho 01 tờ khai 
Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai thay đổi trong 

cùng một tờ khai thi lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng



Mẫu số 02 -  Khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

A- PHÀN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI BỔ SUNG, SỬA CHỮA TỜ KHAI
1. Tên người khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai:
2. Mã số thuế:
3. Khai bổ sung, sửa chữa cho Tờ khai hải quan số..., ngày...:

Thuộc Phụ lục số... kèm theo Tờ khai hải quan
Số thứ tự mặt hàng khai bồ sung trên tờ khaỉ hải quan/Phụ lục Tờ khai: 
Thuộc hợp đồng mua bán số:

4. Nôỉ dung đã k h a i:
4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
4.2. Mã số hàng hóa:
4.3. Xuất xứ:
4.4. Lượng hàng:
4.5. Đơn vị tính:
4.6. Đơn giá nguyên tệ:
4.7. Trị giá nguyên tệ:
4.8. Trị giá tính thuế:
4.9. Tỷ giá tính thuế:
4.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.11. Tiền thuế:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

4.12. Thu khác
4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:

5. Nội dung khai bỗ sung, sửa chữa Tờ khai:
5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
5.2. Mã số hàng hóa:
5.3. Xuất xứ:
5.4. Lượng hàng:
5.5. Đom vị tính:
5.6. Đom giá nguyên tệ:
5.7. Trị giá nguyên tệ:
5.8. Trị giá tính thuế:
5.9. Tỳ giá tính thuế:
5.10. Thuế suất (%):

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:



- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:

5.11. Số tiền thuế phải nộp:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá ừị gia tàng:

5.12. SỐ tiền thuế chenh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)]
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá tộ gia tăng:

5.13. Số tiền thu khác phải nộp:
5.14. Số tiền thu khác chênh lệch: [14.5 -  (13.5)- (12.4)]
5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:
5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 -  (15.5)- (13-4)]

6. Lý do khai bỗ sung, sửa chữa Tờ khai:

ngày...thảng...nơm... 
Người khai bổ sung

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dầu)

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
7- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bo sung:

Cản bộ tiếp nhận :
2- Kêí quả kiểm tra nội dung khai bổ sung: 

ngày...tháng...năm...
SỐ:...

(Ghi rõ nội dung khai bổ sung đủng hay không đúng và cơ sở pháp ỉỷãỷ do. Ký ghi rõ họ tên, 
đỏng dâu)
3. Trường hợp khai không đủng thời hợrt 60 ngày kể từ ngày đãng kỳ tờ khai hài quan thì ghi chú 
vê việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh theo qui định

C h ú  ý :

Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chi ghi những nội dung liên quan đến khai bổ sung.
Nêu sô tiên thuế chênh lệch tăng thì ghi dấu cộng (+) trước dãy số chênh lệchj nểu sổ tiền thuể chênh 
lệch gìàm thì ghi đấu trừ (-) trước dãy số chênh lệch.
Mẫu này sử đụng cho 01 tờ khai
Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai bổ sung trong cùng một tờ khai thì lập phụ lục tương tự cho tùng
mặt hàng.
Mẫu này cũng được sử đụng cho trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đãng ký tờ khai 
hải quan qui định tại khoản 5 Điêu 12 Thông tư sổ 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.



Mấu 03 -  Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo 
hình thửc bảo lãnh chung

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : . . .......  .........   ngày tháng năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT 
CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNG

Kính g ử i : Chi cục Hải quan ....

Tên người nộp th u ế ...............................................................................................................
Địa c h ỉ .....................................................................................................................
M ã số th u ế ..............................................................................................................
Số điện th o ạ i:............................................................ .số  Fax....... *......................

Đề nghị Chi cục Hải quan.............cho phép áp dụng hình thức bảo lãnh chung với
những thông tin như sau:

Tên tổ chức bảo lãnh :..........................................................................................

