
BO TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 117 /2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
Hưóng dẫn thủ tục hải quan đối vói hàng hoá gia công 

vớỉ thương nhân nước ngoài 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/ÍÕ01 và Luật số 
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều cứầ Luật Hải quan; 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/Ố005/QH11 ngày 
14/6/2005; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2Ớ06; 

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2Ớ05 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục liải quan, kiểm tra, 
giám sát hải quan; 

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

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sổ điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

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

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về 
việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ, ngành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc 
đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính; 

Bộ Tài chính hướng đẫn thủ tục hải quan đái với hảng hoá gia công vói 
thương nhân nước ngoài như sau: 

Mục 1 
QƯI ĐINH CHƯNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

1. "Nguyên liệu gia công" bao gồm nguyên liệu chính và phụ liệu: 



a) "Nguyên liệu chính" là nguyên liệu tạo nên thành phần chính của sán 
phấm. 

b) "Phụ liệu" là phần nguyên liệu tham gia tạo nên sản phẩm gia công 
nhưng không phải thành phần chính của sản phẩmế 

2. "Vật tư gia công" là các loại sản phẩm, bán thành phẩm tham gia vào 
quá trình sản xuất sản phẩm gia công nhưng không ừực tiếp cấu thành sản phầm 
gia công. Vật tư gia công bao gồm cả bao bì hoặc vật liệu làm bao bì chứa sản 
phẩin gia côngẵ 

3. "Phế liệu gia công" là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị bị loại ra 
trong quá trình gia công được thu hồi để làm nguyên liệu cho một quá trình sản 
xuất khác. 

4. "Phế thải gia công" là nguyên liệu, vật tư bị loại ra trong quá trình gia 
công nhung không còn giá trị sử dụng. 

5. "Phế phẩm gia công" là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (qui 
cách, kích thước, phẩm chất,...) theo thoả thuận của họp đồng/phụ lục họp đồng 
gia công, bị loại ra trong quá trình gia công, 

6. "Định mức sản xuất sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp 
đồng1' bao gồm: 

a) "Định mức sử dụng nguyên liệu" là lượng nguyên liệu cần thiết, hợp lý 
đê sản xuất ra một đơn vị sản phẩm gia công; 

b) "Định mức vật tư tiêu hao" là lượng vật tư tiẽu hao cho sản xuất một 
đơn vị sản phẩm gia công; 

c) "Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư" là lượng nguyên liệu hoặc vật 
tư hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế ỉiệu, phế phâm, 
phế thải gia công (trừ phế liệu, phế thải đã tính vào định mức sử dụng) tính theo 
tỷ lệ % so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. 

7. "Định mức tách nguyên ỉiệu thành phần từ nguyên ỉiệu ban đầu" là 
lượng nguyên lỉệu thành phần được tách ra từ một nguyên liệu ban đầu; 

Đối với nguyên liệu thành phần được tách ra từ nguyên liệu ban đầu thì tỷ 
lệ hao hụt ỉà lượng nguyên liệu ban đầu hao hụt tính theo tỷ lệ % khi trải qua 
công đoạn tách thành các nguyên liệu thành phần. 

8. "Máy móc, thiết bị, dụng cụ trực tiếp phục vụ gia công" là những máy 
móc, thiết bị, dụng cụ nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất sản pham gia 
công, do bên đặt gia công cho bên nhận gia công thuê, mượn để thực hiện hợp 
đồng gia công. 



9. "Hàng hoá gia công" qui định tại Điều 29 Nghị định số 12/2006/NĐ-
CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ ỉà sản phẩm hoàn chỉnh của một quy trình 
sản xuất, chế biến và đảm bảo được yêu càu của bên đặt gia công theo thoả 
thuận trong họp đồng gia công. 

Điều 2. Hình thức hợp đồng gia công 

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

2. về chữ ký và con đấu trên họp đồng: 

Đối với thương nhân nước ngoài phải có chữ ký; đối với thương nhân 
Việt Nam ký, đóng đấu theo quy định của pháp luật Việt Nam; đối với thương 
nhân là hộ kinh doanh cá thể thì ký, ghi rõ họ tên; số, ngày chứng minh nhân 
dân, nơi cấp. 

3. Các chứng từ kèm theo hợp đồng đo bên đặt gia công là thương nhân 
nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử thì bên nhận gia công ỉà thương 
nhân Việt Nam ký, đóng đấu xác nhận. 

Đối với thương nhân Việt Nam là hộ kinh doanh cá thể thì thực hiện theo 
khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Nội dung hợp đồng gia công 

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

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

Điều 4. Phụ lục họp đồng gia cồng 

1. Phụ lục hợp đồng gia công ỉà một bộ phận không tách rời của hợp đồng 
gia côngữ 

2. Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia 
công (kể cả gia hạn họp đồng) được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng trước thời 
điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực và thông báo phụ ỉục này với cơ quan hải 
quan trước hoặc cùng thời điểm thương nhân Việt Nam (sau đây gọi tắt là 
thương nhân) ỉàm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đàu tiên theo phụ lục 
hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng gia công có đầy đủ chữ ký, con dấu như họp 
đồng gia công theo quy định tại Điều 2 Thông tư này. 
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Riêng trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công khi có thay đổi, bô 
sung thì chấp nhận trị giá ghi trên hoá đơn thương mại của hồ sơ nhập khẩu, 
không bắt buộc mở phụ lục điều chỉnh. 

3. Nếu một họp đồng gia công có thời hạn hiệu lực trên một năm thì có 
thê tách hợp đồng thành nhiều phụ lục để thực hiện. Thời gian thực hiện của mỗi 
phụ lục không quá một năm. Trường họp đặc biệt thời gian gia công một sản 
pham vượt quá một năm thì họp đồng/phụ lục hợp đồng gia công thực hiện theo 
từng sản phẩm (như: gia công đóng tàu, sừa chữa tàu biểnv..). 

Điều 5ễ Nơi làm thủ tục hải quan 

Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với một họp đồng gia công (gồm tiếp 
nhận hợp đồng, tiếp nhận định mức, làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất 
khâu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản họp đồng) được thực hiện tại một 
Chi cạc Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố do thương nhân lựa chọn; 
cụ thể: 

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

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

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

Điều 6ễ Trách nhiệm của thương nhân, cơ quan hải quan 

1. Đối với thương nhân: 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân trực tiếp chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về: 

Sử dụng đúng mục đích, đúng định mức nguyên liệu, vật tư gia công theo 
qui định tại Điều 31 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính 
phù; 

Thông báo hợp đồng gia công; làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; 
thông báo, điều chỉnh định mức; làm thủ tục gia công chuyển tiếp; làm thủ tục 
xuất khẩu sản phẩm gia công; thanh lý, thanh khoản họp đồng gia công và các 
thủ tực khác liên quan đến hợp đồng gia công với cơ quan hải quan. 

Phối hợp với cơ quan hải quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin 
dể quản lý, thanh khoản hợp đồng gia công và làm thủ tục xuất khẩu, nhập khâu 
hàng hoá gia công. 
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2. Đối với cơ quan hải quan: 

Thực hiện thủ tục hải quan, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng gia 
công của thương nhân. 

ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi và quản lý chặt chẽ việc 
thực hiện hợp đồng gia công của thương nhân. 

Mục 2 

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬN GIA CÔNG 

TẠI VIỆT NAM CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 

Điều 7. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công 

1. Trách nhiệm của thương nhân: 

Chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của 
họp đồng gia công, thương nhân thông báo hợp đồng gia công với cơ quan hải 
quan. Hồ sơ gồm: 

a) Họp đồng gia công và các phụ lục hợp đồng (nếu có): nộp 02 bản chính 
(01 bản Hải quan lưu và 01 bản trả ỉại cho thương nhân sau khi tiép nhận hợp 
đồng) và 01 bản dịch tiếng Việt (nếu bằng tiếng nước ngoài, trừ tiếng Anh). 

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

c) Giấy chứng nhận đãng ký mã só thuế (nếu ỉàm thủ tục đăng ký lần 
đầu): nộp 01 bản sao có xác nhận của chính thương nhân. 

d) Giấy phép của Bộ Công Thương đối với sản phẩm gia công thuộc danh 
mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép: nộp 01 bản sao có xác nhận 
của chính thương nhân, xuất trình bản chính để đói chiếu. 

đ) Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (đối với trường họp 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu gia công) theo qui định của pháp luật: nộp 
01 bản sao có xác nhận của thương nhân, xuất ừình bản chính để đói chiếu. 

e) Văn bản giải trình, chứng minh cơ sở sản xuất đối với thương nhân 
nhận gia công lần đầu: nêu rõ địa chỉ trụ sở của thương nhân, địa chỉ cơ sở sản 
xuất, mặt hàng sản xuất, dây chuyền trang thiết bị (gồm chủng loại, số lượng 
máy móc, thiết bị hiện có), công suất thiết kế, tình hình nhân lực... (kể cả đối với 
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trường hợp thuê gia công lại); số tài khoản và tên ngân hàng thương nhân gưi 
tiên: nộp 01 bản chính. 

Thương nhân chỉ giải trình một lần và giải trình bổ sung khi có sự thay 
đôi về các nội dung đã giải trình. Trường hợp có sự thay đổi về pháp nhân, địa 
chí trụ sở làm việc, địa chỉ cơ sở sản xuất (từ khi nộp họp đồng gia công đến khi 
thanh khoản xong hơp đồng gia công), thương nhân kịp thời thông báo bằng văn 
bản cho Chi cục Hải quan đang quản lý hợp đồng gia công biết. 

g) Hợp đồng thuê gia công lại (đối với trường hợp thuế gia công lại toàn 
bộ sản phẩm gia công): nộp 01 bản sao có xác nhận của chính thương nhân, xuất 
trình bản chính đế đối chiếu. 

2. Nhiệm vụ của cơ quan hải quan khi làm thủ tục tiếp nhận họp đồng gia 
công: 

a) Đối với trường hợp không kiểm tra cơ sở sản xuất trước khi tiếp nhận 
hợp đồng gia công: 

al) Kiểm tra điều kiện được nhận hơp đồng gia công; 

a2) Kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ của họp đồng gia công; 

a3) Nhập các thông tin liên quan đến hợp đồng gia công vào máy tính; tra 
lại cho thương nhân 01 bản chính hợp đồng gia công, các chứng từ bản chính đã 
xuất trình; 

a4) Trường hợp hồ sơ chưa hợp ỉệ thì cơ quan hải quan thông báo ngay 
cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ. Neu có 
nhiều hồ sơ tiếp nhận cùng một thời điểm, không thể thông báo ngay cho thương 
nhân thì chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận, cơ quan hải quan thông 
báo cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ. 

a5) Chậm nhất 08 giờ ỉàm việc kể từ khi thương nhân nộp hồ sơ đầy đu, 
họp ]ệ, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công. 

b) Đối với trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất trước khi tiếp nhận hợp 
đồng gia công: 

bl) Thực hiện các công việc nêu tại điểm al, a2, a3, a4 khoản 2 Điều này; 

b2) Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi thương nhân nộp hồ sơ đày đủ, 
hợp lệ, cơ quan hải quan tiến hành xong kiểm tra cơ sở sản xuất và hoàn thành 
việc tiếp nhận hợp đồng gia công (hoặc từ chối tiếp nhận bằng Phiếu yêu cầu 
nghiệp vụ nếu không đủ điều kiện). 

Đối với trường hợp thương nhân có cơ sở sản xuất ở tỉnh, thành phố khác 
với nơi thông báo hợp đồng gia công thì chậm nhất là 08 ngày ỉàm việc kể từ khi 
thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan hải quan tiến hành xong kiểm tra 
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cơ sở sản xuất và hoàn thành việc tiếp nhận hợp đồng gia công (hoặc từ chối tiếp 
nhận bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ nếu không đủ điều kiện). 

