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CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN 
TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196 /2012/TT-BTC 
ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính)

Phụ lục I  - Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

1. Danh sách các chứng từ khai báo

STT Tên chứng từ
1 Tờ khai điện tử
2 Tờ khai trị giá
3 Tờ khai sửa
4 Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
5 Hợp đồng gia công
6 Phụ lục hợp đồng
7 Danh mục nguyên liệu, vật tư gia công
8 Danh mục sản phẩm gia công
9 Danh mục thiết bị gia công
10 Danh mục hàng mâu
11 Định mức thực tê của sản phẩm gia công
12 Thông tin vê định mức thực tê đôi với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản 

phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
13 Nguyên vật liệu gia công tự cung ứng (mua trong nước hoặc nhập khẩu)
14 Tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp
15 Tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp
16 Đe nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, 

bán thành phẩm gia công
17 Yêu câu thanh khoản gia công
18 Bảng đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khâu
19 Bảng kê nguyên liệu vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán
20 Thông tin vê định mức thực tê đôi với sản phẩm
21 Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản 

phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
22 Thông tin đề nghị thanh khoản (Hồ sơ thanh khoản)
23 Bảng danh mục hàng hóa nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất
24 Bảng danh mục hàng hóa xuất khẩu ra khỏi doanh nghiệp chế xuất
25 Thông tin về định mức thực tế đối với sản phẩm xuất khẩu ra khỏi doanh 

nghiệp chế xuất
26 Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản 

phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
27 Thông báo xuất kho
28 Thông báo nhập kho
29 Thông tin báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất
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30 Thông báo quyết định kiểm tra thực tế hàng tồn kho
31 Thông tin hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phê liệu, phê phẩm, máy móc, 

thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa khác
32 Thông tin chứng từ thanh lý tài sản cố định
33 Thông báo giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo
34 Thông báo giải trình lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với số sách

2. Chỉ tiêu thông tin tờ khai hải quan điện tử

STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Danh 
mục

Bắt
  buộc

Mâu sô 
1

Tờ khai điện tử Áp dụng cho cả trường hợp xuất 
khẩu, nhập khẩu

1.1 Thông tin chung

1.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
tờ khai X

1.1.2
Sô đăng ký tờ khai Số đăng ký tờ khai do hệ thông 

xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận

1.1.3 Ngày đăng ký tờ 
khai

Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận 
và cấp số đăng ký cho tờ khai

1.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ 
khai X X

1.1.5
Hải quan nơi có 
hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu

Mã đơn vị hải quan nơi có hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu X X

1.1.6 Loại hình xuất 
khẩu, nhập khẩu

Mã loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu X X

1.1.7
Mã người giao 
hàng/ người xuất 
khẩu

Mã số người giao hàng/ xuất 
khẩu (bắt buộc phải khai nếu là 
tờ khai xuất khẩu)

1.1.8 Người giao hàng/ 
người xuất khẩu

Tên, địa chỉ người giao hàng/ 
xuất khẩu X

1.1.9
Mã người nhận 
hàng/ người nhập 
khẩu

Mã số người nhận hàng/ nhập 
khẩu (bắt buộc phải khai nếu là 
tờ khai nhập khẩu)

1.1.10 Người nhận hàng/ 
người nhập khấu

Tên, địa chỉ người giao hàng/ 
nhập khẩu X

1.1.11
Mã người chỉ định 
giao hàng

Mã số người chỉ định giao hàng 
(sử dụng cho trường hợp xuất 
khẩu, nhập khẩu tại chỗ)

1.1.12
Người chỉ định 
giao hàng

Tên, địa chỉ người chỉ định giao 
hàng (sử dụng cho trường hợp 
xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ)
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1.1.13
Mã người uỷ thác Mã số người ủy thác xuất khẩu, 

nhập khẩu (đề nghị hủy chỉ tiêu 
thông tin này)

1.1.14
Người uỷ thác Tên, địa chỉ người ủy thác xuất 

khẩu, nhập khẩu (đề nghị hủy chỉ 
tiêu thông tin này)

1.1.15 Mã người khai hải 
quan

Mã số người khai tờ khai hải 
quan X

1.1.16
Tên người khai hải 
quan

Tên người khai tờ khai hải quan X

1.1.17

Nội dung ủy quyên Nộp thuê/ thanh khoản/ các nội 
dung khác (chỉ khai trong trường 
hợp sử dụng đại lý làm thủ tục 
hải quan)

X

1.1.18 Nước xuất khẩu Mã nước xuất khẩu (là Việt Nam 
nếu là tờ khai xuất khẩu) X X

1.1.19 Nước nhập khâu Mã nước nhập khẩu (là Việt 
Nam nếu là tờ khai nhập khẩu) X X

1.1.20 Sô lượng mặt hàng Tông sô mặt hàng trên tờ khai X

1.1.21 Tông trọng lượng Tông trọng lượng của cả lô hàng 
(Gross weight) X

1.1.22 Trọng lượng tịnh Trọng lượng của lô hàng (Net 
weight)

1.1.23 Số lượng kiện Tổng số lượng kiện của toàn bộ 
lô hàng do người vận tải đóng gói

1.1.24
Tổng s ố C o n ta in e r Tổng số container dùng đê vận 

chuyển cả lô hàng nếu vận 
chuyển bằng container

1.1.25 Điều kiện giao 
hàng

Mã điêu kiện giao hàng X X

1.1.26 Đồng tiền thanh 
toán

Mã nguyên tệ thanh toán X X

1.1.27 Tỷ giá tính thuế Tỷ giá tính thuế của nguyên tệ số 
với VNĐ X X

1.1.28 Phương thức thanh 
toán

Mã phương thức thanh toán X X

1.1.29

Ấn hạn nộp thuế Thông tin doanh nghiệp được ân 
hạn thuế (có/không). Nếu có: đề 
nghị khai báo lý do ân hạn và 
thời gian được ân hạn

X

1.1.30
Bảo đảm nghĩa vụ 
nộp thuế

Thông tin doanh nghiệp được 
bảo đảm về nghĩa vụ nộp thuế 
(có/không). Nếu có: đề nghị khai

X
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báo hình thức bảo đảm; tổ chức 
tín dụng cung cấp bảo đảm; giá 
trị bảo đảm; thời hạn hiệu lực 
bảo đảm

1.1.31

Chứng từ kèm theo 
tờ khai

Thông tin tham chiếu đến các 
chứng từ kèm theo tờ khai bao 
gồm (hợp đồng, hóa đơn thương 
mại, hóa đơn VAT, vận tải đơn, 
giấy nộp tiền - theo mục 1.10 
mẫu số 1 Phụ lục I)

1.1.32 Số lượng chứng từ 
kèm theo tờ khai

Số lượng các chứng từ kèm theo 
tờ khai X

1.1.33

Tông các khoản 
phải cộng

Tông các khoản phải cộng khi 
tính toán trị giá của tờ khai phục 
vụ cho mục đích tính thuế và 
quản lý trị giá hải quan (bằng 
tổng các khoản phải cộng của 
từng mặt hàng)

X

1.1.34

Tông các khoản 
phải trừ

Tông các khoản phải trừ khi tính 
toán trị giá của tờ khai phục vụ 
cho mục đích tính thuế và quản lý 
trị giá hải quan (bằng tổng các 
khoản phải trừ của từng mặt hàng)

X

1.1.35

Mã cảng, địa điểm 
xếp hàng

Mã cảng, địa điểm xếp hàng (cửa 
khẩu xuất nếu là tờ khai xuất 
khẩu; cảng nước ngoài nếu là tờ 
khai nhập khẩu; địa điểm giao 
hàng nếu là tờ khai xuất khẩu tại 
chỗ). Bắt buộc phải khai nếu là 
tờ khai xuất khẩu

1.1.36

Cảng, địa điểm xếp 
hàng

Tên cảng, địa điểm xếp hàng 
(cửa khẩu xuất nếu là tờ khai 
xuất khẩu; cảng nước ngoài nếu 
là tờ khai nhập khẩu; địa điểm 
giao hàng nếu là tờ khai xuất 
khẩu tại chỗ)

X

1.1.37

Mã cảng địa điểm 
dỡ hàng

Mã cảng, địa điểm dỡ hàng (cửa 
khẩu nhập nếu là tờ khai nhập 
khẩu; cảng hoặc cửa khẩu đường 
bộ, đường sắt ở nước ngoài nếu 
là tờ khai xuất khẩu; địa điểm 
nhận hàng nếu là tờ khai nhập 
khẩu tại chỗ). Bắt buộc phải khai 
nếu là tờ khai nhập khẩu
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1.1.38

Cảng địa điểm dỡ 
hàng

Tên cảng, địa điểm dỡ hàng (cửa 
khẩu nhập nếu là tờ khai nhập 
khẩu; cảng hoặc cửa khẩu đường 
bộ, đường sắt ở nước ngoài nếu 
là tờ khai xuất khẩu; địa điểm 
nhận hàng nếu là tờ khai nhập 
khẩu tại chỗ)

X

1.1.39

Phương thức vận 
tải

Phương thức vận tải theo đường 
bộ, đường sắt, đường biển, 
đường hàng không, container, đa 
phương thức

X

1.1.40 Phương tiện vận tải Tên, sô hiệu, quốc tịch phương 
tiên vân tải

1.1.41

Ghi chú khác Các ghi chú khác (đê nghị cho 
chuyển cửa khẩu, thời gian dự 
kiến giao hàng nếu là tờ khai 
xuất kb.au, nhập khẩu tại chỗ...)