M ã số thuế :...........................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Số điện thoại:...................................số  Fax.........................................................

bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền phạt, các khoản thu khác cho 
các lô hàng nhập khẩu của .... (tên người nộp thuế) đăng ký làm thủ tục hải quan tại 
Chi cục Hải quan...từ ngày...tháng...năm...đến ngày....tháng.,.năm....với số tiền bảo
lãnh là :........................... đồng (Bằng chữ:...) theo vãn bản cam kểt bảo lãnh
số....ngày... c ủ a ... (tên tổ chức bảo lãnh).

.... (Tên người nộp thuế) xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Giám đốc Công ty........... .......
(Ký, ghì rõ họ tên và đổng dấu)

PHẦN KIỂM  TRA, XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

ngày...thảng..,năm...
(Ghi rõ ỷ  kiên đông ý  hay không đông ỷ  và cơ sở pháp lý/lý do. Kỷ ghì rõ họ tên, đóng dâu)



Mẫu 04 -  Công văn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP... 
CHI CỤC HẢI QUAN...

Số: /H Q ...-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm...

YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH THUẾ  

Kính g ử i :
- Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận

bảo lãnh (nếu có))
- Người được bảo lãnh (ghi rõ tên)

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 và các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Thư bảo lãnh, Văn bản xác nhận bảo lãnh (nếu có) số....phát hành
ngày...của Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh (nếu
có))... .cho doanh nghiệp....

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan... .thông báo đến Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ 
tên)....về việc bão lãnh nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính 
khác đối với Nhà nước cùa doanh nghiệp (ghi rõ tên)..... :

ỉ . Thông tin tổ chức bảo lãnh;
- Tên của tổ chức tín dụng :.........................................................................................
- Mã số thuế : v ....................................................................... ...........
- Địa chỉ của tổ chức tín dụng :..........................................................................
2. Thông tin người được bảo lãnh :
- Tên của người được bào lãnh :..................................................... ; ..................
- M ã số thuế :.........................................................................................................
- Địa chỉ cùa người được bào lãnh :...................................................................
3. Thông tin bảo lãnh :
- Số tờ khai nhập khẩu được bảo lãnh  .....................ngày... tháng... năm ....
- Số hợp đồng...............ngày.. .tháng.. .năm ...............
- Số vận đơn:............................................................................................................
- Số chứng từ bảo lãnh:.........................................................................................
-  Giá trị bảo lãnh: .....................................................................................................................................................................................................................................................

-  Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh: .................................................................................................................................................................................................................

N gày...tháng ...năm ... là ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, yêu cầu Tổ
chức bào lãnh (ghi rõ tên bên bào lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) phải thực hiện nộp 
thuế, nộp phạt thay cho người được bảo lãnh, chi tiết như sau:

1- Số tiền thuế nhập khẩu :
2- Số tiền thuế GTGT : ......

đồng
đồng



3- Số tiền thuế TTĐB:
4- Số tiền thu khác:

đồng
..đồng

5- Tiền phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp thay 
cho người được bảo lãnh.

Yêu cầu Tổ chức bảo lãnh (ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) 
phải nộp đủ  các khoản tiền nêu ừên vào Tài khoản thu Ngân sách Nhà nước
số............. của Chi cục Hải quan.... tại Kho bạc Nhà nước (trên giấy nộp tiền phải
ghi rõ: chương, khoản, tiểu mục theo quy định MLNSNN hiện hành, số tờ khai hải 
quan) hoặc trực tiếp nộp tiền mặt cho cơ quan hải quan noi ra thông báo yêu cầu.

Nêu .. .(ghi rõ tên bên bảo lãnh; bên xác nhận bảo lãnh) không thực hiện thì 
sẽ bị xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của 
pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, hồ sơ hải quan

CHI cụ c  TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu 05 - Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:............... /Q Đ -  .....   ngày  tháng   năm 20 ...