Việc kiểm tra cơ sở sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 
này. 

c) Trường hợp cơ quan hải quan không có ý kiến phản hồi trong thời gian 
qui định tại khoản 2 Điều này thì thương nhân mặc nhiên được phép thực hiện 
hợp đồng gia công. 

3. Nhiệm vụ của cơ quan hải quan khi làm thủ tục tiếp nhận phụ lục hơp 
đồng gia công: 

Đối với phụ lục hợp đồng gia công, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, 
đối chiếu nội dung phụ lục hợp đồng với họp đồng gia công. Neu các điều khoản 
của phụ lục phù hợp với nội dung các điều khoản của hợp đồng thì thực hiện 
tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công. Nhập các thông tin được thông báo tại phụ 
lục vào máy tính; trả lại cho thương nhân 01 bản chính phụ lục họp đồng gia 
công, các chứng từ bản chính đã xuất trình (nếu có)ề 

Điều 8. Kiểm tra CO' sở sản xuất 

1 ề Các trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất: 

a) Thương nhân thông báo thực hiện hợp đồng gia công lần đầu với cơ 
quan hải quan; 

b) Thương nhân nhận gia công nhưng không thực hiện mà thuê thương 
nhân khác gia công lại toàn bộ hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; 

c) Quá 03 tháng (hoặc quá chu kỳ sản xuất một sản phẩm đối với gia công 
sản phẩm đặc thù như đóng tàu, cơ khí...) kể từ khi hoàn thành thủ tục nhập 
khẩu lô nguyên liệu, vật tư lần đầu tiên của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công 
nhưng không có sản phẩm xuất khẩu. 

d) Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra trên cơ sở kết quả quản lý rủi ro 
và kiểm tra xác suất để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của thương nhân. 

2. Thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất: 

a) Sau khi thương nhân nộp đầy đủ hồ sơ thông báo hợp đồng gia công, 
hoặc 

b) Trong quá trình thương nhân sản xuất sản phẩm. 

3. Thẩm quyền quyết định kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân là 
lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công và có văn bản thông báo 
cụ thể nội dung kiểm tra cho thương nhân biết trước 03 ngày làm việc. 

4ề Nội dung kiểm tra cơ sở sản xuất: 
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a) Kiếm tra quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp về nhà xưởng, máy móc, 
thiết bị của cơ sở sản xuất: 

Nếu không có giấy xác nhận của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh về quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp về nhà xưởng, máy móc, thiết bị 
của cơ sở sản xuất thì cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra: 

al) Kiểm tra giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về nhà xưởng, 
mặt bằng sản xuất. Neu là hợp đồng thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất thì thời 
hạn hiệu lực của hợp đồng thuê bằng hoặc kéo dài hơn thời hạn hiệu lực cửa hựp 
đồng gia công; 

a2) Kiểm tra quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại 
cơ sở sản xuất với khai báo của thương nhân trong văn bản giải trình để xác định 
quyền sở hữu hoặc sử dụng thực tế của thương nhân đối với máy móc, thiết bị 
tại cơ sở sản xuất. Nội dung kiểm tra: kiểm tra các tờ khai nhập khẩu (nếu nhập 
khâu); hoá đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị (nếu mua trong nước); hợp 
đồng thuê tài chính (nếu thuê tài chính). Đối với hợp đồng thuê tài chính thì thòi 
hạn hiệu lực của hợp đồng thuê bằng hoặc kéo dài hơn thời hạn hiệu ỉ ực của hợp 
đồng gia công; 

b) Kiểm tra tình hình nhân lực thực hiện hợp đồng gia công: 

Nấu không kỉểm tra được qua các thông tin do Sở Lao động-Thương binh 
và Xã hội cung cấp thì cơ quan hải quan kiểm tra như sau: 

b 1) Đối với các thương nhân đã hoạt động từ 02 tháng trở ỉên: 

b 1.1) Kiểm tra hợp đòng lao động; hoặc 

bl .2) Kiểm tra bảng trả lương cho công nhân tháng gần nhất với đựt kiếm 
tra; hoặc 

bl .3) Kiểm tra danh sách công nhân được đóng bảo hiểm có xác nhận cua 
cơ quan bảo hiểm của tháng gần nhất với đợt kiểm tra. 

b2) Đối với thương nhân mới bắt đàu hoạt động sản xuất nhưng chưa đủ 
02 tháng: việc kiểm tra tình hình nhân lực được thực hiện trong quá trình sản 
xuất sản phâm gia công. 

5. Lập Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất: 

Ket thúc kiểm tra, công chức hải quan lập Biên bản kiểm tra cơ sớ sản 
xưât theo các nộỉ dung đã kiểm tra. Nộỉ dung Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất 
phản ánh đầy đủ, trung thực với thực tế kiểm tra, có chữ ký của công chức hải 
quan thực hiện kiểm tra và người đại diện theo pháp luật của thương nhân được 
kiểm tra. Mau Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất do Tổng cục Hải quan hướng 
dẫn. 

8 



6. Trên cơ sở Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất, lập Kết luận kiểm tra cơ 
sở sản xuất (02 bản). Ket luận kiểm tra cơ sở sản xuất do lãnh đạo Chi cục ký và 
gửi 01 bản cho thương nhân để thực hiện. Mầu Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất 
do Tổng cục Hải quan hướng dẫn. 

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

a) Đối với trường hợp chưa tiếp nhận hợp đồng: cơ quan hải quan trả lại 
hồ sơ thông báo hợp đồng gia công và nêu rõ lý do. 

b) Đối với trường hợp cơ quan hải quan đẩ tiép nhận họp đồng gia công: 

Trường hợp có cơ sở sản xuất nhưng chưa đảm bảo các điều kiện sản 
xuất theo quy trình sản xuất sản phẩm thì yêu cầu thương nhân có văn bản cam 
kết khắc phục trong thời hạn nhất định. Đồng thời cơ quan hải quan tạm dừng 
làm thủ tục nhập khẩu các lô nguyên liệu, vật tư tiếp theo của họp đồng gia công 
đó cho đến khi thương nhân đảm bảo các điều kiện về cơ sở sản xuất phù họp 
với mặt hàng gia công và giải trình của thương nhân trong bản giải trình cơ sở 
sản xuất. 

Trường hợp không có cơ sở sản xuất thì cơ quan hải quan dừng làm thủ 
tục nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư để thực hiện họp đồng gia công đó; 
yêu cầu thương nhân giải trình; tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm để chuyển hồ 
sơ cho đơn vị hải quan làm nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu hoặc kiểm tra 
sau thông quan để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Thủ tục thông báo, điều chỉnh và kiểm tra định mức 

1. Thông báo định mức 

a) Thương nhân có trách nhiệm nộp bảng định mức sử dụng, định mức 
tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho cơ quan hải quan theo mẫu 
03/TBĐM-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Việc thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu được thực hiện cho từng 
mã sản phẩm. Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu 
được thông báo theo từng mã nguyên liệu ban đầuằ 

Đối vớỉ trường hợp một loại nguyên liệu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, 
nguyên liệu loại ra khi sản xuất một loại sản phẩm được sử dụng để làm nguyên 
liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu khác thì không được coi là phế liệu, không 
được tính vào tỷ lệ hao hụt và được coi là nguyên liệu thành phần. 

Đối với những mã hàng có nhiều kích cỡ (nhiều size) thì khai định mức 
theo từng kích cỡ (từng size) hoặc khai định mức bình quân cho từng mã hàng. 
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Cách tính định mức bình quân và giải trình thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu 
03/TBĐM-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Trường hợp thương nhân thông báo định mức của mã hàng theo định 
mức bình quân, nhưng trong quá trình xuất khẩu sản phẩm gia công có sự điều 
chỉnh về lượng sản phẩm xuất khẩu theo từng kích cỡ so với lượng sản phẩm 
của từng kích cỡ trong bảng giải trình thông số tính định mức bình quân khi 
thông báo ban đầu thì thương nhân tính lại định mức bình quân theo thực tế sản 
phâm xuất khẩu và thông báo với cơ quan hải quan nơi đã tiếp nhận định mức 
ban đầu. 

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

Trường hợp đơn vị tính trong Bảng thông báo định mức không thể sử 
dụng dược theo đơn vị tính trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
107/2007/QĐ-BTC dẫn trên thì thương nhân có trách nhiệm quy đổi lượng hàng 
trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo đơn vị tính tại Bảng thông báo định mức. 

2. Thời điểm thông báo định mức: 

a) Đối với mấ hàng xuất khẩu 01 lần hết lượng hàng của mã hàng đó trong 
hợp đồng/phụ lục hợp đồng: chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký tờ khai làm 
thủ tục xuất khấu mã hàng đó. 

b) Đối với mã hàng xuất khẩu nhiều lần hết lượng hàng của mã hàng đó 
trong họp đòng/phụ lục hợp đồng: trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai 
làm thủ tục xuất khẩu lần đầu tiên của mã hàng đó. 

3. Thờỉ điểm điều chỉnh định mức: 

a) Đối với mã hàng xuất khẩu 01 lần hết lượng hàng của mã hàng đó trong 
hợp đồng/phụ lục hợp đồng: chậm nhất 05 ngày trước khi làm thủ tục đăng ký tờ 
khai xuất khẩu. 

b) Đối với mã hàng xuất khẩu nhiều lần hết lượng hàng của mã hàng đó 
trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng: chậm nhất 05 ngày trước khi làm thủ tục đăng 
ký tờ khai xuất khẩu lần cuối cùng của mã hàng (nếu điều chỉnh định múc do 
nhầm lẫn trong tính toán) hoặc chậm nhất 05 ngày trước khi làm thủ tục đăng ký 
tờ khai xuất khẩu sản phẩm có điều chỉnh định mức (nếu điều chỉnh với lý do 
nêu tại diếm b, khoản 4 Điều này). 

4. Các trường hợp điều chỉnh định mức: 
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a) Do nhầm lẫn trong tính toán (ví dụ: nhầm lẫn về phương pháp tính; đơn 
vị tính; về dấu chấm, đấu phẩy; nhầm lẫn kết quả tính). 

b) Trong quá trình thực hiện họp đồng gia công nếu do thay đổi tính chất 
nguyên liệu, điều kiện gia công, yêu cầu của từng đơn hàng xuất khẩu dẫn đến 
thay đổi định mức thực tế (được tho ả thuận trong phụ lục hơp đồng gia công) thì 
thương nhân nộp bảng điều chỉnh định mức mới của mã hàng kèm văn bản nêu 
rõ lý đo gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công xem xét, quyết 
định cụ thể cho từng trường họp. 

5. Thời điểm thông báo định mức bình quân đã tính lại theo quy định tại 
điểm b, khoản 1 Điều này là chậm nhất 15 ngày sau khi xuất khẩu hết lượng 
hàng của mã hàng có định mức bình quân. 

6. Khi điều chỉnh định mức của mã hàng, thương nhân không phải thay 
đổi mã hàng đã thông báo với cơ quan hải quan. Thương nhân và đơn vị Hải 
quan làm thủ tục cho hợp đồng gia công thống nhất bổ sung thêm mã phụ cho 
mã hàng đó trên bảng điều chỉnh định mức và trên tờ khai xuất khẩu đối với mã 
hàng có định mức điều chỉnh. 

7. Định mức thương nhân đã thông báo, đã điều chỉnh, đã tính lại với cơ 
quan hải quan là định mức để thanh khoản hợp đồng gia công. 