1.2 Thông tín hàng hóa
1.2.1 Số thứ tự hàng Số thứ tự của một mặt hàng X

1.2.2
Mã HS Mã số của hàng hóa theo biêu 

thuế xuất khẩu, nhập khẩu (đến 8
SỐ)

X X

1.2.3

Mã HS mở rộng 
theo nhu cầu quản 
lý của từng quốc 
gia

Phần mở rộng của mã số HS để 
phục vụ nhu cầu quản lý của 
từng quốc gia X

1.2.4

Mã th am  ch iếu  
hàng hóa

Mã số do nhà sản xuất; thương 
nhân có hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu hoặc người khai hải 
quan tự quy định để tham chiếu 
đến hàng hóa phục vụ mục đích 
quản lý nội bộ, thanh khoản...

1.2.5 Tên hàng Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách 
phẩm chất, mục đích sử dụng X

1.2.6 Nước xuất xứ Mã nước xuất xứ hàng hóa X X
1.2.7 Chế đô ưu đãi Loại C/O (Form C/O) X
1.2.8 Số lượng Số lượng hàng hóa X

1.2.9

Đơn vị tính đăng 
ký

Mã đơn vị tính đã đăng ký trước 
(đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo loại hình gia 
công hoặc sản xuất xuất khẩu ); 
hoặc mã đơn vị tính do cơ quan 
hải quan ban hành áp dụng cho 
từng loại hàng hóa

X X
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1.2.10 Đơn vị tính khai 
báo

Mã đơn vị tính của hàng hóa 
khai báo trên tờ khai

1.2.11

 Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị hàng 
hóa trên tờ khai sang đơn vị tính 
đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên 
tờ khai bằng bao nhiêu đơn vị 
hàng hóa theo đơn vị tính đăng 
ký)

1.2.12 Đơn giá khai báo Đơn giá khai báo theo nguyên tệ X
1.2.13 Trị giá khai báo Trị giá khai báo theo nguyên tệ X

1.2.14 Tông các khoản 
phải cộng

Tổng các khoản phải cộng đê xác 
định trị giá của hàng hóa X

1.2.15
Tông các khoản 
phải trừ

Tổng các khoản phải cộng để xác 
định trị giá của hàng hóa (theo 
Đồng Việt Nam)

X

1.2.16
Phương pháp xác 
định trị giá hải 
quan

Phương pháp xác định trị giá hải 
quan (từ phương pháp 1 đến 
phương pháp 6).

X

1.2.17

Trị giá tính thuê 
(theo Đồng Việt 
Nam)

Trị giá tính thuế bằng trị giá 
hàng hóa theo nguyên tệ nhân 
với tỷ giá giữa Đồng Việt Nam 
với nguyên tệ cộng với tổng các 
khoản phải cộng trừ đi tổng các 
khoản phải trừ.

X

1.2.18

Sắc thuê, phí, lệ 
phí

Sắc thuế; loại phí, lệ phí và các 
khoản thu khác áp dụng cho mặt 
hàng trên tờ khai (xuất 
khẩu/nhập khẩu; VAT; tiêu thụ 
đặc biệt; Thuế bảo vệ môi 
trường...)

1.2.19

Thuế suất/ mức 
thuế

Thuê suất; tỷ lệ phần trăm (%) 
làm căn cứ để xác định số thuế; 
Mức thuế bảo vệ môi trường; 
phí, lệ phí và các khoản thu khác 
theo từng loại ở chỉ tiêu 1.2.13 
mẫu số 1

1.2.20
Tiền thuế; phí, lệ 
phí và các khoản 
thu khác

Số tiền thuê; phí, lệ phí và các 
khoản thu khác theo từng loại ở 
chỉ tiêu 1.2.18 mẫu số 1

1.2.21

Chứng từ kèm theo 
hàng hóa

Thông tin tham chiếu đến các 
chứng từ kèm theo tờ khai bao 
gồm (tờ khai trị giá, giấy phép, 
giấy chứng nhận xuất xứ, giấy 
đăng ký kiểm tra chất lượng,
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giấy đăng ký kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm... - theo mục 
1.10 mẫu số 1 Phụ lục I)

1.2.22 Số lượng chứng từ 
kèm theo hàng hóa

Số lượng chứng từ gắn với một 
mặt hàng cụ thể

1.2.23

Số hiệu Container 
và số niêm chì hải 
quan

Loại C o n ta in e r (20", 40", 45" hay 
loại khác), số  hiệu C o n ta in e r  

chứa hàng, số niêm chì hải quan 
trên Container và địa điểm đóng 
hàng nếu vận chuyển bằng 
Container

1.2.24

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên tờ khai. Chỉ tiêu thông tin 
này chỉ khai khi làm các thủ tục 
theo chế độ quản lý hải quan đặc 
thù như xuất khẩu/nhập khẩu tại 
chỗ; doanh nghiệp chế xuất; tạm 
nhập - tái xuất... đòi hỏi phải cho 
biết thông tin về thủ tục trước đó 
trong quy định này

X

1.2.25

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(VD: là tờ khai tạm nhập khẩu 
đối với hàng tạm nhập - tái chế 
tái xuất; là tờ khai nhập khẩu tại 
chỗ đối với hàng hóa xuất khẩu 
tại chỗ...). Chỉ tiêu này chỉ khai 
khi khai thủ tục hải quan trước 
đó (các thông tin này thuộc mục 
1.10 mẫu số 1 Phụ lục I). Trường 
hợp là tờ khai một lần thì phải 
khai các tờ khai tạm trước đó.

1.2.26
Miên thuê/giảm 
thuế

Mặt hàng có được miễn thuế/ 
g iả m  th u ế  h a y  k h ô n g  

(Có/Không)

1.2.27 Số văn bản miên 
th u ế /g iả m  th u ế

Số văn bản áp dụng đế được 
m iễ n  thuế/ g iả m  th u ế

X

1.2.28 Thuế suất trước khi 
m iễ n / g iả m

Thuế suất khi chưa áp dụng văn 
b ản  m iễ n /  g iả m  th u ế

X

1.2.29
Tỉ lệ phân trăm 
miễn thuế/giảm 
th u ế

Tỉ lệ phần trăm được miễn 
thuế/giảm thuế X
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1.3

Thông tin giấy 
phép (kể cả giấy 
phép trích từ nơi 
khác đến hoặc)...

Giây phép gắn với mặt hàng cụ 
thể (nếu có)

1.3.1 Thông tin chung 
giấy phép

1.3.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
giấy phép X

1.3.1.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký giấy phép do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

1.3.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho giấy 
phép

1.3.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
giấy phép X X

1.3.1.5 Mã người được cấp 
giấy phép

Mã số của người được cấp giấy 
phép

1.3.1.6 Người được cấp 
giấy phép

Tên, địa chỉ người được cấp giấy 
phép X

1.3.1.7

Số giấy phép Số giấy phép gốc hoặc số giấy 
phép trích (trong trường họp 
trích giấy phép để làm thủ tục 
hải quan tại đơn vị hải quan 
khác)

X

1.3.1.8

Ngày cấp giấy 
phép

Ngày ban hành giấy phép gốc 
hoặc ngày cấp giấy phép trích 
(trong trường hợp trích giấy phép 
đế làm thủ tục hải quan tại đơn 
vị hải quan khác)

