
Bộ TÀI CHÍNH 
Phụ lực I 

CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN BAN HÀNH KÈM THEO 
THÔNG Tư SỐ: 117/2011/TT - BTC NGÀY 15/ 8 /2011 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI 

QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 

1. Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp, ký hiệu HQ/2011 -GCCT. 

2. Mau 01/TBNVL-GC/2011: Bảng thông báo nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu. " 

3. Mấu 02/NVLCƯ-GC/2011: Bảng khai nguyên liệu, vật tư do bên nhận 
gia công tự cung ứng. 

4. Mau 03/TBĐM-GC/2011: Bảng thông báo định mức từng mã hàng. 

Bộ TÀI CHÍNH 



HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG GIA CÔNG CHUYỂN TIẾP 
HQ/2011-GCCT 

A- PHÀN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI GIAO HÀNG, NGƯỜI NHẶN HÀNG 

1 .Người giao 5. Loại hìr ih: 
PGCCT 
.D 
[M, TB 

6. HĐGC giao: 
So: 
Ngày: ^ 
Ngày hết hạn: 

7. PKHĐGCgiao: 
SỐ: 
Ngày: 
Ngày hết hạn: 

hàng: • Giao s 
• Giao N 
• Giao M 

ih: 
PGCCT 
.D 
[M, TB 

6. HĐGC giao: 
So: 
Ngày: ^ 
Ngày hết hạn: 

7. PKHĐGCgiao: 
SỐ: 
Ngày: 
Ngày hết hạn: 

2.Người nhận 
hàng: 8. Loai hình: 

• Nhận SPGCCT 
n NhậnNLD 
• Nhận MM, TB 

9. HĐGC nhận: 
So: * 
Ngày: 
Ngày hết hạn 

10. PKHĐGC nhận: 
So: 
Ngày: 
Ngày hết hạn: 

2.Người nhận 
hàng: 8. Loai hình: 

• Nhận SPGCCT 
n NhậnNLD 
• Nhận MM, TB 

9. HĐGC nhận: 
So: * 
Ngày: 
Ngày hết hạn 

10. PKHĐGC nhận: 
So: 
Ngày: 
Ngày hết hạn: 

3. Người chỉ định giao hàng: 11. Đ ịa điêm giao hàng: 

4. Người chi định nhận hàng: 12. Đại lý làm thủ tục 4. Người chi định nhận hàng: 
hải quan: 

STT 13. TÊN HÀNG 

QUI CÁCH PHẢM CHẢT 

14. MÃ SỐ 

HÀNG HOÁ 

15. ĐƠN 

VỊ TÍNH 

16. LƯỢNG 17. ĐƠN GIÁ 18. TRỊ GIÁ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



19. Chứne từ kèm theo: 

- Chì định giao hàng: 

Bản chính Bản sao 

21. Người giao hàng: Cam kêt đã giao đúng, đủ các sản 
phẩm kê khai trên tờ khai này và chịu ừách nhiệm về nội 
duniỉ khai trên tờ khai này. 

Ngày tháng. năm 

(ký tên, đóng dấu; ghi rõ họ tên) 

20. Chứng từ kèm theo: 

- Chỉ định nhận hàng: 

Bản chính Bản sao 

22. Người nhận hàng: Cam ket đã nhận đúng, đủ các sản 
phẩm kê khai ừên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dưng 
khai ừên tờ khai này. 

Ngày tháng. năm 

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tôn) 

B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC GIAO HÀNG 

Tông cục Hải quan 

Cục Hải quan: 

Chi cục Hải quan:.. 

23. Lộ phí hải quan:. 

Tờ khai sô: /G/ /. 
Ngày đãng ký:. 

Cán bộ đăng ký 
(ký, đóng dấu số hiệu công chức) 

băng chữ: 

Biên lai thu lệ phí số:, 

ngày: 

24. Ghi chép khác của Hải quan: 25. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan 
(kýa đóng dấu số hiệu công chức) 

C-PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẶN HÀNG 

Tông cục Hải quan 

Cục Hải quan: 

Chi cục Hải quan:.. 