8. Các trường hợp kiểm tra định mức: 

a) Thương nhân thông báo điều chỉnh tăng định mức; 

b) Có dấu hiệu nghi vấn gian lận định mức; 

c) Thương nhân đã bị xử phạt gian lận định mức trong thời hạn 365 ngày 
kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Quá thời gian này thì thực hiện kiểm tra định 
mức theo hướng dẫn tại điểm a, b khoản 8 Điều này. 

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

10. Địa điểm kiểm tra định mức: 

a) Kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan và/hoặc 

b) Kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhânẳ 

11. Phương pháp kiểm tra định mức: 

a) Cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra; 

b) Kiểm tra thông qua tồ chức giám định chuyên ngành. 

12. Thời điểm kiểm tra định mức: 
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a) Sau khi thương nhân nộp Bảng thông báo định mức hoặc bản thông báo 
điều chỉnh định mức, hoặc 

b) Khi thanh khoản hợp đồng gia công, hoặc 

c) Khi kiểm tra sau thông quan. 

13. Nguyên tắc kiểm tra định mức: 

Nguyên tắc kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, việc kiểm tra được giới hạn 
ở mức phù hợp với kết quả phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp 
luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan. 

14. Trách nhiệm của thương nhân trong quá trình kiểm tra định mức: 

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

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

c) Thực hiện quyết định của cơ quan hải quan liên quan đến việc kiếm tra 
định mức. 

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

a) Kiểm tra đúng qui trình, không gây phiền hà, cản trở quá trình sản xuất 
cúa thương nhân; 

b) Thực hiện đúng thời gian kiểm tra: 

b 1) Đối với trường hợp kiểm tra trên hồ sơ tại trụ sở cơ quan hải quan: 
chậm nhất 08 giờ làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm tra phải thực hiện xong việc 
kiểm tra định mức. 

Trường hợp một hợp đồng/phụ lục hợp đồng có nhiều mã hàng cần kiếm 
tra định mức, trong 08 giờ làm việc không thể kiểm tra hết thì được kéo dài sang 
ngày làm việc tiếp theo nhưng thời gian kéo dài không quá 08 giờ làm việc kê từ 
khi bắt đầu kiểm tra; 

b2) Đối với trường hợp kiểm tra hồ sơ kết hợp với kiểm tra thực tế tại cơ 
sớ sản xuất của thương nhân: chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đàu kiểm 
tra phải thực hiện xong việc kiểm tra định mức. Trường hợp sản phẩm sản xuất 
có tính đặc thù cần phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thì thời gian kiểm 
tra không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kết quả giám định từ 
cơ quan chuyên ngành; 
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c) Niêm phong mẫu sản phẩm đã thực hiện kiểm tra định mức và giao 
thương nhân tự bảo quản, ghi rõ số niêm phong trên Biên bản kiểm tra định 
mức; 

d) Lập Biên bản xác nhận kết quả kiểm tra khi kết thúc kiểm tra. Nội dung 
Biên bản phản ánh đầy đủ, trung thực với thực tế kiểm tra, có chữ ký của công 
chức hải quan thực hiện kiểm tra và người đại diện theo pháp luật của thương 
nhân được kiểm tra. Mầu Biên bản kiểm tra định mức do Tổng cục Hải quan 
hướng dẫn. 

đ) Trên cơ sở Biẽn bản kiểm tra định mức, lập Kết luận kiểm tra định mức 
(02 bản). Kết luận kiểm tra định mức do lãnh đạo Chi cục ký và gửi 01 bản cho 
thương nhân để thực hiện. Mau Ket luận kiểm tra định mức do Tổng cục Hải 
quan hướng dẫn. 

e) Biện pháp xử lý trong trường họp kết luận định mức thương nhân 
thông báo, điều chỉnh không đúng so với thực tế (tăng so với định mức thực tế): 

el) Lập Biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; 

e2) Nấu hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công chưa thanh khoản: định 
mức kiểm tra là định mức để làm cơ sờ thanh khoản; 

e3) Nếu hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công đã thanh khoản: định mức 
kiểm tra là định mức để làm cơ sở truy thu thuế. 

Điều 10. Thông báo mã nguyên liệu, vật tư 

1. Đối với các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, thanh 
khoản hợp đồng gia công thì trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khầu 
nguyên liệu, vật tư, thương nhân thông báo mã nguyẽn liệu, vật tư theo mẫu 
01/TBNVL-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản 
chính. 

Trường hợp một loại nguyên vật liệu ban đầu được tách ra thành nhiều 
nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng 
ià sản phẩm tạo nên từ bản thân nguyên liệu thành phần hoặc từ sự kết hợp giữa 
nguyên liệu thành phần với các nguyên liệu khác thì cả nguyên liệu ban đầu và 
nguyên liệu thành phần đều được đăng ký trẽn danh mục nguyên liệu nhập khẩu. 

Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công lưu mẫu 01/TBNVL-
GC/2011 theo hợp đồng để thuận tiện theo dõi, quản lý. 

2. Trường hợp có phát sinh mã mới trong quá trình thực hiện hợp 
đồng/phụ lục hợp đồng gia công thì thương nhân thông báo bổ sung cho cơ quan 
hải quan. 
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3. Đôi với đơn vị chưa ứng đụng công nghệ thông tin để quản lý, thanh 
khoản họp đồng gia công thì thương nhân sử đụng các chữ số tự nhiên liên tiếp 
băt đâu từ sô 01 đế đặt cho mã nguyên liệu, vật tư. 

Điều 11. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công 

1. Đối với nguyên liệu, vật tư gia công đo bên đặt gia công cung cấp từ 
nước ngoài: 

a) Thực hiện theo hướng đẫn về thủ tục hải quan đối với hàng ho á nhập 
khẩu thương mại tại phần II Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 
của Bộ Tài chính hướng đẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hài quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 194/2010/TT-BTC) nhưng không thực 
hiện việc khai thuế và kiểm tra tính thuế. 

b) Đối với nguyên liệu, vật tư đo bên đặt gia công mua và chỉ định đối tác 
thứ ba gửi cho bên nhận gia công thì trong hồ sơ hài quan nhập khấu lô hàng có 
thêm văn bản của bên đặt gia công thông báo cho bên nhận gia công về việc 
nhận hàng từ đối tác thứ ba. 

c) Đối với sản phẩm hoàn chỉnh đo bên đặt gia công cung cấp đế gắn hoặc 
đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khâu ra 
nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện như đối với nguyên liệu gia công, nếu 
đáp ứng các điều kiện sau: 

c 1) Tên sản phẩm hoàn chỉnh và mục đích cung cấp sản phâm hoàn chỉnh 
để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất 
khẩu ra nước ngoài được ghi rõ trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; 

c2) Được quản lý như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công; 

c3) Khi làm thủ tục nhập khẩu khai rố tên, lượng sản phấm hoàn chỉnh 
gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công xuất khẩu trên tờ khai hải quan 
nhập khẩu. 

d) Lấy mẫu và lun mẫu: Việc lấy mẫu, lưu mẫu, lưu hình ảnh nguyên liệu 
gia công thực hiện theo hướng đẫn tại Điều 15 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

2. Đối với nguyên liệu, vật tư gia công đo bên đặt gia công cung câp theo 
hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: thủ tục hải quan thực hiện theo quy định 
tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và 
hướng dẫn tại Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

3. Trường hợp nguyên liệu, vật tư gia công nhập khảu qua đường chuyển 
phát nhanh và thương nhân kinh doanh địch vụ chuyển phát nhanh đã đăng ký tờ 
khai theo loại hình phải nộp thuế thì trên cơ sở đề nghị của chủ hàng, Chi cục 
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Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công thực hiện đăng ký lại tờ khai cho chủ 
hàng trên cơ sở tờ khai khai chưa đúng loại hình và có vãn bản thông báo cho 
Chi cục Hải quan nơi quản lý hàng chuyển phát nhanh để thực hiện việc hoàn trả 
tiền thuế cho thương nhân (nếu có). Thủ tục, hồ sơ hoàn trả lại số tiền thuế đã 
nộp cho thương nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-
BTC. 

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

Điều 12. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia 
công tự cung ứng cho hợp đồng gia công 

1. Đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua 
tại thị trường Việt Nam: 

a) Phải được thoả thuận trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công về tên 
gọi, định mức, tỷ lệ hao hụt, lượng hàng, đơn giá, phương thức thanh toán, thời 
hạn thanh toán. 

Không được cung ứng nguyên liệu, vật tư thuộc danh mục hàng hoá cấm 
xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; 

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

c) Thủ tục hải quan: 

Bên nhận gia công phải làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư tự 
cung ứng từ nguồn do bên nhận gỉa công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường 
Việt Nam (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu) có thuế xuất 
khẩu, có giấy phép. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, bên nhận gia 
công thực hiện khai, tính thuế xuất khẩu (nếu có) trên phụ lục Tờ khai hàng hóa 
xuất lchẳu (mẫu PLTK/2002-XK). 

Cơ quan hải quan không thực hiện thanh khoản đối với nguồn nguyên 
liệu, vật tư tự cung ứng từ nguồn do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại 
thị trường Việt Nam nhưng khi xuất khẩu sản phẩm gia công thương nhân thực 
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hiện kê khai theo mẫu 02/NVLCƯ-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu đã kê khai. 
Chính sách thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 
13/8/2010 của Chính phủ và Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

2. Đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công trực tiếp mua từ nước 
ngoài dế cung ứng cho họp đồng gia công: 

a) Được thoả thuận trong họp đồng/phụ lục hợp đồng gia công về tên gọi, 
định mức, tỷ lệ hao hụt, lượng hàng, đon giá, phương thức thanh toán, thời hạn 
thanh toán. 

b) Phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nếu nguyên liệu, vật tư cung ứng 
thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu có giấy phép; không được cung ứng 
nguyên liệu, vật tư thuộc danh mục hàng hoá cám nhập khẩu, cấm xuất khấu, 
tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. 

c) Thủ tục hải quan, chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện như sau: 

c 1) Đối với nguyên liệu, vật tư tự cung ứng được nhập khẩu sau khi có 
thoả thuận trong họp đồng/phụ lục hợp đồng gia công: đăng ký tờ khai nhập 
khấu theo ỉoại hình gia công; cách ghi trên tờ khai nhập khẩu như sau: Tờ khai 
số /NK/GC-CƯ/ 

Khi làm thủ tục nhập khẩu, bên nhận gia công nộp 01 bản sao hợp đồng 
mua bán hàng hóa; chính sách thuế thực hiện theo loại hình gia công. 

c2) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất 
xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công: Thương nhân được sử dụng đế 
cung úng cho hợp đồng gia công, chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện 
theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hướng dẫn tại Thông 
tư số 194/2010/TT-BTC nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

c2.1) Phù hợp với nguyên liệu, vật tư cung ứng thỏa thuận trong hợp 
đồng/phụ lục hợp đồng gia công về lượng hàng, quy cách, chủng loại. 

c2.2) Thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ khi đăng ký tờ khai 
nhập khấu đến khi đăng ký tờ khai xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư 
cung úng. 

d) Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, bên nhận gia công khai 
theo mẫu 02/NVLCƯ-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; mẫu 
nảy được lưu cùng tờ khai xuất khẩuẽ 

3. Đối với trường hợp mua bán hàng hóa giữa nội địa và doanh nghiệp 
chế xuất để cung ứng: thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 45 
Thông tư số 194/2010/TT-BTC và điểm a, b, d, khoản 2 Điều này. 
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Điều 13. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để 
thực hiện hợp đồng gia công 

1. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng 
gia công phải tuân thủ các quy định về chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng ho á. 

2. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện họp đồng 
gia công của thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn 
tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là 
Bộ Công Thương). 