X

1.3.1.9

Ngày hết hạn giấy 
phép

Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc 
ngày hết hạn giấy phép trích 
(trong trường hợp trích giấy phép 
để là m  th ủ  tụ c  h ả i q u an  tạ i đ ơ n  

vị hải quan khác)
1.3.1.10 Nơi cấp giấy phép Cơ quan cấp giấy phép X

1.3.1.11 Người cấp giấy 
PhéP ____

Người có thâm quyên cấp giấy 
phép X

1.3.1.12 Hỉnh thức trừ lùi Hình thức trừ lùi (theo sô lượng, 
theo trị giá...)

1.3.1.13 Ghi chú khác Các ghi chú khác trên giấy phép

1.3.1.14
Chứng từ hải quan 
trước đó

Thông tin tham chiếu đến giấy 
phép gốc trong trường hợp giấy 
phép là giấy phép trích từ nơi
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khác đến hoặc trích từ Chi cục 
Hải quan điện tử để làm thủ tục 
tại đơn vị khác (mục 1.10 mẫu số 
1 Phụ lục I)

1.3.2 Thông tin hàng hóa 
kèm theo giấy phép

1.3.2.1
Mã HS Mã số của hàng hóa được cấp 

phép theo biểu thuế xuất khẩu, 
nhập khẩu

1.3.2.2

Mã tham chiếu 
hàng hóa

Mã số do nhà sản xuất; thương 
nhân có hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu hoặc người khai hải 
quan tự quy định để tham chiếu 
đến hàng hóa phục vụ mục đích 
quản lý nội bộ, thanh khoản, trừ 
lùi trên trong trường hợp giấy 
phép là giấy phép trừ lùi...

1.3.2.3 Tên hàng hóa Tên hàng hóa được cấp phép.

1.3.2.4 Số lượng Số lượng hàng hóa được cấp 
phép

1.3.2.5  Trị giá Trị giá được cấp phép

1.3.2.6 Nguyên tệ Nguyên tệ của trị giá được cấp 
p h é p

1.3.2.7 Đơn vị tính Đơn vị tính của hàng hóa được 
cấp phép

1.3.2.8 Ghi chú khác Các ghi chú khác vê hàng hóa
1.4 h ó a  đơn (Nếu có)
1.4.1 Thông tin chung
1.4.1.1 Ngày khai chứng 

từ
Ngày người khai hải quan khai 
hóa đơn thương mại X

1.4.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký hóa đơn thương mại 
do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan cấp sau khi đã chấp 
n h ậ n  đ ăn g  k ý

1.4.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho hóa 
đơn thương mại

1.4.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
hóa đơn thương mại X X

1.4.1.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai hải quan X

1.4.1.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai hải quan X
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1.4.1.7 Số hóa đơn thương 
mai

Số hóa đơn thương mại X

1.4.1.8 Ngày phát hành 
hóa đơn thương 
mai

Ngày phát hành hóa đơn thương 
mại X

1.4.1.9 Mã người bán hàng Mã số của người bán hàng
1.4.1.10 Tên người bán 

hàng
Tên người bán hàng X

1.4.1.11 Mã người mua 
hàng

Mã số của người mua hàng

1.4.1.12 Tên người mua 
hàng

Tên người mua hàng X

1.4.1.13
Chứng từ liên quan Hợp đồng hoặc Pro-forma 

Invoice - mục 1.10 mẫu số 1 Phụ 
luc I

1.4.1.14 Phương thức thanh 
toán

Phương thức thanh toán X X

1.4.1.15 Đồng tiền thanh 
toán

Mã nguyên tệ thanh toán X X

1.4.1.16 Điều kiện giao 
hàng

Điều kiện giao hàng X X

1.4.1.17 Thông tin khác. Ghi các thông tin cần thiết khác

1.4.2 Thông tin hàng hóa 
trên hóa đơn

1.4.2.1 Tên hàng Mô tả chi tiêt tên hàng, quy cách 
phẩm chất, mục đích sử dụng

1.4.2.2 Xuất xứ hàng hóa Mã nước xuất xứ của hàng hóa X
1.4.2.3 Số lượng Số lượng hàng hóa X

1.4.2.4 Đơn giá Đơn giá nguyên tệ (theo đông 
tiền thanh toán) X

1.4.2.5 n n  Trị giá Trị giá nguyên tệ X

1.4.2.6 Các khoản cộng 
vào trị giá

Các khoản phải cộng vào trị giá X

1.4.2.7 Các khoản giảm 
giá

Các khoản giảm giá X

1.5
Giấy  chứng nhận 
xuất xứ  hàng hóa
(C/O)

(Nếu có)

1.5.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai
c/o X

1.5.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký c/o do hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
sau khi đã chấp nhận đăng ký
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1.5.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho c/o

1.5.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận
c/o X X

1.5.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai c/o X

1.5.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai c/o X

1.5.7 Số c/o Số tham chiếu của c/o X

1.5.8 Loại c/o (Form)
c/ỏ)

Loại C/0 (Form) C/O) X X

1.5.9 Ngày cấp c/o Ngày cấp c/o X
1.5.10 Tổ chức cấp c/o Tổ chức cấp c/o X
1.5.11 Người cấp c/o Người có thâm quyên ký trên

c/o
1.5.12 Nước cấp c/o Mã nước cấp c/o X
1.5.13 Nước xuất xứ Mã nước xuất xứ của hàng hóa X
1.5.14 Hàm lượng xuất xứ

c/o
Tỉ lệ phân trăm hàm lượng xuất 
xứ ghi trên c/o

1.5.15 Tên, địa chỉ người 
xuất khẩu trên

Tên, địa chỉ người xuất khẩu trên
c/o X

1.5.16 Nước xuất khẩu 
trên c/o

Mã nước xuất khẩu trên c/o X X

1.5.17 Tên, địa chỉ người 
nhập khẩu

Tên, địa chỉ người nhập khâu
trên c/o X

1.5.18 Nước nhập khẩu 
trên c/o

Mã nước nhập khẩu trên c/o X X

1.5.19 Thông tin chung vê 
mô tả hàng hóa

Mô tả chung vê hàng hóa được
cấp c/o X

1.5.20 Ngày khởi hành Ngày phương tiện vận tải khởi 
hành X

1.5.21 Các thông tin khác Ghi các thông tin cân thiêt khác.

1.5.22

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với c/o (là thủ tục 
khai c/o hoặc thủ tục sửa đổi 
c/o đã khai). Chỉ tiêu thông tin 
này chỉ khai khi sửa đối hoặc 
hủy c/o đã khai)

X

1.5.23

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan trong 
thủ tục hải quan trước đó (là c/o 
đã khai hoặc chứng từ sửa đổi 
c/o đã khai). Chỉ tiêu này chỉ

77



Phụ lục I  - Thông tư hướng dân thực hiện thủ tục hải quan điện tử

khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 mẫu số 1 Phụ lục I)

1.5.24 Nộp sau c/o xin nộp sau
1.5.25 Thời hạn nộp c/o Thời hạn phải nộp c/o

1.6

Giấy đăng kỷ kiểm 
tra chất lượng, 
kiểm  tra  vệ sinh 
an toàn thực 
phẩm (VSATTP), 
kiểm dịch

(Nếu cỏ)

1.6.1 Thông tin chung

1.6.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.6.1.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký chứng từ do hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận đăng 
ký

1.6.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho 
chứng từ

1.6.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
chứng từ X X

1.6.1.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai chứng từ
X

1.6.1.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai chứng từ X

1.6.1.7 Số giấy đăng ký Số của giấy đăng ký X
1.6.1.8 Ngày giấy đăng ký Ngày cấp giấy đăng ký X

1.6.1.9 Mã người được cấp 
giấy đăng ký

Mã số của người được cấp giấy 
đăng ký X

1.6.1.10 Người được cấp 
giấy đăng ký

Tên, địa chỉ người được cấp giấy 
đăng ký X X

1.6.2 Thông tin hàng hóa

1.6.2.1 Tên hàng Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách 
phẩm chất X

1.6.2.2 Mã HS Mã số hàng hóa theo danh mục 
biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu X X

1.6.2.3 Số lượng Số lượng hàng hóa X
1.6.2.4 Xuất xứ Mã nước xuất xứ hàng hóa X X
1.6.2.5 Đơn vị tính Đơn vị tính hàng hóa X X

1.6.2.6 Địa điểm kiểm tra Địa điếm đăng ký tiến hành kiểm 
tra X
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1.6.2.7 Cơ quan kiểm tra Cơ quan tiên hành kiểm tra X

1.6.2.8

Chứng từ kèm theo Thông tin tham chiếu đên các 
chứng từ kèm theo (hợp đồng, 
hóa đơn thương mại, vận tải đơn) 
- theo mục 1.10 mẫu số 1 Phụ 
lục I

X

1.6.2.9

Các nội dung khác. Ghi những nội dung khác cân 
thiết cho việc làm thủ tục hải 
quan nhưng chưa có tiêu chí cụ 
thể

1.7

Giấy thông báo kêt 
quả kiểm tra hoặc 
miễn kiểm tra chất 
lượng, kiểm tra 
v s  ATTP, kiểm  
dịch

(Nếu có)

1.7.1 Thông tin chung

1.7.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.7.1.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký chứng từ do hệ thông 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận đăng 
ký

1.7.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho 
chứng từ

1.7.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đon vị hải quan tiếp nhận 
chứng từ X X

1.7.1.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai chứng từ X

1.7.1.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai chứng từ X

1.7.1.7 Số giấy thông báo Số giấy thông báo

1.7.1.8 Ngày giấy thông 
báo

Ngày phát hành thông báo

1.7.1.9 Mã người có hàng 
hóa phải kiểm tra

M ã số của người có hàng hóa 
phải kiếm tra X

1.7.1.10 Người có hàng hóa 
phải kiểm tra

Tên, địa chỉ của người có hàng 
hóa phải kiểm tra X X

1.7.1.11

Các nội dung khác Ghi những nội dung khác cân 
thiết cho việc làm thủ tục hải 
quan nhưng chưa có tiêu chí cụ 
thể.