QUYẾT ĐỊNH
về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN H À N H ..............................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 
85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chỉnh phủ quy định chì tiết thi hành Luật Quản lý 
thuế; Nghị định số 1 06/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phù sửa đồi, 
bố sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 
08/9/2008 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tỉết một số điều của Luật 
hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 
Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của 
Chính phủ quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng..........................; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.... ;
Trên cơ sở xem xét.......................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ẩn định thuế đối vớ i..............
thuộc ............................................. (2) của
thuế:........................ địa chỉ:...........................

Điều 2. Lý do ấn định thuế: (4)
Điều 3. Tổng số tiền thuế phải nộp (5)

1 .Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:.........................
2.Thuế tiêu thụ đặc biệt:.................................
3 .Thuế giá trị gia tăng:....................................

Cộng.................
(Bằng chữ:................................................................................................ )

Tổng số tiền thuế đã nộp (6):
1.Thuế  xuất khẩu, nhập khẩu:................................................................
2.Thuế tiêu thụ đặc biệt:............................................................
3.Thuế giá trị gia  tăng:......................................................................

.(1) xuất khẩu, nhập khẩu 

................... (3), Mã số



Cộng:......................
(Bằng chữ :................................................ ........... ......

Tổng số tiền thuế còn phải nộp (7):
1 .Thuế xuất khẩu, nhập khẩu:................................
2,Thuế tiêu thụ đặc biệt:.............................. ....... .
3.Thuế giá trị gia tăng:...............................................

(Bằng chữ:
Cộng:

Điều 4.
Trong thời hạn ..............................ngày, kể từ ngày .......... / ..... ..... /20...,

................................................................ (3) có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế phải nộp
nêu tại Điều 4 Quyết định này vào tài khoản..................................................... tại Kho
bạc Nhà nước .......................................................hoặc nộp trực tiếj3 cho cơ quan hải
quan. Nếu quá thời hạn mà chưa nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế còn bị phạt 
chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. (8)

Trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày ký Quyết định này,..................................
............................................ (3) có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế chênh lệch nêu tại
Điều 4 Quyết định này vào tài khoản..................................................... tại Kho bạc Nhà
nước .......................................................hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan. Đối
với sô tiền thuế đã khai, người nộp thuế cỏ trách nhiệm nộp đủ trong thời hạn theo quy 
định hiện hành. Nếu quá thời hạn mà chưa nôp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế 
còn bị phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.(9)
Nơi nhận Thủ trưởng cơ quan HQ có thẩm quyền
- Tên người nộp thuế; 
- Cục HỌ ; 

- Lưu: VI', đơn vị soạn thào (...b).

Ghi chủ:

(1) Nêu rõ tên mặt hàng xuất nhập khẩu hoặc tên các lô hàng xuất nhập khẩu
(2)- Ghi rõ thuộc tờ khai so..ngày., tháng,, năm..., Hải quan nơi đăng kỷ tờ khai (đoi vời trường hợp ấn
định cho 01 tờ khai)
- Ghi rờ thuộc các tờ khai phát sinh từ ngày.... đen ngày...chi tiết tại bảng kê đính kèm (đoi vời trường 
hợp ấn định cho nhiều tờ khai)
(3) Ghi rõ tên to chức, cá nhân nộp thuể (người nộp thuế)
(4)Ghi rõ nguyên nhân ẩn định thuể (ví dụ doanh nẹhiệp khai sai mã sổ mặt hàng..cơ quan Hq áp lại mã
số mặt hàng... ỉ hue suất... ), ẩn định yểu tố tỉnh thuể hay an định số thuế phải nộp
(5) Tổng số  tiền thuế mà đủng ra người nộp thuế phải nộp.
(6) Tổng sổ tiền thuể người nộp thuế đã khai báo hoặc đã nộp.
(7)= (5)-(6), Tông sô tiên thuê người nộp thuế còn nộp thiêu hoặc nộp thừa, cụ thể:
Neu người nộp thuế đã nộp thiếu thuế và còn phải nộp bẻ sung thuế ghi(+)
Neu người nộp thuế đã nộp thừa thuế và được hoàn ghi (-).
(8) Áp dụng trong trường hợp ẩn định thuế khi hàng hoả chưa được thông quan
(9) Áp dụng trong trường hợp ấn định thuế sau khi hànghoả đã được thông quan
Trong trường hợp ân định cho nhiêu tờ khai, s ố  tiền thuểphản ảnh trên quyết định ấn định chi là tổng số 
thuê còn chi íiêí theo từng tờ khai được thê hiện trên Bảng kê đính kèm. Bảng kê ỉà bộ phận của Quyêt định 
vừ được đủng dẩn treo đính kèm quyết định.