Tờ khai số: /N/ ỉ. 
Ngày đãng ký: 

Cán bộ đănệ ký 
(ký, đóng dẩu số hiệu công chức) 

26. Lệ phí hải quan: băng chữ: 

Bicn iai thu lộ phí số; ngày: 

27. Ghi chép khác của Hải quan: 28. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan 
(ký, đóng dấu số hiệu công chức) 



B Ẫ N  H Ư Ớ N G  D Ẫ N  s ử  D Ụ N G  M Ả Ư  T Ờ  K H A I  
H À N G  G I A  C Ồ N G  C H U Y È N  T I Ế P  

Ban hành kèm theo Thông tư số: ỉ ỉ 7/201Ỉ/TT - BTC 
ngày 15 tháng 8 năm 20ỉ ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

A. Qui định chung: 
1. Văn bản này chỉ hướng dẫn sử dụng một số ô, cột có đặc thù riêng 

của tờ khai hàng gia công chuyển tiếp. Các ô, cột khác đã thể hiện cụ thế 
trên tờ khai nên không hướng dẫn thêm. 

2. Người khai có thể khai trên máy vi tính hoặc viết tay. Nếu viết tay 
thì chỉ được sử dụng một loại mực (không dùng mực đỏ) để khai, không 
được tây xoá, sữa chữa, 

3. Người khai hải quan khai trên Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp 
(HQ/2011-GCCT) theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thổng tư này. 

lĩ. Hưóng dẫn sử dụng cụ thể: 
1. Người giao hàng khai các ô, cột sau: số 1, số 3, số 5, số 6, số 7, số 

11, số 13, số 14, số 15, số 16, số 17, số 18, số 19 và số 21. 
2. Người nhận hàng khai các ô, mục còn lại của phần A. 
3. ô số 3, số 4: ghi khách hàng nước ngoài ký hcrp đồng gia công với 

doanh nghiệp Việt Nam. 
4. ô số 5: 
- Ký hiệu "Giao SPGCCT" là giao sản phẩm gia công chuyển tiếp cho 

họp đồng gia công khác. 
- Ký hiệu "Giao NLD" là giao nguyên liệu dư cho họp đồng gia công 

khác. 
- Ký hiệu "giao MM, TB" là giao máy móc, thiết bị cho hợp đồng gia 

công khác. 
Đánh dấu (V) vào ô thích họp đối với loại hình giao. Ví dụ: giao sản 

phẩm gia công chuyển tiếp thì đánh dấu vào ô "Giao SPGCCT". 
5. Ô số 8: 
- Ký hiệu "Nhận SPGCCT" là nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp từ 

hợp đồng gia cổng khác chuyển sang. 
- Ký hiệu "Nhận NLD" là nhận nguyên liệu dư từ họp đồng gia công 

khác chuyển sang. 



- Ký hiệu: "Nhận MM, TB" là nhận máy móc, thiết bị từ họp đồng gia 
công khác chuyên sang. 

Đánh dấu (V) vào ô thích hợp đối với loại hình nhận. Ví dụ: nhận sản 
phẩm gia công chuyển tiếp thì đánh dấu vào ô "Nhận SPGCCT". 

6. Các ô số 6,7,9,10.ễ 

- 0 số 6 "HĐGC giao": ghi số, ngày; ngày hết hạn của hợp đồng gia 
công giao sản phẩm gia công chuyển tiếp, nguyên liệu dư, máy móc thiết bị 
mượn; 

- Ô số 7 "PKHĐGC giao": ghi số, ngày; ngàỵ hết hạn của phụ kiện 
hợp đồng gia công giao sản phẩm gỉa công chuyển tiếp, nguyên liệu dư, máy 
móc, thiết bị mượn, nếu hợp đồng gia công được tách ra thành nhiều phụ 
kiện để thực hiện; 

- ô số 9 "HĐGC nhận": ghi số, ngày; ngày hét hạn của họp đồng gia 
công nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp, nguyên liệu dư, máy móc thiết bị 
mượn; 

- Ô số 10 "PKHĐGC nhận": ghi số} ngày; ngày hết hạn của phụ kiện 
hợp đồng gia công nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp, nguyên liệu dư, 
máy móc thiết bị mượn, nếu họp đồng gia công được tách ra thành nhiều 
phụ kiện để thực hiện. 

7. ô số 11: Ghi nơi giao nhận hàng giữa 2 doanh nghiệp nhận gia 
công. 