1.7.2 Thông tin hàng hóa
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1.7.2.1 Tên hàng Mô tả chi tiêt tên hàng, quy cách 
phẩm chất X

1.7.2.2 Mã HS Mã số hàng hóa theo danh mục 
biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu X X

1.7.2.3 Số lượng Số lượng hàng hóa X
1.7.2.4 Xuất xứ Mã nước xuất xứ hàng hóa X X
1.7.2.5 Đơn vi tính Đơn vị tính hàng hóa X X

1.7.2.6 Địa điểm kiểm tra Địa điểm đăng ký tiến hành kiểm 
tra X

1.7.2.7 Cơ quan kiểm tra Cơ quan tiên hành kiểm tra X

1.7.2.8 Nội dung thông 
báo

Kết quả kiểm tra hoặc ghi rõ 
miễn kiểm tra

1.7.2.9

Các nội dung khác Ghi những nội dung khác cần 
thiết cho việc làm thủ tục hải 
quan nhưng chưa có tiêu chí cụ 
thể

1.7.2.10

Chứng từ kèm theo Thông tin tham chiếu đến các 
chứng từ kèm theo (giấy đăng ký 
kiểm tra chất lượng; kiểm tra 
VSATTP; kiểm dịch động, thực 
vật; hcrp đồng; hóa đơn thương 
mại; vận tải đơn; tờ khai hải 
quan) - theo mục 1.10 mẫu số 1 
Phu luc I

X

1.8

 
 Giây nộp tiền 

(giấy nộp tiền vào 
ngăn sách nhà 
nước bằng chuyển 
khoản, tiền mặt; 
Lệnh chuyển có; 
lệnh thanh toán)

(Nếu có)

1.8.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.8.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký chứng từ do hệ thông 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận đăng 
lý

1.8.3
Ngày đ ă n g  k ý  
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho 
chứng từ

1.8.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
chứng từ X X

1.8.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai chứng từ X

80



Phụ lục I  - Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

1.8.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai chứng từ X

1.8.7
Người phát lệnh 
(Đối tượng nộp 
tiền)

Lệnh chuyên tiên do doanh 
nghiệp Xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa thực hiện

X

1.8.8 M ã số thuê người 
phát lệnh Mã số thuế của người phát lệnh X

1.8.9 Số tài khoản người 
phát lệnh Số tài khoản người phát lệnh

1.8.10 Ngày phát lệnh Ngày phát lệnh X
1.8.11 Số lênh Số lênh X

1.8.12
Người nhận lệnh 
(cơ quan quản lý 
thu)

Cơ quan Hải quan

1.8.13 Tài khoản người 
nhân lênh X

1.8.14
Chứng từ  hải quan Thông tin tham chiếu đên các tờ 

khai hải quan theo mục 1.10 mẫu 
số 1 Phụ lục I

1.8.15

Nội dung các 
khoản nộp (Loại 
thuế, Chương, loại, 
khoản, mục, 
T.mục)

Các loại thuế nhập khẩu, xuất 
khẩu, V A T... X

1.8.16 Ngân hàng phục vụ

1.8.17

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với giấy nộp tiên (là 
thủ tục khai giấy nộp tiền hoặc 
thủ tục sửa đổi giấy nộp tiền đã 
khai). Chỉ tiêu thông tin này chỉ 
khai khi sửa đổi hoặc hủy giấy 
nộp tiền đã khai.

X

1.8.18

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là giấy nộp tiền đã khai hoặc 
chứng từ sửa đổi giấy nộp tiền đã 
khai). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(c á c  th ô n g  t in  n à y  th u ộ c  m ụ c  

1.10 mẫu số 1 Phụ lục I)

1.8.19
Các nội dung khác Ghi những nội dung khác cân thiêt 

cho việc làm thủ tục hải quan 
nhung chưa có tiêu chí cụ thể
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1.9 Chứng thư giám 
đinh (Nếu có)

1.9.1 Thông tin chung

1.9.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng thư giám định X

1.9.1.2

Số đăng ký chứng từ Số đăng ký chứng từ do hệ thông 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận đăng 
ký

1.9.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho 
chứng từ

1.9.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
chứng thư giám định X X

1.9.1.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai chứng thư giám 
đinh X

1.9.1.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai chứng thư giám 
đinh X

1.9.1.7 Mã doanh nghiệp Mã số của thương nhân có hàng 
cần giám định X

1.9.1.8 Tên doanh nghiệp Tên, địa chỉ thương nhân có 
hàng cần giám định X

1.9.1.9
Chứng từ hải quan Thông tin tham chiếu đến tờ khai 

hải quan có hàng cần giám định - 
theo mục 1.10 mau số 1 Phụ lục I.

1.9.1.10 Ghi chú khác Các ghi chú khác

1.9.1.11

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với chứng thư giám 
định (là thủ tục khai chứng thư 
giám định hoặc thủ tục sửa đổi 
chứng thư giám định đã khai). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
k h i sử a  đ ổ i h o ặ c  h ủ y  ch ứ n g  thư  

giám định đã khai.

X

1.9.1.12

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng thư giám định đã khai 
hoặc chứng từ sửa đổi chứng thư 
giám định đã khai). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 mẫu số 1 Phụ lục I)

1.9.2 Thông tin hàng hóa
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1.9.2.1 Tên hàng Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách 
phẩm chất, mục đích sử dụng X

1.9.2.2 Mã HS Mã số hàng hóa theo biểu thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu

1.9.2.3 Số lượng Số lượng hàng hóa cân giám 
đinh X

1.9.2.4 Đơn vi tính Đơn vị tính hàng hóa cân giám định X X

1.9.2.5 Địa điểm giám 
đinh

Địa điểm giám định X

1.9.2.6 Đơn vị giám định Tên cơ chức năng thực hiện giám 
đinh X

1.9.2.7 Cán bộ giám định Cán bộ giám định X
1.9.2.8 Số vân tải đơn Số vận tải đơn X
1.9.2.9 Ngày vận tải đơn Ngày vận tải đơn X

1.9.2.10 Số hiệu C o n ta in e r  

chứa hàng
Số hiệu Container chứa hàng cân 
phải giám định

1.9.2.11
Tình trạng 
Container chứa 
hàng

Tình trạng Container chứa hàng

1.9.2.12 Nội dung giám 
đinh

Nội dung giám định X

1.9.2.13 Kêt quả giám định Kêt quả giám định X

1.9.2.14

Các nội dung khác Ghi những nội dung khác cân 
thiết cho việc làm thủ tục hải 
quan nhưng chưa có tiêu chí cụ 
thể

1.10

Chứng từ  khác 
(hoặc chứng từ 
hải quan trước đó)

Chứng từ liên quan trực tiếp đên 
một thủ tục hải quan trước thủ 
tục hải quan hiện tại hoặc chứng 
từ kèm theo trong thủ tục hải 
quan hiện tại, được tham chiếu 
trong thủ tục hải quan hiện tại 
theo quy định (VD: tờ khai tạm 
nhập đối với thủ tục tái xuất; 
Chứng từ chứng minh hàng hóa 
đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên 
ngành....) hoặc một loại chứng 
từ đính kèm sử dụng trong các 
thủ tục hải quan (nếu có).