BẢNG K Ê  C H I T IẾ T
Kèm theo Quyết định số....................... /Q Đ ................. n g à y ...... / ...... / ........ 20.

stt TKHQ Chỉ cục 
HQ mở 

TK

ri-í ATên
hàng
hoá

Số thuế phải nộp Số thuế đã nộp sế  thuế còn phải nộp/số thuế 
được giảm (VND)

SỐ Ngày NK TTĐB GTGT NK TTĐB GTGT NK TTĐB GTGT Tổng
cộng

Tống cộng

Ghi chú: Khi áp dụng mẫu bảng kê này cơ quan hải quan có thể bổ sung một số tiêu chí khác để tiện tính toán và  dễ 
hiểu trong các trường hợp cụ thể./

N g à y ..... tháng  .... năm ......
N gưòi lập  biểu 

(Ký ghi rõ họ tên)



Mẩu 06 - Bảng thông báo danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu

06/DMNVL-SXXK

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 
ĐẺ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Mặt hàng dự kiến sản xuất để xuất khẩu:

STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL,VT) Mã NL,VT MãHS Đơn vị tính
Nguyên liệu 

chính
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ngày tháng năm .........  Ngày tháng năm...
Công chức hải quan tỉếp nhận Giám đổc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột (3): Chỉ áp dụng khi đăng ký bảng này tại đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK. 
Cột (6): Căn cứ vào hướng dẫn tại khoản 2 Đ iều 32 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, doanh nghiệp tự 

xác định nguyên liệu chính và đánh đấu "x" vảo đòng tương ứng



Mẩu 07 - Bảng thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu, vệt tư cho một đom vị săn phẩm

Mẫu 07/ĐKĐM-SXXK  

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ 
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Hợp đồng xuất khẩu số:
Mã sản phẩm: Tên sản phẩm: Đơn vị tính sp:

STT
Tên nguyên liệu, 
vật tư (NL, VT) MẫNL, VT Đơn vị 

tính Định múc Tỷ lệ hao hụt 
(%)

Định mức kể cả 
hao hụt Nguồn cung cấp

(!) (2) _<3)_ (4) (5) (6) (V - (8)

Ngày ... thảng ... năm... ...........  ngày thảng .......năm
Công chức tiếp nhận định mức Giám đốc doanh nghiệp

( Kỷ, ghì rõ họ, tên, đóng đấu công chức ) (Ký, đóng đẩu ghi rõ họ tên)

Ghì chú:
( ỉ )- Cột 3 "mẫ NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đãng ký tại đơn vị Hải quan áp 
dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.
(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau:

- Nguyên vật liệu sử dụng để sàn xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK 
thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này.

- Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, 
tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

- Nếu có sử đụng nguyên vật ỉiệu mua tại Việt Nam để sản xuất sàn phẩm xuất khẩu, 
tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.



08/DMSP-SXXK
BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Mẫu 08 - Bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu

Tên doanh nghiệp: 
Mã sổ doanh nghiệp:

STT Tên sản phẩm Mã SP Mã HS Đơn vị tính
(1) (2) _(3) _ . (4). .  (5 ) ___________

*

Công chức hải quan tiếp nhận
(Ký tên, đóng dấu công chức)

*, ngày ......tháng ....... năm ,
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



09/HQXKSP-SXXK
TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:. . .