8. Ô 12 chi ghi khi có đại ỉý làm thủ tục hải quan. 
9. ô sổ 17: Đối với nguyên liệu dư chuyển sang hợp đồng gia công 

khác thì ghi đơn giá theo giá trên Invoice khi nhập khẩu nguyên liệu; Đoi 
vói sản phẩm gia công chuyển tiếp thì ghi đơn giá như đối với trường họp 
xuất khẩu ra nước ngoài; Đối với trường hợp chuyển máy móc, thiết bị sang 
hợp đồng gia công khác thi cột này không phải ghi. 

10. Cách ghi số đăng ký tờ khai cùa Hải quan làm thủ tục giao hàng 
(tại phần B cùa tờ ỉchai) như sau: 
Số tờ khai/G/loại hình/đơn vị Hải quan làm thủ tục. 

Ví dụ; Số tờ khai theo số thứ tự ừên sổ hoặc ừển máy là 29, ỉoại hình 
là  g iao  sản phẩm gia  công  chuyển t iếp,  đơn  v ị  Hả i  quan  làm thủ tục  là  I lả i  
quan Sóng Thần được ghi như sau: 

' 29/G/SPGCCT/ST 
11. Cách ghi số tờ khai của Hải quan làm thủ tục nhận hàng (tại phần 

c của tờ khai) như sau: 
Số tờ khai/N/loại hìnb/đơn vị Hải quan làm thủ tục. 



Mau 0Ỉ/TBNVL-GC/20Ỉỉ, Khổ A4 

BẢNG THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ CHO HỢP ĐÒNG/PHỰ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 
Trang số: 

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

STT Tên nguyên liệu, vật 
tư ế 

Mã nguyên liệu, 
vâttư 

Đơn vị tính Loại nguyên 
liêu, vât tư 

Hình thức cung 
cấp 

Ghi chú 

( ỉ )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ngày tháng năm 
Đai diện theo pháp luật của thương nhân 

(kỷ tên, đỏng dấu) 

Ghi chú: 
~ Bàng này thương nhân thông báo trước hoặc cùng thời điểm ỉàm thủ tục nhập khẩu ngưyên liệu, vật tư. 
- Trên cơ sở các khái niệm nêu tại Thông tư này, thương nhân tự xác định nguyên liệu chính, phụ liệu, vật tư và ghi vào cột (5) tương ứng 

với tên nguyên liệu, vật tư ghi tại cột (2). 
- Hình thức cung cấp tại cột (6) ghì: "Bên thuê gia công cung cấp" hoặc "tự cung ứng". 

ỉ 



Mầu 02/NVLCƯ-GC/20Ỉ1, Khổ A4 

BẢNG KHAI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG 
SỬ DỤNG ĐẺ SẢN XUẤT SẢN PHẤM TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU 

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

STT Nguyên liệu, vật tư 
cung ửng 

Mã nguyên liệu, 
vât tư 

Đơn vị 
tính 

Lượng cung 
ứng 

Đơn giá Trị giá Hình thức 
cung ứng 

Ghi chú 

(1) (2) (ĩ) (4) . (V (6) (7) (8) (9) 

Ngày.......tháng..,..,....năm 
Đại diện theo pháp ỉuật của thưong nhân 

(ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

1- Thương nhân phải kê khai đầy đủ nguyên liệu, phụ lĩệu, vật tư tự cung ứng từ tất cả các nguồn. 

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

3- Tại cột (5) ghì: Lượng nguyên ỉiệu, vật tư cung ứng để sản xuất ra lượng sản phẩm xuất khẩu của tờ khaỉ xuất khẩu kèm theo Bảng này. 

, 4- Tại cột (8) ghi: Trường hợp hình thức cung ứng theo loạĩ hình gỉa cồng thì phải ghi rõ số, ngày tờ khai như sau /NK/GC-CƯ/ ; 
nệu đùng nguyên liệu theo loại hình NSXXK để cung ứng thì ghi rõ số, ngày tờ khai như sau /ẵ'NK/SXXKnếu dùng nguyên liệu trong nước 
đê cung ứng thì ghi nguồn trong nước. 