1.10.1

Ngày khai chứng từ Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ hoặc ngày phát hành 
chứng từ (trong trường hơp 
chứng từ này không phải khai 
trực tiếp đến cơ quan hải quan,
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vd: hóa đơn tài chính đôi với 
nguyên liệu gia công tự cung 
ứng)

1.10.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ hải 
quan do cơ quan hải quan cấp 
sau khi đã chấp nhận

1.10.3

Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp nhận 
chứng từ hoặc ngày phát hành 
chứng từ (trong trường hợp chứng 
từ này không phải khai trực tiếp 
đến cơ quan hải quan, vd: hóa đon 
tài chính đối với nguyên liệu gia 
công tự cung ứng)

1.10.4 Mã hải quan Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ

1.10.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai chứng từ

1.10.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai chứng từ

1.10.7 Số chứng từ Số ghi trên chứng từ
1.10.8 Ngày chứng từ Ngày phát hành chứng từ

1.10.9 Ngày hết hạn 
chứng từ

Ngày chứng từ hết hạn hoặc hết 
hiêu lưc

1.10.10 Mã người phát 
hành chứng từ

Mã người phát hành chứng từ

1.10.11 Người phát hành 
chứng từ

Người phát hành chứng từ

1.10.12 Mã người được cấp 
chứng từ

Mã người được cấp chứng từ

1.10.13 Tên người được 
cấp chứng từ

Tên người được cấp chứng từ

1.10.14 Ghi chú Các ghi chú khác
1.10.15 Chứng từ nộp sau Chứng từ chưa có, xin nộp sau
1.10.16 Thời hạn nộp Ngày nộp chứng từ

1.11 Hợp đông thương 
mại

(Nếu có)

1.11.1 Thông tin chung

1.11.1.1 Ngày khai báo 
chứng từ

Ngày khai báo chứng từ, gửi 
chứng từ X

1.11.1.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu hợp đồng do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận 
đăng ký

X
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1.11.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận đăng ký và cấp số đăng ký 
cho hợp đồng

X

1.11.1.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận X X

1.11.1.5 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai hợp đồng X

1.11.1.6 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai hợp đồng X

1.11.1.7 Mã người bán Mã người bán
1.11.1.8 Tên người bán Tên người bán X
1.11.1.9 Mã người mua Mã người mua
1.11.1.1C Tên người mua Tên người mua X
1.11.1.11 Số hợp đồng Số hợp đồng X

1.11.1.12 Điều kiện giao 
hàng

Điều kiện giao hàng X X

1.11.1.13 Địa điểm giao 
hàng Địa điểm giao hàng X

1.11.1.14
Phương thức thanh 
toán Phương thức thanh toán X X

1.11.1.15
Thời hạn thanh 
toán

Thời hạn thanh toán X

1.11.1.16 Tông trị giá Tông trị giá hợp đông X

1.11.1.17 Đông tiên thanh 
toán

Mã nguyên tệ sử dụng đê thanh 
toán trên hợp đồng X X

1.11.1.18 Ghi chú khác Các ghi chú khác

1.11.1.15

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với hợp đồng (là thủ 
tục khai hợp đồng hoặc thủ tục 
sửa đổi hợp đồng đã khai). Chỉ 
tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa 
đổi hoặc hủy hợp đồng đã khai

X

1.11.1.2C

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là hợp đồng đã khai hoặc chứng 
từ sửa đổi hợp đồng đã khai). 
Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ 
tục hải quan trước đó (các thông 
tin này thuộc mục 1.10 mẫu số 1 
Phụ lục I)

1.11.2 Thông tin hàng hóa 
trên  h ợ p  đ ồ n g
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1.11.2.1
Tên hàng Mô tả chi tiêt tên hàng, quy cách 

phẩm chất, mục đích sử dụng X

1.11.2.2 Mã HS Mã số hàng hóa theo danh mục 
biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu X X

1.11.2.3

Mã th am  ch iếu  
hàng hóa

Mã số do nhà sản xuất; thương 
nhân có hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu tự quy định để tham 
chiếu đến hàng hóa phục vụ mục 
đích quản lý nội bộ, thanh 
khoản...

1.11.2.4 Số lượng Số lượng hàng hóa X
1.11.2.5 Xuất xứ Mã nước xuất xứ hàng hóa X X
1.11.2.6 Đơn vi tính Đơn vị tính hàng hóa X X
1.11.2.7 Đơn giá Đơn giá
1.11.2.8  Trị giá Trị giá

1.12 Đề nghị chuyển 
cửa khẩu

(Nếu có)

1.12.1 Số đăng ký chứng 
từ

Số do cơ quan hải quan cấp sau 
khi đã chấp nhận X

1.12.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.12.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận việc khai báo X

1.12.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận Đề nghị X X

1.12.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp X X
1.12.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp X

1.12.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

1.12.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

1.12.9 Đê nghị chuyên 
cửa khẩu

Nội dung đề nghị chuyển cửa 
khẩu

1.12.10 Số vận đơn Phải khai báo trong trường họp 
hàng nhập khẩu chuyến cửa khẩu

1.12.11 Ngày vận đơn Phải khai báo trong trường họp 
hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

1.12.12

Địa điểm kiểm tra 
hàng hóa ngoài cửa 
khẩu đã được Cục 
hải quan tỉnh thành 
phố công nhận

1.12.13 Địa điểm kiểm tra X
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hàng hóa ngoài cửa 
khẩu xin một lần là 
chân công trình, 
nhà máy xí nghiệp 
đang xây dựng

1.12.14
Thời gian dự kiên 
hàng đến địa điểm 
kiểm tra

X

1.12.15 Tuyên đường vận 
chuyển X

1.12.16 Phương tiện vận 
chuyển X

1.13 Vận tải đơn 
(đường biển)

(Nếu có)

1.13.1 Ngày khai chứng từ Ngày người khai hải quan khai X

1.13.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

1.13.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhân việc khai báo

1.13.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận X X

1.13.5 Mã doanh nghiệp Mã đại lý giao nhận X
1.13.6 Tên doanh nghiệp Tên đại lý giao nhận

1.13.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý hãng tàu) X X

1.13.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý đại lý hãng tàu) X

1.13.9 Số vận đơn Số vận đơn X
1.13.10 Ngày vận đơn Ngày phát hành vận đơn X

1.13.11 Ngày khởi hành Ngày xếp hàng lên tàu đê khởi 
hành X

1.13.12 Tên tàu Tên của tàu đang được sử dụng 
để vận chuyển hàng hóa X

1.13.13

Người gửi hàng Tên (địa chỉ) của bên mà thông 
qua hợp đồng với người chuyến 
hàng, gửi hoặc chuyển hàng qua 
người chuyển hàng hoặc thu họ 
vận chuyển

X

1.13.14 Người nhận hàng Tên (địa chỉ) của bên nhận hàng 
hóa X

1.13.15 Cảng xếp hàng Cảng mà ở đó hàng hóa được 
đưa lên phương tiện vận tải X X

87



Phụ lục I  - Thông tư hướng dân thực hiện thủ tục hải quan điện tử

1.13.16 Cảng dỡ hàng Cảng mà ở đó hàng hóa được dỡ 
khỏi phương tiện vận tải X X

1.13.17
Cảng chuyên 
tải/quá cảnh

Các cảng trên đường đi của hàng 
hóa hoặc hành khách giữa điểm 
xuất phát và điểm cuối cùng

X

1.13.18
Cảng giao 
hàng/Cảng đích

Cảng mà hàng hóa được giao cho 
người nhận hàng theo điều kiện 
quy đinh trong Incoterm

X

1.13.19 Số hiệu C o n ta in e r Số h iệ u  g h i trên  v ỏ  C o n ta in e r X
1.13.20 Số seal Container Của hãng tàu X

1.13.21 Tông sô kiện và 
loại kiện

Tông sô hoặc loại các kiện hàng X

1.13.22 Mã hàng Khai theo mã HS (nêu có) X X

1.13.23 Tên hàng/Mô tả 
hàng hóa

Mô tả cụ thể về tên hàng hóa X

1.13.24 Trọng lượng tịnh Trọng lượng hàng hóa kê khai 
không tính bì

1.13.25
Tông trọng lượng Trọng lượng hàng hóa kê khai 

tính cả vỏ kiện, bao bì nhưng 
không tính thiết bị của nhà vận tải

X

1.13.26 Kích thước/Thê 
tích

Kích cỡ hàng hóa/Thể tích (đối 
với hàng lỏng) X

1.14
Vận tải đơn 
(đường hàng 
không)

(Nếu có)

1.14.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.14.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