........... . ngày thảng năm ...

ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM 
THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SXXK

Kính gửi: Chi cục Hải quan..............................................................
thuộc Cục Hải quan..................................................... ...........................................

Tên doanh nghiệp.................. ; địa chỉ................; mã số doanh
nghiệp........................................................................................................................
đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi c ụ c ......................................
theo hợp đồng nhập khẩu số.............................................. ; tờ khai nhập khẩu
số....................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại.... Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 
của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đê nghị được làm
thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan............... thuộc Cục Hải
quan........................................................................

- Mặt hàng xuất khẩu...................................................................................
- Mã hàng................. ; số lượng....................................................................

...... , ngày ...... tháng  năm .............
Giám đốc doanh nghỉêp
(Kỷ, ghi rõ họ tên; đóng dau)

Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 194 /2010/TT-BTC ngày 06/12/2010
của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan........................thuộc Cục Hải
quan................. xin chuyển Chi cục Hải quan....................... thuộc Cục Hải
quan......................để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đãng ký trên đây của
doanh nghiệp.

...... , ngày....... tháng. năm .............
Lãnh đạo Chi cục

(Ký, đóng dấu)

Mẫu 09 -  Đăng kỷ Chỉ cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Ghi chú: Nếu sân phẩm sản xuất từ nguyên liệu của một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp 
ỉàm thù tục xuất khấu nhiều ỉần tại một Chi cục Hải quan thì doanh nghiệp chi cần đãng kỷ 
một lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu toàn bộ sô sàn 
phẩm xuất khẩu đó.



Mẫ u 10 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩu
Mẫu : 10/HSTK-CX

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tên doanh nghiệp: ; Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý: , năm ...........

S IT
Tên/Mã 
nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tu (NL, VT) nhập khấu Niguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuẩt sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trà lại
Lượng 

NV,VT 
tồn cuối 

quý

Tờ khai nhập khẩu Lượng NL, 
VT tồn cùa 
quý trước 

chuyển 
sang

Đơn vị 
tính

Tên/ mã 
sản phẩm 
xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu Định mức 
NL, VT 

(kể cà hao 
hụt đơn vị 
sản phẩm

Lương 
NL, VT 
sử dụng 
sản xuất 
SPXK

Tờ khai 
xuât khẩu 

(số, ký 
hiệu; ngày 
đăng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất trả 

lại

Số; ký 
hiệu; ngày 

đăng ký

Ngày hoàn 
thành thù 

tục hải quan

Lượng 
nguyên 

liệu vật tư 
nhâp khẩu

Số; kỷ 
hiệu; ngày 

đãng ký

Ngày hoấn 
thành thủ 

tục hái 
quan

Lượng sản 
phẩm xuất 

khẩu

ĐV
tính

Ợ) _ (?) _ (3). . (4) _(5)_ _ (6) Ợ) _(8)_ _ _<9) (10) 0 1 ) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Ngày tháng năm ........... , ngày...... tháng........năm.
Công chức hải quan kiêm tra, đối chiếu Gỉám đốc Doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu công chức) (Ký, đóng dấu, ghi rổ họ tên)

Ghi chú:
( 1) - Cột (15) và ( I ó) chi áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quỷ thanh khỏan
(2) - Lượng NV, VT tôn cuối quỷ tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tồn của quý trước tại cột (6) - Lượne NL. VT sứ dụng sàn xuất SP xudt khấu cột {14)
- Lượng NL, VT xuất trà cột (16)



Mẫu 11- Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK

DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC 
DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

Số.............; ngày đăng ký...................

1. Tên tổ chức/cá nhân:.................. ...........; Mã số tổ chức/cá nhân:.................
2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:........................................................................
3- Tên dự án đầu tư ..............................................................................................
4- Địa điểm xây dựng dự án................................................................................
5- Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số.................; ngày cấp....
6- Đăng ký tại cơ quan hải quan:.......................................................................