Mấu 03/TBĐM-GC/20Ỉ ỉ, Kho A 4 

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TỪNG MÃ HÀNG 
Trang số: 

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

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư 

Mã nguyên liệu, 
vật tư 

Đơn vị 
tính 

Định mức 

Nguồn nguyên 
liệu Ghi chú STT Tên nguyên liệu, 

vật tư 
Mã nguyên liệu, 

vật tư 

Đơn vị 
tính 

Định mức 
sử dụng 

nguyên liệu 
Đs 

Định mức 
vật tư tiêu 

hao 
Đt 

Tỷ lê hao 
hut H 
(%) 

Định mức kể 
cả hao hụt 

Đc 

Nguồn nguyên 
liệu Ghi chú 

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Giới thiệu các thông số của sàn phầm liên quan đến việc xác định định mức ưên: 

Ngày. Ề. .tháng.. .năm 
Công chức Hải quan tiếp nhận định mức 

(ký, đóng dấu công chức) 

Ngày tháng năm 
Đại điện theo pháp luật của thương nhân 

(Ký tên, đóng đấu) 



**ạiPpasỊỊpssip»siisiBWiB^^ 
Hướng dẫn sử dụng: 

1. Mục Size... áp dụng cho trườne hợp 01 mã hàng có nhiều size, thương nhân thông báo định mức theo từng size; trường 
hợp ()] sizc cho 01 mã hàng có nhiều size nhưng thương nhân chỉ thông báo 01 định mức thì phải thông báo theo định mức bình 
quân. Cách tính và giải trình định mức bình quân theo hướng dẫn tại điểm 5 và 6 dưới đây. 

2. Cột (3) chỉ áp dụng đổi với những Chi cục Hải quan quản lý hàng gia cồng bằng máy vi tính. 

3. Tên nguyên liệu và mã nguyên liệu ghi tại cột (2), (3) phải phù hợp với tên nguyên liệu và mã nguyên liệu khai trên tờ 
khai hải quan. 

4. Định mức kể cả hao hụt (cột 8) được tính như sau: 

a. Đối với nguyên liệu: Đc= Đs + Đsx H 
b. Đối với vật tư: Đc= Đt + Đtx H 

5. Cách tính định mức bình quân cho 01 mã hàng trên cơ sở định mức từng size và số lượng sản phẩm từng size tính theo 
cồng thức sau: 

ĐMSi X LSỊ + ĐMS2 X LS2+...+ĐMSn X LSn 

ĐMBQ = 

LSi + LS2 +....+ LSn 

Trong đó: ĐMBQ là định mức bình quân cho cả mã hàng. 

ĐMSi, ĐMS2, ĐMSn là định mức của từng size Si, S2.--.Sn. 

LSi, LS2,..„ LSn là lượng sản phẩm của từng size Sị, s2....sa. 
6. Bảng giải trình định mức bình quân: 

Sizel (S,) Size: (S2) Sizel (Sn) Size bình quân 

Stt Nguyên vật liệu 
Định mức só lượng Đinh mức Số lượng Đinh mức số lượng Đinh mức Tổng lượng 

Stt Nguyên vật liệu kể cả hao SP xuất kể cả hao SP xuất kể cả hao SP xuất bình quân kể SP xuất khẩu 
hụt khẩu hụt khẩu " ẵ  *  • . .  hut khẩu cả hao hụt (LSi+ LS2+ 

(ĐMSi) (LS,) (ĐMS2) (LS2) (ĐMSn) (LSn) (ĐMBQ) ...+LSn) 

Ị Ị 

1 . . . 

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

- Thương nhân ghi tất cả các nguồnế 

8. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (ký tên, đóng dấu): trường hợp là hộ gia đình thì ký và ghi rõ họ tên, số chứng 
minh thư nhân dân. 



Bộ TÀI CHÍNH 

Phụ lục II 

CÁC BIẺƯ MẪU KHI THANH KHOẢN HỢP ĐÒNG GIA CÔNG 
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG Tư SỐ: 117/2011/TT - BTC NGÀY 15/ 8/2011 

CỦA Bộ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẨN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ 
" GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHẢN NƯỚC NGOÀI 

1. Mẫu 01 /HSTK-GC/2011: Bảng tổng hợp nguyẽn liệu, vật tư nhập khẩu. 

2. Mau 02/HSTK-GC/2011: Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩuế 

3. Mau 03/HSTK-GC/2011: Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư xuất trả ra 
nước ngoài và chuyển sang hợp đồng gia công khác. 

4. Mau 04/HSTK-GC/2011: Bảng tổng họp nguyẽn liệu, vật tư do bên 
nhận gia công tự cung ứng. 

5. Mau 05/HSTK-GC/2011: Bảng tổng họp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng 
để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu. 