1.14.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận việc khai báo

1.14.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhân X X

1.14.5 Mã doanh nghiệp Mã đại lý giao nhận X
1.14.6 Tên doanh nghiệp Tên đại lý giao nhận

1.14.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X X

1.14.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

1.14.9 Tên chuyến bay Tên chuyên bay X

1.14.10 Số hiệu chuyên 
bay

Mã hàng không IATA và số 
chuyến bay X
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1.14.11 Số vận đơn HAWB/MAWB X
1.14.12 Ngày vận đơn Ngày phát hành vận đơn X

1.14.13 Ngày khởi hành Ngày xếp hàng lên tàu bay đê 
khởi hành X

1.14.14

Người gửi hàng Tên (địa chỉ) của bên mà thông 
qua hợp đồng với người chuyển 
hàng, gửi hoặc chuyển hàng qua 
người chuyển hàng hoặc thu hộ 
vận chuyển

X

1.14.15 Người nhận hàng Tên (địa chỉ) của bên nhận hàng hóa X

1.14.16 Nơi xếp hàng Cảng mà ở đó hàng hóa được 
xếp lên tàu bay X X

1.14.17 Nơi dỡ hàng Cảng mà ở đó hàng hóa được dỡ 
khỏi tàu bay X X

1.14.18

Nơi giao hàng Địa điểm giao hàng. Địa chỉ, khu 
vực và/hoặc quốc gia theo yêu cầu 
của luật pháp quốc gia hoặc theo 
các quy định khác của quốc gia

X X

1.14.19

Đ ịa điểm  chuyên 
tải/quá cảnh

Các địa điểm trên đường đi của 
hàng hóa hoặc hành khách giữa 
điểm xuất phát và điểm cuối 
cùng

X

1.14.20 Số hiệu Container Số hiệu ghi trên v ỏ  C o n ta in e r  

(nếu có) X

1.14.21 Số seal Container Số seal Container (nêu có) X

1.14.22
  

 Tổng số kiện và 
loại kiện

Tông sô và loại các kiện hàng X

1.14.23 Mã hàng Khai theo mã HS X X

1.14.24 Tên hàng/mô tả 
hàng hóa

Mô tả cụ thể tên hàng hóa X

1.14.25 Trọng lượng tịnh Trọng lượng hàng hóa kê khai 
không tính bì X

1.14.26

Tổng trọng lượng Trọng lượng hàng hóa kê khai 
tính cả vỏ kiện, bao bì nhưng 
không tính thiết bị của nhà vận 
tải

X

1.14.27 Kích thước/Thể 
tích

Kích cỡ hàng hóa/Thê tích hàng 
hóa (đối với hàng lỏng) X

1.14.28 Trị giá Tông trị giá X

1.14.29 Xuất xứ Nơi hàng hóa được sản xuất, lắp 
ráp X X

1.14.30 Hãng vận tải Tên của hãng cung cấp dịch vụ 
vận tải X
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1.15 Bản kê chi tiết 
hàng hóa

(Nếu có)

1.15.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

1.15.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

1.15.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
n h â n  v iê c  k h a i báo

1.15.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận X X
1.15.5 Mã doanh nghiệp Mã đại lý giao nhận X
1.15.6 Tên doanh nghiệp Tên đại lý giao nhận

1.15.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý  là m  th ủ  tụ c  h ả i q u an )

X X

1.15.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

1.15.9 Tờ khai Thông tin tham chiếu đến tờ khai 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu X

1.15.10 Chi tiết hàng hóa Thông tin bản kê chi tiết hàng hóa X
Mẫu số 
2

Tờ khai trị giá

2.1 Tờ khai trị giá 
PP1

2.1.1 Ngày xuất khẩu X
2.1.2  Tờ số X

2.1.3

Người mua có đây 
đủ quyền định đoạt, 
quyền sử dụng 
hàng hóa sau khi 
nhập khẩu không

Giá trị Có/Không

X

2.1.4

Việc bán hàng hay 
giá cả có phụ thuộc 
vào điều kiện nào 
dẫn đến việc không 
xác định được trị 
giá của hàng hóa 
nhập khẩu không

Giá trị Có/Không

X

2.1.5

Người mua có phải 
trả  th ê m  k h o ả n  t iề n  

nào từ số tiền thu 
được do việc định 
đoạt, sử dụng hàng 
hóa nhập khẩu

Giá trị Có/Không

X
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không

2.1.6

Nếu có, có phải là 
khoản tiền khai 
báo tại tiêu thức 15 
(Tiền thu được 
phải trả sau khi 
định đoạt sử dụng 
hàng hóa) không

Giá trị Có/Không

X

2.1.7

Người mua và 
người bán có mối 
quan hệ đặc biệt 
hay không

Giá trị Có/Không

X

2.1.8 Nếu có, nêu rõ môi 
quan hệ đó

2.1.9

Mối quan hệ đặc 
biệt có ảnh hưởng 
đến trị giá giao 
dịch không

Giá trị Có/Không

X

2.1.10 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai X

2.1.11 Giá mua ghi trên 
hóa đơn X

2.1.12 Khoản thanh toán 
gián tiếp

2.1.13
Khoản tiền trả 
trước, ứng trước, 
đặt cọc

2.1.14
Chi phí hoa hồng, 
bán hàng/phí môi 
giới

2.1.15 Chi phí bao bì gắn 
liền với hàng hóa

2.1.16 Chi phí đóng gói

2.1.17

Các khoản trợ giúp 
người mua cung 
cấp miễn phí hoặc 
giảm giá

2.1.18

Nguyên phụ liệu, 
bộ phận cấu thành, 
phụ tùng, chi tiết 
tương tự

2.1.19
Vật liệu, nhiên 
liệu, năng lượng 
tiêu hao
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2.1.20

Công cụ, dụng cụ, 
khuôn dập, khuôn 
đúc, khuôn mẫu 
chi tiết tương tự

2.1.21

Bản vẽ thiết kế/kỹ 
thuật triển khai, 
thiết kế mỹ 
thuật thi công/mẫu, 
sơ đồ, phác thảo, 
sản phẩm và dịch 
vụ tương tự

2.1.22 Tiền bản quyền, 
phí giấy phép

2.1.23

Tiên thu được phải 
trả sau khi định 
đoạt, sử dụng hàng 
hóa

2.1.24
Chi phí vận tải, 
bốc xếp, chuyển 
hàng

2.1.25 Chi phí bảo hiểm 
hàng hóa

2.1.26
Phí bảo hiểm, vận 
tải hàng hóa trong 
nội địa

2.1.27 Chi phí phát sinh 
sau khi nhập khẩu

2.1.28
Tiên lãi phải trả 
cho việc thanh toán 
tiền mua hàng

2.1.29 Các khoản thuê, 
phí, lệ phí phải trả

2.1.30 Khoản giảm giá

2.1.31 Trị giá tính thuế 
nguyên tệ

2.1.32
Trị giá tính thuế 
bằng đồng Việt 
Nam

2.2 Tờ khai trị giá 
PP2/3

2.2.1
 

 Tờ số

X

2.2.2
Lý do không áp 
dụng phương pháp 
trị giá giao dịch

X
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2.2.3
Tên hàng hóa cân 
xác định trị giá tính 
thuế:

X

2.2.4 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai

2.2.5 Tên hàng
2.2.6 Ngày xuất khẩu

2.2.7 Tên hàng hóa nhập 
khẩu giống hệt X

2.2.8 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai

2.2.9 Tên hàng
2.2.10 Ngày xuất khẩu
2.2.11 Số tờ khai
2.2.12 Ngày đăng ký

2.2.13 Loại hình nhập 
khẩu

Mã loại hình nhập khẩu X

2.2.14 Chỉ cục Hải quan Mã Chi cục Hải quan mở tờ khai X

2.2.15
Trị giá tính thuế 
của hàng hóa nhập 
khẩu giống hệt

X

2.2.16 Các khoản điều 
chỉnh tăng:

2.2.17 Điều chỉnh về cấp 
độ thương mại

2.2.18 Điều chỉnh về số 
lượng

2.2.19 Điều chỉnh về các 
khoản giảm giá khác

2.2.20 Điều chỉnh về chi 
phí vận tải

2.2.21 Điều chỉnh về chi 
phí bảo hiểm

2.2.22 Các khoản điều 
chỉnh giảm:

2.2.23 Điều chinh về cấp 
độ thương mại

2.2.24 Điều chỉnh về sô 
lượng

2.2.25 Điều chỉnh về các 
khoản giảm giá khác

2.2.26 Điều chỉnh về chi 
phí vận tải
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2.2.27 Điều chỉnh về phí 
bảo hiểm