3. Thủ tục hải quan: 

a) Đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ gia công 
thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thì thực hiện theo loại hình tạm 
nhập-tái xuất và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia 
côngề 

b) Đối với máy móc, thiết bị bên đặt gia công cho thuê, mượn nhưng 
không trực tiếp phục vụ gia công thì thủ tục hải quan thực hiện theo loại hình 
tạm nhập-tái xuất, nộp thuế; chính sách thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 194/2010/TT-BTC. 

Điều Ĩ 4 ẳ  Thủ tục hải quan đổi với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để làm 
mẫu gìa công (hàng mẫu không thanh toán) 

1 ề Thủ tục hải quan đói với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu gia 
công thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không 
nhằm mục đích thương mại hướng dẫn tại phần III Thông tư số 194/2010/TT-
BTC 

2. Hàng mẫu để làm mẫu gia công đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Chỉ có thể sừ dụng làm mẫu để gia công, không có giá trị thương mại 
(ví dụ: hàng bị đục lỗ hoặc đóng dấu "hàng mẫu", giày một chiếc, áo một tay); 

b) Bộ chứng từ lô hàng thể hiện là hàng mẫu; 

c) Mỗi mã hàng mẫu chỉ được xuất/nhập tối đa 05 đơn vị. 

Điều 15ệ Thủ tục xuất khầu sản phẩm gia công ra nước ngoài 

1. Hồ sơ hải quan: 

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

b) Bảng kê chi tiết hàng hoá đổi với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng 
loại hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp 01 bản chính; 
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c) Giấy phép xuất khẩu đối vói hàng hóa có giấy phép xuất khẩu theo quy 
định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi 
xuất khẩu nhiều lần và xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ 
lù i ;  

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

2. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với 
hàng hoá xuất khẩu thương mại hướng dẫn tại phần II Thông tư số 
Ỉ94/2010/TT-BTC nhưng không thực hiện việc khai thuế, kiểm tra tính thuế đối 
với sản phẩm xuất khẩu; ngoài ra thực hiện thêm một số nội dung sau: 

a) Nếu sản phẩm gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư tự 
cung ứng thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 
này ẵ  

b) Nếu hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công có sử dụng sản phẩm gia 
công hoàn chỉnh nhập khẩu gắn vào sản phẩm gia công xuất khấu thì khai rô 
trên tờ khai hải quan xuất khấu. 

c) Trường hợp sản phẩm gia công xuất khảu cho đối tác thứ ba nhưng 
trong hợp đồng g ia  công  chưa  thể  hiện cụ thể  t ên ,  đ ịa  ch ỉ  của  đố i  t ác  này  th ì  khi  
ỉàm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu, thương nhân nộp cho cơ quan hải quan 
bản sao văn bản của bên đặt gia công chỉ định giao hàng cho đối tác thử ba. 

d) Đối với lô hàng xuất ỉđiẩu thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa, thương 
nhân xuất trình mẫu lưu nguyên liệu (đối với trường hợp có lấy mẫu) và bảng 
định mức đã thông báo khi cơ quan hải quan yêu cầu. 

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

đ) Cơ quan hải quan chỉ ỉàm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu cho những 
mã hàng thương nhân đã thông báo định mức. 

3. Thủ tục hải quan đói với lô hàng gia công xuất khẩu chuyển cửa khấu 
thực hiện theo thủ tục hải quan đối vói hàng hoá chuyển cửa khẩu quy định tại 
Điều 16, Điều 18 Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và 
hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

4. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công đã xuât khâu bị trả lại đê 
sủa chữa, tái chế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư sô 
194/2010/TT-BTC. 
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Điều 16. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với sản 
phẩm gia công 

Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo qui định tại Nghị định số 
12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. Thủ tục hải quan cụ thể như 
sau: 

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

a) Thủ tục nhập khẩu tại chỗ: 

al) Đối với thương nhân xuất khẩu: 

al. 1) Kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho thương nhân xuất khẩu trên 04 
tờ khai hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ, ký tên, đóng dấu; 

al .2) Giao 04 tờ khai hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ, hàng hoá và 
hoá đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT cho thương nhân nhập khẩu. 

a2) Đối với thương nhân nhập khẩu: 

a2Ế 1) Kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho thương nhân nhập khẩu trên 04 
tờ khai hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ; 

a2.2) Nhận hàng do thương nhân xuất khẩu tại chỗ giao; 

a 2 ẳ 3 )  Nộp hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu tại 
chỗ, hợp đồng mua bán với bêri đặt gia công có điều khoản nhận hàng từ bên 
nhận gia công, xuất trình hoá đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT của thương 
nhân xuất khẩu, các giấy tò khác theo quy định đối với từng loại hình nhập khẩu 
(trừ vận tải đơn) và xuất trình mẫu hàng hoá nhập khẩu tại chỗ (nếu nhập khẩu 
tại chỗ làm nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu) cho Chi cục Hải quan nơi thương 
nhân làm thủ tục nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo quy định, phù 
hợp với từng loại hình nhập khẩu. 

a2.4) Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu tại chỗ, thương nhân nhập khẩu 
lưu 01 tờ khai; chuyển 02 tờ khai còn lại cho thương nhân xuất khẩu. 

a3) Hải quan ỉàm thủ tục nhập khẩu tại chỗ: 

a3.1) Tiếp nhận, đăng ký tờ khai, kiểm tra tính thuế (đối với hàng có 
thuế); chỉ kiểm tra thực tế hàng hoá khi có dấu hiệu vẳi phạm; 

a3.2) Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên và đóng dấu công chức 
vào 04 tờ khai hàng hóa xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ; 

a3.3) Lưu 01 tờ khai và chứng từ thương nhân nộp, trả lại cho thương 
nhân nhập khẩu 03 tờ khai và các chứng từ thương nhân xuất trình; 
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a3.4) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thương 
nhân nhập khấu tại chỗ biết để theo dõi hoặc thông báo gửi qua mạng máy tính 
nêu giữa Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu và cơ quan thuế địa phương đã 
nối mạng. 

b) Thủ tục xuất khẩu tại chỗ: 

b 1) Thương nhân làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ: 

Nộp hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ 
gồm: 02 tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã có xác nhận của Hải quan làm 
thủ tục nhập khẩu; chỉ định giao hàng của bên đặt gia công; giấy phép xuất khấu 
(nếu mặt hàng xuất khấu có giấy phép). 

b2) Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ: 

b2.1) Tiếp nhận hồ sơ hải quan xuất khẩu tại chỗ; 

b2.2) Tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, kiểm tra tính 
thuế đối với nguyên vật liệu tự cung ứng (nếu có). Xác nhận hoàn thành thủ tục 
hải quan, ký, đóng dấu công chức vào tờ khai hải quan; 

b2.3) Lun 01 tờ khai cùng các chứng từ thương nhân nộp, trả thương nhân 
01 tờ khai và các chứng từ do thương nhân xuất trình. 

c) Trường hợp thương nhân giao, nhận sản phẩm gia công nhập khấu tại 
chỗ để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu được thực hiện 
nhiều lần trong ngày hoặc tuần hoặc tháng thì được khai gộp trên 01 tờ khai hải 
quan xuất nhập khẩu tại chỗ trên cơ sở các chứng từ giao, nhận từng lần như hóa 
đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ với 
cỉiều kiện hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho kiêm vận 
chuvên nội bộ gộp lại để khai chỉ giới hạn trong ngày hoặc tuần hoặc tháng cho 
01 tờ khai của ngày hoặc tuần hoặc tháng đó. Trường hợp tại thời điểm giao, 
nhận hàng có sự thay đổi về chính sách thuế hoặc tỷ giá thì thực hiện khai trên 
tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ riêng, không gộp chung với chứng từ không cỏ 
thay đôi ve chính sách thuế hoặc tỷ giá. 

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

Việc kiểm tra thực tế hàng hoá đối với trường hợp này chỉ thực hiện khi có 
nghi vấn thương nhân giao, nhận hàng hóa không đúng như khai trên tờ khai 
xuất nhập khẩu tại chỗ; trường hợp thương nhân đã đưa hàng hóa vào sản xuất 
thì kiểm tra sổ sách chứng từ liên quan đến việc nhận hàng hóa của thương nhân. 
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2. Đối với sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh 
Ạ ' 4' nội địa: 

a) Địa điểm làm thủ tục hải quan: tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia 
công có sản phẩm xuất khẩu tại chỗ. 

b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan: thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 41 
Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Chính sách thuế, chính sách nhập khẩu hàng 
hóa thực hiện theo qui định hiện hành. 

Trường hợp hàng hóa thuộc diện kiểm tra thực tế thì chỉ kiểm tra 01 ỉần 
khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ. 

c) Sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh nội địa 
thực hiện quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính 
phủ về nhãn hàng hoá. 

3. Thủ tục xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ đối với trường họp thương nhân 
nhận gia công cho thương nhân nước ngoài đồng thòi là thương nhân nhập khẩu 
tại chỗ sản phẩm gia công thì thương nhân này thực hiện cả thủ tục xuất khẩu, 
nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công. 

4. Đối với sản phẩm gia công dùng để thanh toán tiền gia công: 

Thủ tục hải quan thực hiện theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Hợp 
đồng mua bán thay bằng văn bản thoả thuận giữa bên đặt và bên nhận gia công 
về việc thanh toán tiền gia công bằng sản phẩm gia công. 

Thựơng nhân thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá nhập khẩu, 
chính sách thuế như đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài và quy định tại Nghị 
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá. Sản 
phẩm gia công này được đưa vào để thanh khoản hợp đồng gia công. 

5. Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ có giá trị để thanh khoản khi: 

a) Đối với thương nhân xuất khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có 
xác nhận, ký tên, đóng dấu của 4 bên: thương nhân xuất khẩu, thương nhân nhập 
khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu. 

b) Đối với thương nhân nhập khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có 
xác nhận, ký tên, đóng dấu của 3 bên: thương nhân xuất khẩu, thương nhân nhập 
khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu. 

c) Trường hợp thương nhân xuất khẩu tại chỗ và thương nhân nhập khẩu 
tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan thì Chi cục Hải quan này ký 
xác nhận cả phần Hải quan làm thủ tục xuất khẩu và Hải quan làm thủ tục nhập 
khẩu. 
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Điều 17. Thủ tục hải quan đối vói trường hợp thuê gia công lại 

Trường hợp thương nhân Việt Nam ký két hợp đồng gia công với thương 
nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê thương nhân khác gia 
công (thuê gia công lại) theo qui định tại điểm b, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 
12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì thương nhân ký kết hợp 
đồng gia công vởi thương nhân nước ngoài là người làm thủ tục xuất khấu, nhập 
khẩu, thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc thực hiện họp đồng gia công này. Thương nhân ký kết 
họp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về tên thương nhân, địa chỉ trụ sở và địa chỉ cơ sở sản xuất của thương 
nhân nhận gia công lại đễ cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. 

Hàng hóa giao, nhận giữa các thương nhân Việt Nam với nhau không phải 
làm thủ tục hải quan. 

Điều 18. Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp 

1. Trách nhiệm của thương nhân: 

a) Trên cơ sở văn bản chỉ định của các bên đặt gia công, thương nhân giao 
sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên giao) và thương nhân nhận sản phẩm gia 
công chuyển tiếp (Bên nhận) tự tổ chức việc giao, nhận hàng theo quy định tại 
khoản 2 Điều này. 

b) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân Bên giao, Bên nhận 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao, nhận sản phẩm đúng khai báo trên 
tờ lchai hàng gia công chuyển tiếp (dưới đây gọi tắt là tờ khai chuyển tiếp). 

c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân Bên giao chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ 
nguyên liệu của họp đồng gia công. Người đại diện theo pháp ỉuật của thương 
nhân Bên nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về vỉệc sử dụng sản phấm gia 
công chuyển tiếp đúng mục đích gia côngằ 

d) Nếu hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp (hợp đồng 
gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia công chuyến tiếp làm 
nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận) cùng một thương nhân nhận gia 
công, thì thương nhân thực hiện nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận. 