6. Mau 06/HSTK-GC/2011: Bảng thanh khoản họp đồng gia công. 

7. Mau 07/HSTK-GC/2011: Bảng thanh khoản máy móc, thiết bị tạm 
nhập-tái xuất. 

^ 8. Mau 08/SPHC-GC/2011: Bảng thống kê sản phẩm hoàn chỉnh nhập 
khẩu đế gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công xuất khẩu. 

9. Mau 09/HSTK-GC/2011: Bảng kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia côngế 

Bộ TÀI CHÍNH 



Mẩu: 01/HSTK-GC/20Ỉỉ, Khỏ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẤU 
Trang số: 

Hợp đồng gia pông số: ngày Thời hạn 
Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn . 
Bên thuê gia công: Địa chỉ 
Bên nhận gia công: Địa chỉ 
Mặt hàng gia công: Lượng hàng gia công: 
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: 

SỐ 
TT 

Số Tờ khai 
nhập khẩu Ngày đăng ký 

Nguyên liệu, vật tư n lập khẩu SỐ 
TT 

Số Tờ khai 
nhập khẩu Ngày đăng ký Tên nguyên liệu, vật tư Mã nguyên 

liêu, vât tư Đơn vị tính Lượng 
hàog Tồng lượng Ghi chú 

( ĩ )  m  (3) (4) (S) (ổ) (7) (8) (9) 

Ngày tháng năm 
Đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(Ký tên, đóng dâu) 

Ghi chú: 
- Tại biểu này thống kê cà nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chỗ; nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia 

công; nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đong gia công khác sang. 



Mau: 02/HSTK-GC/2011, Khổ A4 

BẢNG TỒNG HỢP SẢN PHẢM GIA CỎNG XUẤT KHẨU 
* Trang số: 

Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Bên thuê gia công: Địa chỉ 
Bên nhận gia công: Địa chi 
Mặt hàng gia công: Lượng hàng gia công: 
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: 

Số 
TT 

Số Tờ khai 
xuất khẩu Ngày đăng ký 

f 
Sản phâm gia công xuât khâu Số 

TT 
Số Tờ khai 
xuất khẩu Ngày đăng ký Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Lưựng 

hàng Tổng cộng Ghi chú 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ngày tháng năm 
Đại diện theo pháp luật của thưorng nhân 

(Ký tên, đóng dấu) 

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



Mầu: 0Ĩ/HSTK-GC/2011, Khổ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ XUÁT TRẢ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN SANG 
HỢP ĐÒNG GIA CÔNG KHAC TRONG KHI ĐANG THựC HIỆN HỢP ĐÒNG GIA CÔNG 

Trang số: 

Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Bên thuê gia công: Địa chỉ 
Bên nhận gia công: Địa chỉ 
Mặt hàng gia công: Lượng hàng gia công: 
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: 

stt Tờ khai số 

Nguyên liệu, vật tư 
stt Tờ khai số Tên nguyên phụ liệu Mã NPL Đơn vị 

tính 
Lượng hàng 
từng tờ khai Tổnglưọng Ghi cbú 

(Ụ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ngày tháng năm 
Đai diện theo pháp luật của thương nhân 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mkể 04/HSTK-GC/20Ỉ ỉ, Khổ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT Tư DO BÊN NHẬN GIA CỒNG CUNG ỨNG 
" Trang số:... 

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

STT Tên nguyên liệu, vật tư Đcm vị 
tinh 

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

0) (2) (3) (4) (5) (6) ơ) (8) 

Ngày tháng năm 
Đai diên theo pháp ỉuật của thương nhân 

(kỷ tên, đóng dâu) 

Ghi chủ: 
1- Mầu này để tổng họp nội dung thương nhân kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cung ứng theo mẫu 02/NVLCƯ-GC/2011, Phụ lục I. 
2- Tại cột (7) ghi: từ nguồn nào. 



Mau: 05/HSTK-GC/20Ỉ ỉ, Khổ A4 

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT Tư ĐÃ sử DỤNG ĐẺ SẢN XUÁT THÀNH SẢN PHẨM XUẤT KHẨU 
(Qui đỗi từ lượng sản phẩm đã thực xuất khẩu) Trang số:... 