2.2.28

Trị giá tính thuế 
nguyên tệ của hàng 
hóa cần xác định 
trị giá tính thuế

X

2.2.29
Trị giá tính thuế 
bằng đồng Việt 
Nam

X

2.2.30
Giải trình các 
khoản điều chỉnh và 
chứng từ kèm theo

2.3 Tờ khai trị giá 
PP4

2.3.1  Tờ số

2.3.2 Ngày khai Hải 
quan X

2.3.3
Lý do không áp 
dụng phương pháp 
trị giá trước đó

X

2.3.4
Tên hàng hóa cân 
xác định trị giá tính 
thuế

X

2.3.5 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai nhập khẩu X

2.3.6 Tên hàng X

2.3.7

Tên hàng hóa nhập 
khẩu đã bán lại 
trong nước được lựa 
chon để khấu trừ

X

2.3.8 Đơn giá bán trên thị 
trường Việt Nam X

2.3.9 Tỷ lệ phân trăm so 
với giá bán X

2.3.10 Các khoản được 
khấu trừ

2.3.11 Tiên hoa hồng bán 
hàng

2.3.12 Tỷ lệ tiền hoa hồng 
% so với giá bán

2.3.13
Khoản lợi nhuận 
và chi phí quản lý 
chung
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2.3.14

Tỷ lệ % khoản lợi 
nhuận và chi phí 
quản lý chung so 
với giá bán

2.3.15 Chi phí vận tải, bôc 
xếp, chuyến hàng

2.3.16

Tỷ lệ % chi phí 
vận tải, bốc xếp, 
chuyển hàng so với 
giá bán

2.3.17 Chi phí bảo hiểm 
nôi địa

2.3.18
Tỷ lệ % chi phí 
bảo hiểm nội địa so 
với giá bán

2.3.19 Phí, lệ phí, thuê

2.3.20 Tỷ l ệ  Phí, lệ phí, 
thuế so với giá bán

2.3.21

Trị giá tính thuế 
bằng đồng Việt 
Nam của hàng hóa 
cần xác định trị giá

2.3.22
Giải trình các 
khoản điều chỉnh và 
chứng từ kèm theo

2.4 Tớ khai trị giá 
PP5

2.4.1
r Tờ số

2.4.2 Ngày khai Hải 
quan X

2.4.3
Lý do không áp 
dụng phương pháp 
trị giá trước đó

X

2.4.4
Tên hàng hóa cân 
xác định trị giá tính 
thuế:

X

2.4.5 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai nhập khẩu X

2.4.6 Tên hàng X

2.4.7

Tên hàng hóa nhập 
khẩu đã bán lại 
trong nước được lựa 
chon để khấu trừ

X
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2.4.8 Giá thành phẩm X

2.4.9 Các chi phí phải 
điều chỉnh

2.4.10 Hoa hông bán hàng 
và phí môi giới

2.4.11 Chi phí bao bì gắn 
liền với hàng hóa

2.4.12 Chi phí đóng gói 
hàng hóa

2.4.13 Các khoản trợ giúp 
khác

2.4.14 Tiền bản quyền, 
phí giấy phép

2.4.15

Tiền thu được phải 
trả sau khi định 
đoạt, sử dụng hàng 
hóa

2.4.16 Chi phí vận chuyển 
hàng hóa

2.4.17
Tỷ lệ % chi phí 
bảo hiểm nội địa so 
với giá bán

2.4.18 Chi phí bảo hiểm 
hàng hóa

2.4.19 Lợi nhuận và phí 
chung

2.4.20 Phí, lệ phí, thuế
2.4.21 Trị giá tính thuế

2.5 Tờ khai trị giá 
PP6

2.5.1
r

 Tờ số

2.5.2 Ngày khai Hải 
quan X

2.5.3 Hàng hóa cần xác 
đinh trị giá tính thuế X

2.5.4 Số thứ tự hàng trên 
tờ khai nhập khẩu X

2.5.5
Tên hàng hóa cân 
được xác định trị 
giá tính thuế

X

2.5.6
Các thông tin được 
dùng để xác định 
trị giá tính thuế

X
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2.5.7 Các chứng từ kèm 
theo

2.5.8 Cách xác định trị 
giá tính thuế

X

2.5.9
Trị giá tính thuế 
nguyên tệ của hàng 
hóa

2.5.10 Trị giá tính thuế 
bằng VND

Mẫu số 
3

Tờ khai sửa Theo Mẫu số 1 Phụ lục I

Mẫu số 
4

Tờ khai xuất 
khẩu, nhập khẩu 
tai chỗ

Theo Mẫu số 1 Phụ lục I

Mẫu số 
5

Hợp đồng gia 
công

5.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
hợp đồng X

5.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu hợp đồng do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

5.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận và cấp số đăng ký cho hợp 
đồng gia công

5.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
hợp đồng gia công X X

5.5
Mã người khai 
chứng từ

Mã doanh nghiệp trực tiếp ký hợp 
đồng gia công tại Việt Nam hoặc 
mã đại lý làm thủ tục hải quan

X

5.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

5.7
Mã bên nhận gia 
công

Mã số bên nhận gia công (bắt 
buộc phải có nếu là doanh 
nghiệp tại Việt Nam)

5.8 Tên bên nhận gia 
công

Tên của bên nhận gia công thê 
hiện trong hợp đồng gia công X

5.9
Địa chỉ bên nhận 
gia công

Địa chỉ của bên nhận gia công 
thể hiện trong hợp đồng gia 
công

X

5.10
Mã bên thuê gia 
công

Mã số của bên thuê gia công (bắt 
buộc phải có nếu là doanh 
nghiệp tại Việt Nam)
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5.11 Tên bên thuê gia 
công

Tên bên thuê gia công thê hiện 
trong hợp đồng gia công X

5.12 Địa chỉ bên thuê 
gia công

Địa chỉ của bên thuê gia công thể 
hiện trong hợp đồng gia công X

5.13 Nước thuê gia 
công

Quôc tịch của bên thuê gia công X X

5.14 Nước nhận gia 
công

Quốc tịch bên nhận gia công

5.15

Số họp đông Số của hợp đồng gia công (Nếu 
hợp đồng gia công có thời hạn 
lớn hơn 1 năm thì số hợp đồng là 
số phụ lục hợp đồng tách theo 
từng năm, do doanh nghiệp tự 
đặt, được đăng ký như hợp đồng 
gia công)

X

5.16 Ngày ký hợp đông Ngày ký hợp đồng gia công X

5.17

Ngày hết hạn Ngày hết hạn của hợp đồng gia 
công (Nếu hợp đồng gia công có 
thời hạn lớn hơn 1 năm thì ngày 
hết hạn của hợp đồng là ngày hết 
hạn của phụ lục hợp đồng được 
tách theo từng năm)

X

5.18 Tông trị giá tiền 
công

Tông trị giá tiền công thuê gia 
công của hợp đồng

5.19 Tông trị giá sản 
phẩm

Tông trị giá sản phẩm gia công 
của hợp đồng

5.20
Mã nguyên tệ sử 
dụng trong hợp 
đồng

Sử dụng thống nhất theo bảng 
mã các đơn vị tiền tệ X X

5.21 Phương thức thanh 
toán

Phương thức thanh toán tiền 
công. X

5.22

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với hợp đồng (là thủ 
tục đăng ký hợp đồng hoặc thủ 
tục sửa đổi hợp đồng đã đăng 
ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ 
khai khi sửa đổi hoặc hủy hợp 
đồng đã đăng ký)

X

5.23

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là hợp đồng đã đăng ký hoặc 
chứng từ sửa đối hợp đồng đã 
đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai

98



Phụ lục I  - Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

khi khai thủ tục hải quan trước 
đó (các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

5.24
Các ghi chú khác Các ghi chú khác (ghi nhận các 

ghi chú, hợp đồng thuê gia công 
lại...)

Mẫu số 
6

Phụ lục hợp đồng Bổ sung, sửa mã, sửa đơn vị tính, 
sửa số lượng dự kiến, huỷ hợp 
đồng, gia hạn hợp đồng, bổ sung 
danh mục sản phẩm ...