Sô
TT

Tên hàng, 
quy cách phẩm chất

Đom vị tính Lượng Trị giá Trị giá dự 
kiến

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Ngày ... tháng ... năm......  Ngày ... thảng ... năm.....
Người đại diện theo pháp luật Cơ quan hải quan làm thủ tục đăng ký

của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức (Ký tên; đóng dấu)
(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân 

(Ký; ghi rõ họ, tên; đỏng dấu)

Ghi chú:
- Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thù tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với 

số thứ tự, ngày đăng ký ghi ưong sổ theo dõi đãng ký danh mục.
- Trị giá ghi tại cột (5): nếu tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biết được chính xác ưị giả 

hàng nhập khẩu thì ghi trị giá vào cột (6).



Mẫu 12 - Công văn đăng kỷ danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ

Tên tổ chức/cá nhân...............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________ Độc lập -  Tự d o -H ạnh  phúc

 .......... . ngày tháng năm 200...
V/v Đăng ký danh mục hàng hoá 
nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo 
tài sản co định

Kính gửi: Cơ quan hải q u an ................(2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1 ) .............................
Mã số thuế:....... .........................
Địa ch ỉ:.........................................
Sổ điện thoại:.................................. ; số Fax:..................................
Lĩnh vực hoạt động:........
Thuộc đối tượng mỉễn thuế tại điểm.,..khoản....Điều Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP

ngày 13/8/2010 và điểm....Mục.... phần............Thông tư số....ngày.... tháng.... năm 20...của
Bộ 7'ài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế)........

Nay, (1).... ............................... .................... đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được
miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cổ định của:

Dự án đầu tư ...............................................................
- Hạng mục công trình...............................................
- Hạng mục công trình ..............................................

(Nếu nhập khẩu hàng hỏa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công
trình)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số................................. , ngày........... .
h o ặ c ..................................................................................................  ............... ................đ ư ợ c  c ấ p  b ở i c ơ  q u a n ...

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ..................đến ...........
Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:
- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiéu theo dõi, trừ lùi (Mau số 13, 16).
- Giây phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp bản 

sao, xiiât trình bản chính đổi chiếu khi được yêu cầu);
- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Các giấy tờ khác:

f .........................

" I - ......
(1)............................................cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định

cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. ... (1).... sẽ thực hiện đúng quy 
định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)............................................ kính đề nghị (2)............................................  xác nhận
danh mục hàng hoá miễn thué nhập khấu cho (1).................................. theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
- Như trên trưởng của tổ chửc(hoăc người đươc ủy quyền)/Cá nhân
- Lưu

( Ký tên, đóng dầu)

Ghi chủ:
(1) : ghi tên tồ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;
(2) : ghi tên cơ quan hải quan nơì đăng ký danh mục.



Tên tổ chức/cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mẫu 13 - Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Số / ............ , ngày tháng năm 200...
V/v Đăng ký  đanh mục hàng 
hóa nhập khẩu miễn thuế nhập 
khẩu.

Kính gửi: Cơ quan hải quan ................

Tên tổ chức/cá nhân:.................... ..... (1)
Mã số thuế:.................  ............. (2) Ị
Địa chi:.................................... (3)
Sổ điện thoại:,.,......    ....................; số Fax:........................ ......   (4)
Mục tiêu hoạt động (đối với doanh nghiệp ghi theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; đốỉ với tổ chức, cá nhân khác ghi theo lý do được miễn thuế nhập
khẩu theo hướng dẫn tại điểm.. Thông tư.. .của Bộ Tài chính):.........................................................(5)

Lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo qui định tại ... Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày
13/8/2010 và tại.....Thông tư số......ngày..... : (Ghi cụ thể đối tượng được ưu đãi đầu tư .) ........ (6)

Nay, tổ chức/cá nhân đãng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu thuộc: 
Dự án đầu tư ..................................... ........................ (7)

- Hạng mục công trinh..............................................
- Hạng mục cổng trình.................................... .