2. Thủ tục hải quan: 

a) Bên giao khai tờ khai hải quan và giao hàng cho Bên nhận: 

a l )  Bên  g iao  kê  kha i  đầy đủ các  t iêu  ch í  dành  cho  ngườ i  g iao  hàng  kha i ,  
ký tên, đóng đấu trên cả 4 tờ khai (mẫu HQ/2011-GCCT-Phụ lục I)ằ 
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a2) Giao sản phấm kèm 04 tờ khai hải quan và hóa đơn xuất khẩu hoặc 
hóa đơn GTGT cho Bên nhận; việc giao, nhận được thực hiện tại cơ sở gia công 
hoặc kho hàng của Bên nhận. 

b) Sau khi nhận đủ sản phẩm, hóa đơn và 04 tờ khai hải quan đã kê khai, 
ký tên, đóng dấu của Bên giao, Bên nhận tiến hành các công việc sau: 

bl) Khai đầy đủ các tiêu chí dành cho người nhận hàng, ký tên, đóng dấu 
trên cả 04 tờ khai. 

b2) Đăng ký tờ khai hải quan với Hải quan bên nhận, hồ sơ đăng ký gồm: 

b2.1) Tờ khai hải quan: nộp 04 bản chính; 

b2.2) Văn bản chỉ định nhận hàng của bên đặt gia công: nộp 01 bản sao, 
xuất trình 01 bản chính; 

b2.3) Hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT: nộp 01 bản sao và xuất 
trình 01 bản chính; 

b2.4) Mau hàng hóa gia công chuyển tiếp. 

b2.5) Xuất trình hàng hoá hoặc sổ sách chứng từ liên quan đến việc nhận 
hàng để kiểm tra khi có yêu cầu. 

c) Nhiệm vụ của Hải quan bên nhận: 

cl) Tiếp nhận hồ sơ hải quan và mẫu hàng gia công chuyển tiếp; 

c2) Tiến hành đăng ký tờ khai; lập Phiếu lấy mẫu, niêm phong mẫu hàng 
theo qui định; 

c3) Kiểm tra thực tế hàng hoá: chỉ kiểm tra thực tế hàng hoá khi có nghi 
vấn thương nhân giao nhận hàng không đúng như khai trên tờ khai gia công 
chuyển tiếp; trường hợp thương nhân đã đưa hàng vào sản xuất thì kiểm tra sổ 
sách chứng từ liên quan đến việc nhận hàng của thương nhân; 

c4) Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên đóng dấu lên cả 04 tờ khai; 

c5) Lưu 01 tờ khai và bản sao các chứng từ; trả cho Bên nhận 03 tờ khai 
và bản chính các chứng từ; giao mẫu hàng đã niêm phong hải quan cho Bên 
nhận tự bảo quản để xuất trình cho Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm 
gia công hoặc các trường hợp khác khi Hải quan yêu cầu. 

d) Sau khi nhận lại 03 tờ khai hải quan đã có xác nhận hoàn thành thủ tục 
hải quan từ Hải quan bên nhận, Bên nhận lưu 01 tờ khai; chuyển ngay 02 tờ khai 
còn lại cho Bên giao. 

đ) Ngay sau khi nhận được 02 tờ khai hải quan (đã khai đầy đủ, có chữ 
ký, đóng dấu của Bên nhận và Hải quan bên nhận) do Bên nhận chuyển đến, 
Bên giao đăng ký tờ khai hải quan với Hải quan bên giao, hồ sơ đãng ký gồm: 
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đl )  Tờ khai  hả i  quan  nhận từ Bên nhận:  nộp 02  bản ch ính;  

đ2) Văn bản chỉ định giao hàng: nộp 01 bản sao, xuất trình 01 bản chính; 

đ3) Hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT: nộp 01 bản sao, xuất trình 
01 bản chính. 

e) Nhiệm vụ của Hải quan bên giao: 

e l )  Tiếp nhận hồ sơ  hả i  quan;  

e2) Đãng ký tờ khai; xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan; ký tên, đóng 
dấu vào cả 02 tờ khai; 

e3) Trả cho Bên giao 01 tờ khai và bản chính các chứng từ; lưu 01 tờ khai 
và bản sao các chứng từ. 

Nếu hợp đồng gia công giao và hợp đồng gia công nhận đều do một Chi 
cục Hải quan quản lý thì Chi cục Hải quan này thực hiện nhiệm vụ của cả Hải 
quan bên giao và Hải quan bên nhận. 

Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp trên đây được áp dụng 
cho cả trường hợp khác đối tác thuê gia công. 

3. Tờ khai chuyển tiếp được sử dụng làm chứng từ để thanh khoản họp 
đồng gia công nếu đáp ứng được các yêu cầu: 

a) Đối với hợp đồng gia công giao: 

al) Các tiêu chí trên tờ khai được kê khai đầy đủ, không tầy xoá; có xác 
nhận, ký tên, đóng dấu của cả 04 bên: Bên giao; Bên nhận; Hải quan quản lý 
hợp đồng gia công giao (Hải quan bên giao); Hải quan quản ỉý hợp đồng gia 
công nhận (Hải quan bên nhận); 

a2) Thời điểm Bên giao đến Hải quan bên giao làm thủ tục hải quan phải 
nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công giao và không quá 15 ngày 
kê từ ngày Hải quan bên nhận ký xác nhận hoàn thàrủi thủ tục hải quan lên tờ 
khai. Quá thời hạn nêu trên, nếu tờ khai đó đã được Hải quan bên nhận xác nhận 
hoàn thành thủ tục hải quan thì lập biên bản vi phạm để xử ỉý theo quy định và 
làm tiếp thủ tục hải quan, không huỷ tờ khai. 

b) Đối với hợp đồng gia công nhận: 

b l )  Các  t iêu  ch í  t rên  tờ khai  được  kê  kha i  đầy đủ ,  không tẩy xoá ;  có  xác  
nhận, ký tên, đóng dấu của 03 bên (trừ Hải quan bên giao); 

b2) Thời điểm Bên nhận đến Hải quan bên nhận làm thủ tục hải quan phải 
trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công nhận và không quá 15 ngày kể từ 
ngày Bên giao ký xác nhận trên tờ khai chuyển tiếp. 
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Điều 19. Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, 
mượn theo chỉ định của bên đăt gia công sang họp đồng gia công khác 
trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công 

1. Các trường hợp được chuyển: 

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

b) Nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu cho hợp đồng gia công nhưng không 
phù hợp đế thực hiện hợp đồng gia công này (do thay đổi mẫu mã sản phẩm), 
bên đặt gia công yêu cầu chuyển sang thực hiện cho họp đồng gia công khác 
cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công; 

c) Nguyên liệu, vật tư của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công này 
nhưng bên đặt gia công giao nhàm cho hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công 
khác cùng đối tác đặt gia công; 

d) Các trường hợp khác nếu thương nhân có vãn bản giải trình lý do 
chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công 
xem xét, chấp thuận cho chuyển, trừ trường hợp nêu tại điểm c4, khoản 2, Điều 
23 Thông tư này. 

2. Thủ tục hải quan: 

Áp dụng như thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp hưởng dẫn 
tại Điều 18 Thông tư này, trừ việc yêu cầu thương nhân xuất trình hóa đơn xuất 
khẩu hoặc hóa đơn GTGT. 

Điều 20. Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư gia công ra nưóc ngoài 
trong thời gian thực hiện họp đồng gia công 

lẵ Hồ sơ hải quan: 

a) Tờ khai hàng hoá xuất khẩu: nộp 02 bản chính; 

b) Văn bản giải trình của thương nhân (nêu rõ lý do tái xuất; số, ngày, 
tháng, năm của tờ ỉthai nhập khẩu và của hợp đồng gia công có hàng trả lại): nộp 
01 bản chính kèm bản sao tờ khai nhập khẩu tương ứng; 

c) Văn bản đề nghị trả lại hàng của bên đặt gia công: nộp 01 bản chính. 

2. Thủ tục hải quan: thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài nguyên 
ỉiệu, vật tư gia công dư thừa hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều 23 Thông tư 
này. 

Điều 21. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công 

1. Hồ sơ thanh khoản: 
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a) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu 01/HSTK-
GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; 

b) Bảng tổng họp sản phẩm gia công xuất khẩu theo mẫu 02/HSTK-
GC/2011 -Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 bản chính; 

c) Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công (bao gồm cả tờ khai xuất 
nhập khẩu tại chỗ; tờ khai giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp) đã làm 
xong thủ tục hải quan, đủ cơ sở xác định hàng hoá đã xuất khẩu theo hướng dẫn 
tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, theo mẫu 09/HSTK-GC/2011-Phụ 
lục II ban hành kèm theo Thông tư này): nộp 01 bản chính; 

d) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển 
sang họp đồng gia công khác trong khi đang thực hiện hợp đồng gia công theo 
mẫu 03/HSTK-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 01 
bản chính; 

đ) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng (nếu 
có) theo mẫu 04/HSTK-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: 
nộp 01 bản chính; 

Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn việc kê khai nguồn nguyên liệu 
mua trong nước để cung ứng không đúng thì yêu cầu thương nhân xuất trình hoá 
đan mua hàng, chứng từ thanh toán nguyên liệu cung ứng của bên đặt gia công; 

e) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất thành sản 
phẩm xuất khẩu theo mẫu 05/HSTK-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này: nộp 01 bản chính; 

g) Bảng thanh khoản hợp đồng gia công theo mẫu 06/HSTK-GC/2011-
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính (trả thương nhân 
01 bủn sau khi thanh khoản); 

h) Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất theo mẫu 
07/HSTK-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản 
chính (trả thương nhân 01 bản sau khi thanh khoản); 

i) Tờ khai tạm nhập máy móc, thiết bị thuê, mượn; tờ khai nhận máy móc, 
thiết bị từ hơp đồng gia công khác (nếu có); tờ khai tái xuất máy móc, thiết bị: 
xuất trinh bản chính (bản lưu người khai hải quan); 

k) Bảng thống kê sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng 
chung với sản phẩm gia công xuất khẩu (nếu có) theo mẫu 08/SPHC-GC/2011 -
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này: nộp 02 bản chính (trả thương nhân 
01 bản sau khi thanh khoản); 

26 



Người đại diện theo pháp luật của thương nhân ký tên, đóng dấu (nếu là 
hộ kinh doanh cá thể thì ký, ghi rõ họ tên; số, ngày chứng minh nhân dân, nơi 
cấp) vào các bảng biểu nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực của các số liệu thanh khoảnề 

2ề Thời hạn nộp, gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản: 

a) Thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản: 

Chậm nhất 45 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng gia công (hoặc phụ lục 
hợp đồng gia công) kết thúc hoặc hết hiệu lực, thương nhân nộp đủ hồ sơ thanh 
khoản hợp đồng gia công (bao gồm cả phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư 
dư thừa, máy móc, thiết bị tạm nhập, phế liệu, phế phẩm, phế thải) cho Chi cục 
Hải quan quản lý hợp đồng gia công. 