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

STT 

Lượng nguyên liệu, vật tư đã sử dụng đê sản xuât thành sản phâm xuât khâu theo từng mã hàng 

STT Tên NL,VT Mã 
NL,VT 

Tên sản 
phẩm 

đã xuất 
khẩu 

Mã 
sân 

phẩm 

Đơn vị 
tính 

Số luợng 
sản phẩm 
đã xuất 

khẩu (M) 

Định 
mức sừ 

dung 
(Đs) 

Tỷ lệ 
hao hut 

(H) 

Định mức 
kế cả hao 
hụt (Đc) 

Lượng 
sử dụng 

(L) 

rp Ạ Tông 
lượng 

NL, VT 
đã sử 
dung 

Ghi 
chú 

(V (2) (3) (4) (5) (ố) (7) (8) (9) (10) 01) 02) (13) 

Ngày tháng năm 
Đại diện theo pháp ỉuật của thương nhân 

(Ký tên, đóng dâu) 



Hướng dẫn sử dụng 

1 - Công thức tính tổng lượng sử dụng của tùng loại nguyên íiệu, vật tư để sản xuất tất cả các mã hàng: 

X L - L 1  +  L 2  +  . . . +  L n  

2. Công thức tính lượng sử dụng của từng loại nguyên liệu, vật tư để sản xuất từng mã hàng i: 
Li = M* Đc 

Trong đó: 

- Cột (7): M lả lượng sản phẩm của mã hàng tại cột (4) có định mức Đc đã được thực xuất khẩu (Số liệu lấy ở Bảng 02/HSTK-GC/2011). 
- Cột (8): Đc là định mức kể cả hao hụt của mã hảng tại cột (4) tính cho 1 đơn vị sản phẩm. 
- Cột (11): Li là lượng sử dụng của loại nguyên liệu, vật tư tại cột (2) để sản xuất ra mã hàng i có định mức Đc. 

2- Cột (3) và (5) - Mã nguyên liệu, vật tư (NL,VT) và sản phẩm: thương nhân chỉ khai khi thanh khoản tại những đơn vị Hải quan áp dụng 
công nghệ thông tin để thanh khoản hàng gia công. 



Mẩu: 06/HSTK-GC/20ỈỈ, Khẩ A4 

BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐÒNG GIA CÔNG 
Trang số:... 

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

STT Tên nguyên lỉệu, vật tư Mã nguyên 
liệu, VT 

Đơn vị 
tính 

Tổng lượng 
NK 

Tồng lượng 
cung ứng 

Tổng lượng 
XK 

Nguyên lỉệu, 
vật tư 

dư thừa 

Biện pháp xử lý 
nguyên liệu, vật tu 

dư thừa 
( ỉ )  (2) (3) (4) (5) (ố) (V (8) (S) 

Đê nehi củaDN: Đê nehi củaDN: Đê nehi củaDN: Đê nehi củaDN: 

Ý kiến của Hải quan: 

Ngày tháng năm Ngày tháng năm Ngày tháng năm.... 
Đại diện theo pháp luật Công chức Hải quan đối chiếu Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản 

của thưong nhân (Ghi ngày tháng hoàn thành việc đối chiếu) (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dâu) 
(Ký tên, đóng dấu) Ký, đóng dấu công chức) 



Hưởng dẫn sử dụng 

1 - Công thức tính lượng nguyên ìiệu, vật tư dư thừa: 

Lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa = (Tồng lượng nhập khẩu + Tồng lượng cung ứng) - Tồng lượng xuất khẩu 
(cột 7) (cột 4) (cột 6) (cột 5) 

- Tổng lượng nhập khẩu ỉấy tại cột 8, Bảng 0Ỉ/HSTK-GC/2011. 

Bao gồm: (Tổng ỉượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) + (Tổng lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chỗ) + (Tổng lượng nhận sản phẩm gia 
công chuyển tiếp để làm nguyên ỉiệu, vật tư gia công) + (Tổng lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công khác sang)ệ 

- Tổng lượng xuất khẩu lấy số liệu ở cột 12, Bảng 05/HSTK-GC/2011 và cột 7 Bảng 03/HSTK-GC/2011). 

Bao gồm: (Tổng lượng nguyên ỉiệu, vật tư sử dụng để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu) + (Tổng lương nguyên liệu, vật tư xuất trả ra nước 
ngoài) + (Tông lượng chuyên sang hợp đông gia công khác khỉ đang thực hiện hợp đông gia công). 