(Neu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình) 
Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép của cơ quan cỏ thẩm

quyền số................................. . ngày............ được cấp bởi cơ quan............................  (8)
Thời gian dự kiến nhập khẩu từ...............đến..............  (9)
Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm: (10)
- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mau sổ ỉ 3, 16).
- Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chửng nhận uru đãi đàu tư (Nộp bàn sao, 

xuât trình bản chính đối chiêu khi được yêu cầu);
-  Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Các giấy tờ khác:

+ ..........
+ ..............

Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích đã được miễn thuế, 
không để thay thế, dự trữ. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu 
hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này. (11)

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ... kiểm ừa, cấp đăng ký danh mục hàng hoá 
miễn thuế nhập khẩu cho Tổ chức/cá nhân theo quy định hiện hành./.

Noi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
- Như trên; trưởng của tổ chức(hoăc người đươc ủy quyền)/Cá nhân
- Lưu:

( Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Nêu đối tượng được miễn thuế không ỉiên quan đến điều kiện về ưu đãi đầu tư thì không phải 
kê khai mục 6,7.



Mẫu 14 - Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án đầu tư miễn thuế NK
Số tờ.....
Tờ số....

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU  
THUỘC DỰ  ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ M IỄN THUẾ NHẬP KHẨU

1- Kèm theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư được miễn
thuế nhập khẩu số........ ngày............ tháng........ năm................................................................
2- Tên tổ chức/cá nhân:............................ ; Mã số tổ chức/cá nhân:........................................
3- Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...............................................................................................
4- Tên dự án đầu tư ......................................................................................................................

Sô Sô, ký hiệu, 
ngày tờ khai 

hải quan

Tên hàng, 
quy cách 

phẩm chất

Đơn
vị

tính

Hàng hoá nhập 
khẩu theo tờ khai 

hải quan

Hàng hoá còn lại 
chưa nhập khẩu

Công chức hải 
quan thống kê, 
trừ lùi ký tên, 
đóng dâu công 

chức
Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(Ký tên; đóng dấu )

Ghi chú:
- Sổ tờ, tờ số và các tiêu chỉ tại các mục 1,2,3,4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi. 

Khi câp phiêu theo dõi, ừừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng dấu treo lên tất
cả các tờ.

“ Số liệu tại các cột từ 1 đến 9 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá ghi.
- Khi doanh nghiệp đã nhập khâu hết hàng hoá theo Danh mục đã đăng ký thỉ Chi cục Hải quan 

cuôi cùng xác nhận lên bản chính “đã nhập hét hàng hoá miễn thué” và sao 01 bản (đóng dấu sao y bản 
chính) gửi Cục Hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế.



Mẫu 15 - Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản
Mẫu: 15/HSTK-SXXK

BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐƯA VÀO
THANH KHOẢN

Tên doanh nghiệp: 
M ã số doanh nghiệp: 
Số hồ sơ thanh khoản:

STT Sô/ Loại hình tờ khai Ngày đăng 
_ ký

Ngày thực xuất Đơn vị Hải quan 
đăng ký tờ khai

Ghi chú

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

Ngày....thảng  ...năm  ......   ngày....tháng....năm....
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiêp

(Ký tên, đóng dâu công chức) (Kỷ, đóng dâu, ghi rõ họ tên)



Mẫu 16 - Báng báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư  Mẩu 16/HSTK-SXXK

BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN

Tên Doanh nghiệp: ; Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Số hồ sơ thanh khoản:

STT
Tên/ Mã nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sù dụng sản xuất sàn phẩm xuất khẩu NL, VT xuấỊ trả lại

Luựng 
NL, VT 
tồn cuối 

kỳ

Xử lý NL, VT tồn 
cuối kỳ

Tở khai nhập khẩu

Đơn vị 
tỉnh

Tên/ M s sản 
phẩm xuẩt khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Đơn 
vị tính