Đối với những hợp đồng gia công tách ra thành nhiều phụ lục để thực 
hiện thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản đối với từng phụ lục hạp đồng gia công 
thực hiện như thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công. 

b) Gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản: 

bl) Các trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản: 

bl.l) Thương nhân đồng thời thực hiện nhiều họp đồng gia công và các 
hợp đồng này đều hết hiệu lực thực hiện tại một thời điểm nên không kịp chuẩn 
bị hồ sơ; 

bl.2) Đang có tranh chấp giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công liên 
quan đến hợp đồng gia công; 

bl.3) Các trường hợp vì lý do bất khả kháng khác thương nhân không 
thực hiện đúng thời hạn thanh khoảnề 

b2) Thẩm quyền và thời hạn gia hạn: 

Căn cứ văn bản giải trình của thương nhân, Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan quản lý hợp đồng gia công xem xét, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh 
khoản hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều này. Thời hạn gia hạn chỉ được 01 
lần và không quá 30 ngày. 

3. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản: 

a) Kiểm tra, đối chiếu sơ bộ áp dụng cho thương nhân chấp hành tốt pháp 
luật hảỉ quan; kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ, hợp ỉệ của bộ hồ sơ thanh khoản; 
đối chiếu sơ bộ bảng biểu thanh khoản (mẫu 06/HSTK-GC/2011, mẫu 
07/HSTK-GC/2011, mẫu 08/SPHC-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này) do thương nhân nộp với bảng bỉểu thanh khoản trên máy. 
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Tiêu chí xác định thương nhân chấp hành tốt pháp luật về hải quan để 
phân loại hồ sơ thanh khoản là thương nhân đáp ứng các điều kiện sau: 

al) Chấp hành tốt pháp luật về hải quan theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông 
tưsó 194/2010/TT-BTC; 

a2) Tại thời điểm nộp hồ sơ thanh khoản không còn hợp đồng/phụ lục hợp 
đồng gia công quá hạn chưa thanh khoản; 

a3) Thương nhân không bị xử lý vi phạm về thanh khoản hợp đồng gia 
công trong khoảng thời gian kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cuối 
cùng của hợp đồng/phụ lục hợp đồng đến thời điểm thanh khoản hợp đồng/phụ 
lục hợp đồng gia công. 

b) Kiểm tra, đối chiếu chi tiết hồ sơ thanh khoản áp đụng đối với trường 
hợp: 

b l )  Hồ sơ  thanh  khoản của  thương nhân  không chấp hành  tố t  pháp  luậ t  về  
hả i  quan Ế  

b2) HÒ sơ thanh khoản của thương nhân chấp hành tốt pháp luật về hải 
quan nhưng có đấu hiệu nghi vấn (về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, về định 
mức, về xuất khẩu sản phẩm, các nghi vấn phát hiện qua đối chiếu sơ bộ hồ sơ 
thanh khoản). 

b3) Kiểm tra xác suất 05% hợp đồng gia công của thương nhân chấp hành 
tốt pháp luật hải quan (không kể những hồ sơ đã kiểm tra chi tiết ở tiết b2, điếm 
b, khoản 3, Điều này) để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của thương nhân. Cách 
tính 05% lấy theo tổng số hợp đồng gia công đã thanh khoản của thương nhân 
chấp hành tốt pháp luật về hải quan của năm trước liền kề, nếu kết quả nhỏ hơn 
01 hợp đồng thì lấy tròn 01 hợp đồng. 

b4) Đối với trường hợp nêu tại tiết bl, b2, điểm b, khoản 3, Điều này thì 
thương nhân xuất trình bản chính tờ khai hàng hoá xuất khẩu (bản lưu người 
khai hải quan) và vận tải đơn/chứng từ vận tải (bản sao có xác nhận của chính 
thương nhân, xuất trình bản chính để đối chiếu) xác định hàng hoá đã xếp lên 
phương tiện vận tải xuất cảnh để cơ quan hải quan kiểm tra, đốỉ chiếu với bảng 
kê lờ lthai xuất khẩu. 

4. Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản: 

a) Đối với hợp đồng/phụ lục hợp đồng thuộc diện kiểm tra sơ bộ: 

Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ thanh 
khoản đầy đủ, hợp lệ, công chức hải quan hoàn thành việc đối chiếu sơ bộ và 
xác nhận thanh khoản cho thương nhân; nếu qua kiểm tra sơ bộ phát hiện có 
nghi vấn nêu tại tiết b2, điểm b, khoản 3, Điều này thì chuyển sang kiểm tra chi 
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tiết hồ sơ thanh khoản và thông báo rõ lý do cho thương nhân biết trong Phiếu 
yêu cầu nghiệp vụ; 

Ưu tiên tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu trước đối với thương nhân ứng dụng 
công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi hàng gia công và két nối được với cơ 
quan hải quan. 

b) Đối với hợp đồng/phụ lục hợp đồng thuộc diện kiểm tra, đối chiếu chi 
tiết: 

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ thanh 
khoản đầy đủ, hạp lệ, công chức Hải quan hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra 
chi tiết, đối chiếu hồ sơ thanh khoản. 

c) Việc kiểm tra hồ sơ thanh khoản do thương nhân nộp, xuất trình nêu tại 
các điểm a, b khoản 4, Điều này được thực hiện tại cơ quan hải quan. Trường 
hợp lượng hồ sơ thanh khoản nhiều và thương nhân có văn bản đề nghị được 
thực hiện kiểm tra hồ sơ thanh khoản tại trụ sở thương nhân thì Lãnh đạo Chi 
cục Hải quan quản lý họp đồng gia công xem xét, quyết định. 

5. Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy 
móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm, phế thải: 

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan hoàn thành việc 
kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản, thương nhân làm thủ tục hải quan để giải 
quyết số nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế 
phẩm, phế thải (nếu có). 

6. Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản: 

a) Đổi với hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công không có nguyên liệu, vật 
tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế thải: 

Chậm nhất 01 ngày làm việc (đối vớỉ hồ sơ thanh khoản thuộc diện kiểm 
tra sơ bộ) hoặc 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ thanh khoản thuộc dỉện kiểm tra 
chi tiết) sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản, lãnh đạo 
Chi cục xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản vào Bảng thanh khoản hợp 
đồng gia cồng mẫu 06/HSTK-GC/2011-Phụ lục II, Bảng thanh khoản máy móc, 
thiết bị tạm nhập, tái xuất mẫu 07/HSTK-GC/2011-Phụ lục II, Bảng thống kê 
sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công 
xuất khẩu mẫu 08/SPHC-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối với hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công có nguyên liệu, vật tư dư 
thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế thải: 

Chậm nhất 01 ngày làm việc (đối với hồ sơ thanh khoản thuộc diện kiểm 
tra sơ bộ) hoặc 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ thanh khoản thuộc diện kiểm tra 
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chi tiết) sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư dư thửa; 
máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm, phế thải, lãnh đạo Chi cục 
xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản vào Bảng thanh khoản họp đồng gia 
công mẫu 06/HSTK-GC/2011-Phụ lục II, Bảng thanh khoản máy móc, thiết bị 
tạm nhập, tái xuất mẫu 07/HSTK-GC/2011-Phụ lục II, Bảng thống kê sản phẩm 
hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công xuất khấu 
mẫu 08/SPHC-GC/2011-Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 22. Xử iý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản và quá thòi hạn làm 
thủ tục nguyên iiệu, vật tư dư thừa và máy móc, thiết bị tạm nhập: 

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

a) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hét hạn nộp hồ sơ thanh khoản (kề 
cả thời gian gia hạn), Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công thực hiện 
các công việc sau: 

al) Có vãn bản mời thương nhân đến cơ quan hải quan lập biên bán vi 
phạm đế xủề lý theo quy định: mời 02 lần; 

a2) Triển khai các biện pháp truy tìm, yêu cầu thương nhân thực hiện 
thanh khoản họp đồng gia công. 

b) Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh khoản mà 
thương nhằn không nộp hồ sơ thanh khoản thì cơ quan hải quan thực hiện tính 
thuế, ấn định số tiền thuế phải nộp, số tiền phạí chậm nộp đối với nguyên liệu, 
vật tư, máy móc, thiết bị thuộc hợp đồng gia công chưa thanh khoản tính từ ngày 
đăng ký tờ khai nhập nguyên liệu, vật íư theo hướng dẫn tại Thông tư số 
194/2010/TT-BTCỀ 

2ế Xử lý quá hạn thời hạn làm thủ tục đói với nguyên liệu, vật tư dư thừa 
và máy móc, thiết bị tạm nhập: 

a) Cơ quan hải quan nơi quản iý hợp đồng gia công: 

a l )  Lập b iên  bản v i  phạm để  xử lý theo  quy  đ ịnh;  

a2) Tính thuế và ấn định số tiền thuế đối với số nguyên liệu, vật tư dư 
thừa, máy móc, thiết bị tạm nhập...thuộc hợp đồng gia công chưa thanh khoản 
tính từ ngày cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục đối chiếu thanh khoản. 

3. Thương nhân có trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu vào tài khoản tạm 
thu, thuế giá trị gia tăng vào tài khoản chuyên thu theo ấn định của cơ quan hải 
quan và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 
pháp luật. 
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Quá thời hạn nộp thuế mà thương nhân không chấp hành việc nộp thuế 
theo ấn định của cơ quan hải quan thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo 
qui định. 

Điều 23. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, 
phế phẩm, phế thải, máy móc, thiết bị thuê, mượn 

1. Các hình thức xử lý: 

Tuỳ theo sự thoả thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật 
Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải, máy móc, 
thiết bị thuê, mượn để gia công được xử lý như sau: 

a) Bán tại thị ừường Việt Nam (thực hiện theo phương thức xuất khấu, 
nhập khẩu tại chỗ); 

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài; 

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; 

d) Biếu, tặng tại Việt Nam; 

e) Tiêu huỷ tại Việt Nam. 

2. Thủ tục hải quan: 

a) Thủ tục hải quan bán nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, 
máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam thực hiện theo hình thức 
xuất, nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này. 

b) Thủ tục hải quan xuất khẩu trả ra nước ngoài theo chỉ định của bên đặt 
gia công thực hiện như đối vớỉ lô hàng xuất khẩu thương mại. Khi làm thủ tục 
hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế lô hàng, đối chiếu nguyên liệu 
xuất trả nước ngoài vói mẫu lưu nguyên liệu được lấy khi nhập khẩu (trường 
hợp có lấy mẫu); đối chiếu chủng loại, ký, mã hiệu của máy móc, thiết bị ghi 
trên tờ khai tạm nhập với máy móc, thiết bị xuất trả. 