- Tồng lượng cung ứng: Lấy số liệu ở cột 4, Bảng 04/HSTK-GC/2011. 

2- Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản: 

Sau khi hoàn thành việc đối chiếu thanh khoản, nếu không phát hiện có gì sai sót và thương nhân thực hiện xong việc xử lý nguyên lỉệu dư 
thừa, phê liệu, phê phâm, máy móc, thiêt bị mượn (nêu cỏ) theo yêu câu của Hải quan, thì đom vị Hải quan theo dối hợp đông gia công xác nhận hợp 
đông/phụ kiện hợp đông đã hoàn thành thủ tục thanh khoản lên cả 2 bản thanh khoản, trả cho thương nhân 01 bản. 



Mầu: 07/HSTK-GC/20Ỉ ỉ, Khổ Á4 

BẢNG THANH KHOẢN MÁY MÓC, THIÉT BỊ TẠM NHẬP, TÁI XƯÁT 
Trang sô: 

Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Phụ lục hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn 
Bên thuê gia công: Địa chi 
Bên nhận gia công: Địa chỉ 
Mặt hàng gia công: Lượng hàng gia công: -
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: 

STT Tên máy móc, thiết bị tạm 
nhập Đơn vị tính Số ỉưcmg 

tạm nhập 

Đã xuất hoặc chuyển 
sang hợp đồng gia 

công khác trong khi 
thực hiện hợp đồng 

gia công 

Máy móc 
thiết bị còn 
lại chưa tái 

xuất 

Biện pháp xử ỉý đối với máy 
móc thiết bị chưa tái xuất 

Ợ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ngày tháng ..năm Ngày tháng năm Ngày tháng năm 
Đại diện theo pháp luật của thương nhân Công chức Hải quan đối chiếu: Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản 

(Ký tên, đóng dâu) (Ghi ngày tháng hoàn thành việc đối chiếu; (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dâu) 
Ký, đóng dấu công chức) 



Mầu 08/SPHC-GC/2Ồ11 

BẢNG THÓNG KÊ SẢN PHẢM HOÀN CHỈNH NHẬP KHẢU 
ĐẺ GẤN HOẶC ĐÓNG CHUNG VỚI SẢN PHẢM GIA CÔNG XUẤT KHẨU 

Trang số:... 

stt Tên hàng Đơn vị 
tính ệ 

Mã 
nguyên 

liệu 

Hàng hóa nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu 

SỐ Iưọug 
tồn 

Biện pháp xử ỉý đối vói sản 
phẩm hoàn chỉnh chưa tái xuât 

stt Tên hàng Đơn vị 
tính ệ 

Mã 
nguyên 

liệu Số, ký hiệu, ngạỵ tờ 
khai nhập khẩu Lượng Số, ký hiệu, ngày tờ 

khai xuất khẩu Lirọrig 

SỐ Iưọug 
tồn 

Biện pháp xử ỉý đối vói sản 
phẩm hoàn chỉnh chưa tái xuât 

0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) (9) 
Đề n&hi của doanh n&hiêp: Đề n&hi của doanh n&hiêp: Đề n&hi của doanh n&hiêp: Đề n&hi của doanh n&hiêp: 

Ỹ kiến củâ cơ quan Hải quan: 

Tổng cộng 
« ễ ễ »  

Ngày tháng năm Ngày tháng năm Ngày tháng năm 
Đại diện theo pháp luật của thưong nhân Công chức Hải quan đối chiếu Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản 

(ký tên, đóng dâu) (ký, đóng dấu công chức) (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dâu) 

Ghi chủĩ 
1. 
2. 

Mau này thương nhân khai khi thanh khoản hợp đồng gia côngẳ 

Xuất trình trong bộ hồ sơ thanh khoản. 



Mau: 09/HSTK-GC/20Ỉ1, khổ A4 

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

TT Số, ngày tờ 
khai 

Tên sản phẩm 
hoặc nguyên liệu Số lượng Trị giá 

Hợp đông/phụ lục 
họrp đồng gia công (số, 

ngày ký, ngày hết 
hạn) 

Cửa khẩu xuất SỐ, ngày B/L Ghi chú 

( ỉ )  (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) 

Ngày tháng năm 
Đại diên theo pháp luật của thương nhân 

(kỷ tên, đóng dâu) 

Ghi chủ: 

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