Định mửc 
NL.VT 

(kề cả hao 
hụt)/ đon 

vị sản 
phẩm

Lượng NL, 
VT sử 

dụng sàn 
xuất sp  

XK

Tợ khai 
xuất khẩu 

(số; ký 
hiệu; ngày 
đãng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất trả 

lại

Thanh 
khoán tiếp

Chuyển 
mục đích 

khác
Sổ; ký hiệu; 
ngày đăng 

ký

Ngày 
hoàn 
thành 
thù tục

Lượng
NL,VT

nhập
khẩu

Luợng 
NL,VT 
tôn đầu 
kỳ chưa 

thanh 
khoản

Sổ; ký 
hiệu; ngày 

đãng ký

Ngày 
hoàn 

thảnh thù 
tục hải 
quan

Lượng 
sân phẩm 
xuất khẩu

(l) Q) - (31____ Í5Ì (61 m (9) (10) Ol> í 12) (13) 04)... . . (15) (16) (17) (18) (19)

Ngày thảng năm 
Công chức hải quan kiểm tra, đổi chiếu

(Ký tên, đỏng dẩu công chức)

Ngày tháng năm 
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đảng dẩu, ghi rõ họ tên )

Ghi chu

(1)' CỘI (6 ) chi ap dụny đối với những tờ  khai nhập khau NL, V T  tlianh klioản làm  nhiều lẩn; lượng NL, V T  tồn đâu ký cliưa diaiih khoan cùa lần thanh kboan sau lá lưựiig NL, VT tồn cuối kỳ cùa lấn thanh khoan trước

(2)- Cụt (i 5) và (16) chi áp dung dối vói Iihững trường liợp xuất ư á nguyên vặt liộu đủ điều kiện được hoàn ihuế nhập khấu

(3)- Lượng NI-. VT tnn cuố i ky tai cột ( I Lượng NL, VT nhập khẩu tậi cô t (5) hoặc lượng NL, VT tồn đẩu ký chưa thanh khoán tại cột (6) - i.ưựng NL, VT sứ đụng sán xuất SP  xuất khâu tại cột (]4 )-L ư ợ n g  NL vật tư xuẳt trà tyi cụt



Mẩu 17 - Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư  nhập khẩu
17/HSTK-SXXK

BÁO CÁO TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

Tên Doanh nghiệp 
Mã số doanh nghiệp:
Sổ hồ sơ thanh khoản: ; Hợp đồng nhập khẩu: ; Hợp đồng xuất khẩu:

STT

Tờ khai nhập khâu nguyên liệu, vật tư (NL, VT) Tờ khai xuất khẩu Lượng 
NL,VT sử 

dụng cho SP 
XK và xuất 

ưà lại

Lượng 
NL,VT tòn

Số tiền thuế 
xin hoàn/ 
không thu

SỐ thuế phài 
thu hoặc 

chuyên thanh 
khoản tiếp

Ghi chú
SỐ; ký hiệu, 
ngày đăng 

ký

Ngày 
thực nhập

Tên, mã 
NL,VT

Đơn vị 
tỉnh

Số lượng Đơn giá 
tính thuế Tỷ giá

Thuế suất 
thuế NK

Số thuế NK 
phải thu

SỐ, ký hiệu; 
ngày đãng ký

Ngày thực 
xuất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (U) (12) (13) (14) (15) (lố) (17)

Ngày tháng năm .............. , ngày......... tháng......năm...
Công chức h ỉi quan kiểm tra, đối chiểu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tẽn, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Số liệu ghi tại cột (13) của Bảng này là lấy số liệu từ cột (14) và cột (16) của bảng 16/HSTK'SXXK; số liệu ghi tại cột (14) của Bảng này lấy số liệu từ cột (17) của bảng lố/HSTK-SXXK.