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, 
mượn sang hợp đồng gia công khác theo chỉ định của bên đặt gia công thực hiện 
như thủ tục hải quan giao, nhận sản phẩm gia công chuyến tiếp hướng dẫn tại 
Điều 18 Thông tư này, trừ việc yêu cầu thương nhân xuất ừình hóa đơn xuất 
khẩu hoặc hóa đơn GTGT, đồng thời thực hiện các công việc sau: 

cl) Việc làm thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết 
bị thuê, mượn sang hợp đồng gia công khác được thực hiện sau khi lãnh đạo chi 
cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công xác nhận vào văn bản đề nghị của 
thương nhân khi thanh khoản hợp đồng gia công. 
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c2) Trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị 
thuê, mượn sang hợp đồng gia công do thương nhân khác thực hiện: 

c2.1) Bên nhận: thông báo thời gian, địa điểm và xuất trình nguyên vật 
liệu nhận từ họp đồng khác sang và mẫu lưu lấy khi nhập khẩu để Hải quan bên 
nhận đoi chiếu trước khi đưa nguyên liệu, vật tư vào sản xuất. 

c2.2) Hải quan bên nhận: chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được 
thông báo của thương nhân, Hải quan bên nhận hoàn thành việc đối chiếu mẫu 
lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu với nguyên liệu chuyển giao, nếu phù hợp thì 
tiến hành lấy mẫu mới cho hợp đồng nhận nguyên liệu (việc đối chiếu mẫu và 
lấy mẫu mới thực hiện tại cơ sở sản xuất cùa thương nhân). Trong quá trình đoi 
chiếu mẫu, nếu phát hiện có dấu hiệu giao nhận khống hoặc giao thiếu hàng hoá 
so với khai trên tờ khai chuyển tiếp thì kiểm tra toàn bộ lô hàng và xử lý vi 
phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn hoặc nguyên liệu, vật tư không lấy 
dược mẫu lưu, Hải quan bên nhận thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá khỉ có 
dấu hiệu thương nhân giao nhận khống, giao nhận thiếu hàng hoá so với khai 
trên tờ khai chuyển tiếp. Lãnh đạo Chi cục Hải quan bên nhận quyết định trường 
hợp lciểm tra cụ thể. 

c3) Trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị 
thuê, mượn từ họp đồng gia công này sang hợp đồng gia cồng khác do cùng một 
thươne nhân thực hiện: 

c3.1) Khi làm thủ tục hải quan chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa từ hcrp 
đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, thương nhân xuất trình mẫu 
lưu nguyên ỉiệu của hợp đồng gia công giao; 

c3.2) Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công thực hiện chuyển mẫu 
nguyên liệu, vật tư này sang làm mẫu cho hợp đồng gia công mới bằng cách; lập 
phiếu lấv mẫu mới, niêm phong mẫu nguyên liệu, vật tư cùng phiếu lây mâu 
này. 

c3.3) Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công thực hiện kiểm tra tại 
cơ sở sản xuất của thương nhân khi phát hiện có dấu hiệu việc chuyển nguyên 
liệu, vật tư khai trên tờ khai hải quan là không trung thực. 

c4) Không được chuyển nguyên liệu, vật tư sang hợp đồng gia công khác 
trong các trường hợp sau: 

c4,1) Thương nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhưng không thực hiện 
hợp đồng gia công mà đề nghị chuyển toàn bộ nguyên liệu, vật tư này cho 
thương nhân khác; 
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c4.2) Thương nhân nhận nguyên liệu, vật tư từ họp đồng gia công trước 
nhưng không đưa vào gia công mà tiếp tục đề nghị chuyển sang hợp đồng gia 
công khác; trường hợp nguyên liệu, vật tư nhận từ họp đồng gia công trước đã 
đưa vào sản xuất gia công nhưng không sử đụng hết cho họp đồng gia công này 
thì được tiếp tục chuyển sang và sử đụng tại họp đồng gia công sau, không được 
tiếp tục chuyển sang họp đồng gia công tiếp theo. 

đ) Thủ tục hải quan biếu, tặng máy móc, thiết bị thuê, mượn; nguyên liệu, 
vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm: 

Hồ sơ hải quan gồm: 

đl) Tờ khai hải quan (sử đụng tờ khai hàng hoá phi mậu dịch): trên tờ 
khai ghi rõ "hàng thuộc hợp đồng gia công số...ngày....tháng....năm... Thương 
nhân nhận gia công...": nộp 02 bản chính. 

d2) Văn bản biếu, tặng của bên đặt gia công: nộp 01 bản chính; 

d3) Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương nếu hàng biếu, tặng thuộc 
Danh mục hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương hoặc văn 
bản cho phép của cơ quan chuyên ngành nếu hàng nhập khẩu có giấy phép của 
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: nộp 01 bản chính. 

Thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện theo quy định đối với hàng 
biếu, tặng. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, cơ quan hải quan sao 02 bản tờ 
khai, 01 bản lưu cùng họp đồng gia công, 01 bản giao cho thương nhân nhận gia 
công (nếu người được biếu tặng không là thương nhân nhận gia công). 

đ) Thủ tục hải quan giám sát việc tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm tại Việt 
Nam: 

đl) Việc tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm được tiến hành trong quá trình thực 
hiện hoặc sau khi kết thúc hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công. 

đ2) Thủ tục hải quan giám sát việc tiêu huỷ: 

đ2.1) Thương nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia 
công thông báo thời gian, địa điểm tiêu huỷ kèm theo văn bản thoả thuận của 
bên đặt gia công và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về quản lý 
môi trường nếu thương nhân trực tiếp tiêu huỷ. 

Trưởng hợp thương nhân thuê thương nhân khác có chức năng xử lý phế 
liệu, phế thải thì phải có hợp đồng tiêu huỷ (01 bản chính) và văn bản cho phép 
của cơ quan có thẩm quyền đối với thương nhân này (01 bản sao). 

đ2Ể2) Thương nhân chủ động tồ chức việc tiêu huỷ và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tác động của toàn bộ quá trình tiêu huỷ đối với môi trường. 
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đ2ễ3) Chi cục Hải quan quản lý họp đồng gia công cử 02 công chức Hải 
quan giám sát quá trình tiêu huỷ. 

đ2.4) Khi kết thúc tiêu huỷ, các bên tiến hành lập biên bản xác nhận việc 
tiêu huỷ theo đúng quy định. Biên bản này phải có chữ ký của người đại diện 
theo pháp luật của thương nhân, dấu của thương nhân có hàng tiêu huỷ, họ tên, 
chữ ký của công chức hải quan giám sát việc tiêu huỷ và người được người đại 
diện theo pháp luật giao tham gia vào quáừình tiêu hủy. 

3. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa do thương nhân tự cung ứng bằng 
hình thức nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình gia công: 

Trường hợp bên đặt gia công đã thanh toán tiền mua nguyên liệu, vật tư: 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Trường hợp bên đặt gia công chưa thanh toán tiền mua nguyên liệu, vật 
tư: được chuyển cung ứng cho hợp đồng gia công tiếp theo nếu đáp úng điều 
kiện cung ứng hướng dẫn tại khoản 2, Điều 12 Thông tư này. 

4. Đối với hợp đồng gia công có cùng đối tác đặt gia công và cùng đối tác 
nhận gia công, thương nhân được bù trừ nguyên liệu cùng chủng loại, cùng quy 
cách, phẩm chất, cùng đơn giá. 

Điều 24. Xử lý đối vói nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị 
thuê, mượn; sản phẩm gia công không xuất trả đưọc do bền đặt gia công từ 
bỏ 

Thương nhân nhận gia công chịu trách nhiệm nộp thuế để tiêu thụ nội địa 
đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia 
công không xuất trả được do bên đặt gia công từ bỏ hoặc làm thủ tục tiêu huy 
theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 23 Thông tư này. Căn cứ tính thuế 
được xác định tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng theo qui định tại 
Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

Mục 3 

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ 

ĐẶT GIA CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 25. Thủ tục thông báo hợp đồng gia công 

ỉ. Trách nhiệm của thương nhân: 

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, 
thương nhân thực hiện thông báo hợp đồng, Hồ sơ gồm: 
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a) Hợp đồng gia công và phụ lục hợp đồng (nếu có): nộp 02 bản chính; 

b) Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư (nếu làm thủ tục lần đầu): nộp 01 bản sao; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu làm thủ tục lần đầu): nộp 01 
bản sao; 

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

2. Nhiệm vụ của cơ quan hải quan: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, 
Điều 6 Thông tư này, trừ việc kiểm tra cơ sở sản xuất, 

Điều 26. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá 
đặt gia công ở nước ngoài 

1. Hồ sơ hải quan như hồ sơ lô hàng xuất khẩu sản phẩm gia công; ngoài 
ra, nếu nguyên liệu, vật tư xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu có 
giấy phép của Bộ Công Thương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thì xuất 
trình thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để cơ quan hải quan trừ lùi. 

2. Thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại 
hướng dẫn tạỉ Phần II Thông tư số 194/2010/TT-BTC, trừ việc khai thuế, kiểm 
tra tính thuế, nhưng thực hiện lấy mẫu lưu để đối chiếu khi nhập khấu sản phấm. 
Việc lấy mẫu, lưu mẫu, lưu hình ảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 
Thông tư số 194/2010/TT-BTC. 

Điều 27. Thủ tục thông báo, điều chỉnh và kiểm tra định mức 

1. Thông báo định mức 

a) Thương nhân có trách nhiệm nộp bảng định mức sử dụng, định mức 
tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyển liệu, vật tư cho cơ quan hải quan theo mẫu 
03/TBĐM-GC/2011-Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (nhưng không 
thực hiện khai định mức bình quân). 

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

Trường hợp đơn vị tính trong Bảng thông báo định mức không thể sừ 
dụng được theo đơn vị tính trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
107/2007/QĐ-BTC dẫn trên thì thương nhân có trách nhiệm quy đỏi lượng hàng 
trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo đơn vị tính tại Bảng thông báo định mức. 

2. Thời điểm thông báo, điều chỉnh định mức 
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a) Thời điểm thông báo định mức: 

a ỉ )  Chậm nhấ t  10  ngày  t rước  ngày  đăng  ký tờ khai  l àm thủ tục  nhập khẩu 
lô hàng đâu tiên của hợp đồng gia công. 

a2) Trường hợp sản phẩm gia công bán tại nước ngoài thì thương nhân 
thông báo định mức trước thời điểm thanh khoản hợp đồng gia công. 

b) Điều chỉnh định mức: 

b l )  Thờ i  đ iểm điều ch ỉnh đ ịnh mức :  chậm nhấ t  05  ngày  t rước  kh i  l àm thủ 
tục đăng ký tờ khai nhập khấu lô hàng đầu tiên của hơp đồng gia công. 

b2) Các trường hợp điều chỉnh định mức: 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu do thay đổi tính chất 
nguyên liệu, điều ỉciện gia công dẫn đến thay đổi định mức thực tế (được thoả 
thuận trong phụ lục hợp đồng gia công) thì thương nhân nộp bảng điều chỉnh 
định mức mới của mã hàng kèm văn bản nêu rõ lý do gửi Chi cục Hải quan nơi 
quản lý hợp đồng gia công xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp. 

c) Khi điều chỉnh định mức của mã hàng, thương nhân không phải thay 
đôi mã hàng đã thồng báo với cơ quan hải quan. Thương nhân và đơn vị Hải 
quan làm thủ tục cho hợp đồng gia công thống nhất bổ sung thêm mã phụ cho 
mã hàng đó trên bảng điều chỉnh định mức và trên tờ khai nhập khẩu đối với mã 
hàng có định mức điều chỉnh. 

3. Định mức thương nhân đã thông báo, đã điều chỉnh với cơ quan hải 
quan là định mức để thanh khoản hợp đồng gia công. 

4. Các trường hợp kiểm tra định mức: 

a) Thương nhân thông báo điều chỉnh tăng định mức; 

b) Có dấu hiệu nghi vấn gian lận định mức; 

c) Thương nhân đã bị cơ quan hải quan xử phạt gian lận định mức trong 
thời hạn 365 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Quá thời gian này thì thực 
hiện kiếm tra định mức theo hướng dẫn tại điểm a, b, khoản 4 Điều này. 

5. Địa điểm kiểm tra 

a) Kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan và/hoặc 

b) Kiểm tra tại trụ sở của thương nhân. 

6. Phuơng pháp kiểm tra 

a) Cơ quan hải quan kỉểm tra trực tiếp; 

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

7. Thời điểm kiểm tra định mức: 
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a) Sau khi thương nhân nộp bảng thông báo điều chỉnh định mức, hoặc 

b) Khi thanh khoản hợp đồng gia công, hoặc 

c) Khi kiểm tra sau thông quan. 

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

9. Trách nhiệm của thương nhân trong quá trình kiểm tra định mức: 

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

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

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

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

a) Kiểm tra đúng qui trình, không gây phiền hả, cản trở đến hoạt động của 
thương nhân. 

b) Thực hiện đúng thời gian kiểm tra: 

b. I) Đối với trường hợp kiểm tra trên hồ sơ tại trụ sở cơ quan hải quan: 

Chậm nhất 08 giờ làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm tra phải thực hiện xong 
việc kiểm tra định mức. 

Trường hợp một hợp đồng/phụ lục hợp đồng có nhiều mã hàng cần kiểm 
tra định mức, trong 08 giờ làm việc không thể kiểm tra hết thì được kéo dài sang 
ngày làm việc tiếp theo nhưng thời gian kéo dài không quá 08 giờ làm việc kể từ 
khi bắt đầu kiểm tra. 

b.2) Trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu có tính đặc thù cần phối 
hợp với các cơ quan chuyên ngành thì thời gian kiểm tra không quá 02 ngày làm 
việc kể từ thời điểm nhận được kết quả giám định từ cơ quan chuyên ngành. 

c) Niêm phong mẫu sản phẩm đã thực hiện kiểm tra định mức và giao 
thương nhân tự bảo quản, ghi rõ số niêm phong trên Biên bản kiểm tra định 
mức. 

d) Lập Biên bản xác nhận kết quả kiểm tra khi kết thúc kiểm tra. Biên bản 
phản ánh đầy đủ, trung thực với thực té kiểm tra, có chữ ký của công chức hải 
quan thực hiện kiểm tra và đại diện pháp nhân của thương nhân được kiểm tra. 
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Mầu Biên bản như mẫu Biên bản kiểm tra định mức đối với nhận gia công cho 
thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan hướng dẫn. 

đ) Trên cơ sở Biên bản kiểm tra định mức, lập Kết luận kiểm tra định mức 
(02 bản). Kết luận kiếm tra định mức do lãnh đạo Chi cục ký và gửi 01 bản cho 
thương nhân để thực hiện. Mầu Két luận như mẫu Kết luận kiểm tra định mức 
đối với nhận gia công cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan hướng 
dẫn.  

11. Biện pháp xử lý trong trưởng hợp kết luận định mức thương nhân 
thông báo, điều chỉnh không đúng so với thực tế (tăng so với định mức thực tế): 

a) Lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm theo quy định. 

b) Nếu hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công chưa thanh khoản: định mức 
kiêm tra là định mức để làm cơ sở thanh khoản. 

c) Nếu hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công đã thanh khoản: định mức 
kiểm tra là định mức để làm cơ sở truy thu thuế. 

Đỉều 2$Ệ Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài 

1. Hồ sơ hải quan như loại hình nhập khẩu thương mại; tờ khai hải quan 
đăng ký theo loại hình nhập gia công. 

2. Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập 
khâu thương mại. 

a) Tính thuế và kiểm tra tính thuế: 

a l )  Việc  xác  đ ịnh g iá  t ính  thuế ,  thuế  suấ t ,  xuấ t  xứ hàng hoá  thực  h iện theo  
hướng dẫn tại điểm b, khoản 4, Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, 

a2) Căn cứ định mức đã thông báo vớỉ cơ quan hải quan và thực tế hàng 
nhập khẩu để xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu từ Việt Nam đưa 
vào gia công cho sản phẩm nhập khẩu. 

b) Khi kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu 
lấv khi xuất khẩu với nguyên liệu cấu thành trên sản phấm; đối chiếu định mức 
với sản phẩm nhập khẩu nếu có nghi vấn gian lận định mức thì lấy mẫu, lập 
Biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu để làm cơ sở cho việc kiểm tra định mức. 

Điều 29Ể Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế 
sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam 

1. Điều kiện được tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài đe tái chế 
sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam: 

a) Sản phẩm gia cồng tạm xuất để tái chế ừong thời hạn tối đa ba trăm sáu 
mươi lăm ngày (365) kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu. 
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b) Sản phẩm chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử 
dụng ở Việt Nam. 

2. Nơi làm thủ tục hải quan: Tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng 
gia công. 

3. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công để tái chế: 

a) Hồ sơ hải quan gồm: 

a l )  Văn bản đề  ngh ị  tạm xuấ t  hàng  hóa ,  nêu  rõ hàng hóa  thuộc  tờ khai  
nhập khẩu nào, lý do tạm xuất để tái chế, nội dung tái chế: nộp 01 bản chính; 

a2) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu; bản kê chi tiết hàng hóa như đối 
với hàng hóa xuất khẩu thương mại; 

a3) Tờ khai hải quan nhập khẩu sản phẩm gia công của lô hàng tái chế: 
nộp 01 bản sao; 

a4) Vãn bản nhận lại hàng để tái chế của đối tác nước ngoài: 01 bản 
chính; 

b) Thủ tục hải quan áp dụng như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu thương mại và phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải quan thực 
hiện kiểm tra thực tế hàng hóa lấy mẫu hoặc chụp hình (đối với hàng hóa không 
thể lấy mẫu được) sản phẩm gia công đưa ra nước ngoài tái chế để đối chiếu khi 
làm thủ tục tái nhập khẩu; 

c) Thời hạn tái chế do thương nhân đãng ký với cơ quan hải quan nhưng 
không quá 275 ngày kể từ ngày tạm xuất. 

4. Thủ tục tái nhập sản phẩm gia công đã tái chế: 

a) Hồ sơ hải quan gồm: 

a l )  Tờ khai  hàng  hóa  nhập khẩu:  nộp 02  bản ch ính;  

a2) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (để tái chế): nộp 01 bản sao; 

a3) Thủ tục hải quan áp dụng như thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập 
khẩu thương mại (trừ giấy phép nhập khẩu, khai thuế, kiểm tra tính thuế). Đối 
với lô hàng kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm 
tra thực tế hàng hóa đối chiếu thực tế hàng hóa tái nhập với mẫu hàng hóa lấy 
khi tạm xuất (hoặc hình ảnh chụp khi ỉàm thủ tục tạm xuất); 

Trường họp bán sản phẩm gia công tái chế tại thị trường nước ngoài thì 
thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 32 Thông tư này. 
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Điều 30. Thủ tục gia công chuyển tiếp ở nước ngoài 

Đối với trường hợp gia công chuyển tiếp ở nước ngoài thì thương nhân 
Việt Nam không phải làm thủ tục gia công chuyển tiếp với cơ quan hải quan 
Việt Nam. 

Điều 31. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công 

1. Hồ sơ thanh khoản, gồm: 

a) Bảng kê tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu: nộp 01 bản chính; 

b) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất khẩu: nộp 01 bản chính; 

c) Bảng tống hợp sản phẩm gia công nhập khẩu: nộp 01 bản chính; 

d) Bảng tổng hợp sản phẩm gia công bán, biếu tặng, tiêu hủy (nếu có) tại 
nước ngoài: nộp 01 bản chính; 

đ) Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư sử dụng để sản xuất sản phẩm gia 
công đã nhập khẩu: nộp 01 bản chính; 

e) Bảng tổng hợp nguyên liệu mua ở nước ngoài (nếu có) để sản xuất sản 
phấm gia công đã nhập khau: nộp 01 bản chính; 

g) Bảng thanh khoản hợp đồng gia công: nộp 02 bản chính. 

Nội dung các bảng biểu nêu trên tương tự như bảng biểu tương ứng của 
hồ sơ thanh khoản hợp đồng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài hướng 
dẫn tại khoản 1, Điều 21 Thông tư này. 

2. Thủ tục thanh khoản: 

Thời hạn thương nhân nộp, gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản; phương pháp 
kiếm tra đối chiếu hồ sơ thanh khoản; thời hạn kiểm tra, xác nhận hồ sơ thanh 
khoản; xử lý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản thực hiện như đối với hợp đồng 
nhận gia công cho thương nhân nước ngoài. 

Điều 32. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, 
phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công 

1. Các hình thức xừ lý: 
Tuỳ theo sự thoả thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật 

Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải, máy móc, 
thiết bị thuê, mượn để gia công được xử lý như sau: 

a) Bán, biếu tặng, tiêu huỷ tại thị trường nước ngoài; 

b) Nhập khẩu về Việt Nam; 
c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại nước ngoài; 

2. Thủ tục hải quan: 
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a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng, tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư dư thừa, 
phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường nước ngoài thực 
hiện theo quy định tại nước nhận gia công; không đăng ký tờ khai hải quan vói 
hải quan Việt nam nhưng khai thuế, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) đối với nguyên 
liệu, vật tư, máy móc thiết bị đưa từ Việt Nam ra nước ngoài để gia công. 

b) Thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam: 

b l )  Nếu nguyên  l iệu,  vậ t  tư  dư  thừa ,  máy móc,  th iế t  b ị  được  xuấ t  khẩu từ 
Việt Nam; phế liệu, phế phẩm phát sinh từ nguyên liệu, vật tư xuất khẩu từ Việt 
Nam thì làm thủ tục tái nhập; 

b2) Nếu nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị mua ở nước ngoài; 
phế liệu, phế phẩm phát sinh từ nguyên liệu, vật tư mua từ nước ngoài thì thực 
hiện nhừ đối vói lô hàng nhập khẩu kinh doanh; 

b3) Khi làm thủ tục hải quan, công chức Hải quan kiểm tra thực tế lô hàng 
thực hiện đối chiếu nguyẽn liệu nhập khẩu với mẫu lưu nguyên liệu được lấy khi 
xuất khẩu (trường hợp có lấy mẫu); đối chiếu chủng loại, ký, mã hiệu của máy 
móc, thiết bị ghi trên tờ khai tạm xuất vói máy móc, thiết bị tái nhập trở lại. 

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, 
mượn sang hợp đồng gia công khác: 

c l )  Thương nhân  có  văn  bản thông  báo  cho  Chi  cục  Hả i  quan  quản lý họp 
đồng gia công, nội dung thông báo gồm: tên, qui cách phẩm chất nguyên liệu, 
vật tư; lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn thuộc 
hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số, ngày tháng năm được chuyển sang họp 
đồng/phụ lục hợp đồng gia công số, ngày tháng năm ký với đối tác nước ngoài 
(ghi rõ tên bên nhận gia công ở nước ngoài). 

c2) Thương nhân chỉ được làm thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư 
thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn sang hợp đồng gia công khác sau khi Lãnh 
đạo Chi cục Hải quan quản lý hợp đồn^ gia công xác nhận vào văn bản đề nghị 
của thương nhân khi thanh khoản hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công. 

Mục 4 

TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế 

Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008, Thong tư số 74/2010/TT-BTC 
ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ 
Tài chính trái với Thông tư này. 

2. Đối với những tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất 
khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công, đăng ký trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thì được châp nhận đê thanh khoản hợp đông gia công. Chính sách thuê, 
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thủ tục  hoàn  thuế  của  những tờ khai  này  thực  h iện theo  loạ i  h ình nhập sản xuấ t  
xuất khấu. 

3. Đối với hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công thông báo và được tiếp 
nhận vào thời điểm Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 và Thông 
tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 cỏ hiệu lực nhưng thanh khoản vào thời 
điếm Thông tư này có hiệu lực thì thương nhân được lựa chọn thanh khoản hợp 
đồng/phụ lục họp đồng gia công theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-
BTC ngày 04/12/2008 hoặc Thong tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 hoặc 
thanh khoản theo hướng dẫn tại Thông tu này. 

Điều 34. Trách nhiêm thưc hiên 
• I « 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ qui định tại Thông tư này 
ban hành quy trình thủ tục hải quan hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện 
thống nhât, vừa tạo thuận lợi vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động gia công 
xuất khâu, nhập khâu đúng qui định của pháp luật. 

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

Nơi nhận: 
- VP TƯ Đảng và các ban của Đảng; 
- VP Quốc Hội, VP Chù tịch nước, VP Chính phủ; 
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) 
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; 
- UBND tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cực kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phù; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website Bộ Tài chính; 
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