6.1
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
phụ lục hợp đồng X

6.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu phụ lục do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

6.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận phụ lục

6.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
phụ lục hợp đồng gia công X X

6.5

Mã người khai 
chứng từ

Mã người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

6.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

6.7
Số tham chiếu hợp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia 
công do hệ thống của người khai 
hải quan cấp để quản lý nội bộ

X X

6.8

Số đăng ký họp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia công 
do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan cấp sau khi cơ quan hải 
quan đã chấp nhận hợp đồng

6.9 Số phụ lục Số phụ lục hợp đồng gia công X

6.10 Ngày ký phụ lục Ngày ký phụ lục hợp đồng gia 
công X

6.11 Loại phụ lục Phụ lục sửa đổi nội dung của hợp 
đồng được sắp xếp theo nhóm X X

6.12
Các nội dung phụ 
lục

Có thể có nhiêu nội dung phụ lục 
kèm theo (danh mục đính kèm, 
sửa đổi thông tin)

X

6.13 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với hợp đồng (là thủ X
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tục đăng ký phụ lục hợp đồng 
hoặc thủ tục sửa đổi phụ lục hợp 
đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông 
tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc 
hủy phụ lục hợp đồng đã đăng ký)

6.14

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là phụ lục hợp đồng đã đăng ký 
hoặc chứng từ sửa đổi phụ lục 
hợp đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục hải 
quan trước đó (các thông tin này 
thuộc mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ 
lục I)

6.15 Các ghi chú khác Các ghi chú khác

Mẫu số 
7

Danh mục nguyên 
liệu, vật tư gia 
công

Kèm theo hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng

7.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

7.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu danh mục do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khỉ đã chấp nhận

7.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhân danh mục

7.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
danh mục X X

7.5

Mã người khai 
chứng từ

Mã người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

7.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

7.7

Số th a m  c h iế u  
chứng từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công mà danh mục 
được đính kèm do hệ thống của 
người khai hải quan cấp để quản 
lý nội bộ

X X

7.8
Số đăng ký chứng 
từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công do hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan

X X
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cấp sau khi cơ quan hải quan đã 
chấp nhận

7.9
Mã nguyên liệu Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng 

thống nhất trong suốt quá trình 
thực hiện hợp đồng gia công

X X

7.10 Tên nguyên liệu X

7.11 Mã HS của nguyên 
liệu

Mã HS theo Biểu thuế NK X X

7.12 Đơn vị tính đăng ký Đon vị tính đăng ký của nguyên liệu X X

7.13 Nguồn nguyên liệu Nguồn nguyên liệu là nhập khẩu 
hay tự cung ứng

7.14 Các ghi chú khác Các ghi chú khác

7.15

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên danh mục (là thủ tục thêm 
mới một loại nguyên liệu hoặc 
thủ tục sửa đổi một nguyên liệu 
đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin 
này chỉ khai khi sửa đổi một loại 
nguyên liệu hoặc xóa một 
nguyên liệu đã đăng ký.

X

7.16

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục nguyên liệu hoặc chứng từ 
sửa đổi các nguyên liệu đã đăng 
ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
8

d a n h  m ụ c  sản •

phẩm gia công
Kèm theo hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng

8.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

8.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu danh mục do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

8.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhân danh mục

8.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
danh mục X X

8.5 Mã người khai 
chứng từ

Mã người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia X
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công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

8.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

8.7

Số th a m  c h iế u  
chứng từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công mà danh mục 
được đính kèm do hệ thống của 
người khai hải quan cấp để quản 
lý nội bộ

X X

8.8

Số đăng ký chứng 
từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công do hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi cơ quan hải quan đã 
chấp nhận

X X

8.9
Mã sản phẩm Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng 

thống nhất trong suốt quá trình 
gia công

X X

8.10 Tên sản phẩm Tên sản phẩm gia công xuất khẩu X

8.11 Mã HS của sản 
phẩm

Mã HS theo biểu thuế XNK X X

8.12 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của sản 
phẩm gia công xuất khẩu X X

8.13 Các ghi chú khác Các ghi chú khác

8.14

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một sản phẩm 
trên danh mục (là thủ tục thêm 
mới một loại sản phẩm hoặc thủ 
tục sửa đổi một sản phẩm đã 
đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đổi một loại sản 
phẩm hoặc xóa một sản phẩm đã 
đăng ký

X

8.15

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục sản phẩm hoặc chứng từ sửa 
đổi các sản phẩm đã đăng ký). 
Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ 
tục hải quan trước đó (các thông 
tin này thuộc mục 1.10 Mẫu số 1 
Phụ lục I)
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Mẫu số 
9

Danh mục thiết bị 
gia công

Kèm theo hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng

9.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

9.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số tham chiếu danh mục do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

9.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhân danh mục

9.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
danh mục X X

9.5

Mã người khai 
chứng từ

Mã người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

9.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

9.7

Số th a m  c h iế u  
chứng từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công mà danh mục 
được đính kèm do hệ thống của 
người khai hải quan cấp để quản 
lý nội bộ

X X

9.8

Số đăng ký chứng 
từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công do hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi cơ quan hải quan đã 
chấp nhận

X X

9.9
Mã thiết bị Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng 

thống nhất trong suốt quá trình 
gia công

X X

9.10 Tên thiết bị Tên thiêt bi X

9.11 Mã HS của thiêt bị Mã HS của thiết bị theo Biêu 
thuế nhập khẩu

9.12 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của thiết bị X X

9.13 Mã nước xuất xứ Mã nước xuất xứ của máy móc, 
thiết bi X

9.14 Đon giá thiết bị Đơn giá của thiết bị
9.15 Mã nguyên tệ Nguyên tệ định giá thiết bị X
9.16 Tình trạng thiết bị Mới hoặc đã qua sử dụng
9.17 Các ghi chú khác Các ghi chú khác
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9.18

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một thiết bị trên 
danh mục (là thủ tục thêm mới 
một loại thiết bị hoặc thủ tục sửa 
đổi một thiết bị đã đăng ký). Chỉ 
tiêu thông tin này chỉ khai khi 
sửa đổi một loại thiết bị hoặc xóa 
một thiết bị đã đăng ký.

X

9.19

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục thiết bị hoặc chứng từ sửa 
đổi các thiết bị đã đăng ký). Chỉ 
tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục 
hải quan trước đó (các thông tin 
này thuộc mục 1.10 Mẫu số 1 
Phụ lục I)

Mẫu số 
10

Danh mục hàng 
mẫu

Kèm theo hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng

10.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
phụ lục hợp đồng X

10.2
Số đăng ký chứng từ Số tham chiếu phụ lục do hệ 

thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

10.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận phụ lục

10.4 Hải quan tiếp nhận 
chứng từ

Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
phụ lục hợp đồng gia công X X

10.5

Mã người khai 
chứng từ

Mã người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

10.6

Tên người khai 
chứng từ

Tên người khai chứng từ (doanh 
nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia 
công tại Việt Nam hoặc đại lý 
làm thủ tục hải quan)

X

10.7

Số th am  ch iếu  
chứng từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công mà danh mục 
được đính kèm do hệ thống của 
người khai hải quan cấp để quản 
lý nội bộ

X X

10.8 Số đăng ký chứng 
từ đính kèm

Số tham chiếu hợp đồng/ phụ lục 
hợp đồng gia công do hệ thống X X
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xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
cấp sau khi cơ quan hải quan đã 
chấp nhận

10.9
Mã hàng mẫu Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng 

thống nhất trong suốt quá trình 
thực hiện hợp đồng

X X

10.10 Tên hàng mâu Tên hàng mẫu X

10,11 Mã HS của hàng 
mẫu

Mã HS theo Biểu thuế XNK X X

10.12 Đơn vị tính của 
hàng mẫu

Sử dụng thống nhất theo bảng 
mã các đơn vị đo lường X X

10.13
Số lượng dự kiên 
nhập khẩu

Số lượng dự kiên nhập khẩu thoả 
thuận trong hợp đồng hoặc phụ 
lục

X

10.14 Các ghi chú khác Các ghi chú khác

10.15

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
mẫu trên danh mục (là thủ tục 
thêm mới một loại hàng mẫu 
hoặc thủ tục sửa đổi một mặt 
hàng mẫu đã đăng ký). Chỉ tiêu 
thông tin này chỉ khai khi sửa đổi 
một loại hàng mẫu hoặc xóa một 
mặt hàng mẫu đã đăng ký.

X

10.16

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục hàng mẫu hoặc chứng từ 
sửa đổi các mặt hàng mẫu đã 
đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai 
khi khai thủ tục hải quan trước 
đó (các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I

Mẫu số 
11

Định mức thực tế 
của sản phẩm gia 
công

11.1
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

11.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
đinh mức X

11.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng định mức X
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11.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng định mức X X

11.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân gia công hàng 
hóa

11.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân gia công hàng 
hóa X

11.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

11.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

11.9
Số tham chiếu hợp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia công 
do hệ thống của người khai hải 
quan cấp khi đăng ký hợp đồng

X

11.10
Số đăng ký họp 
đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công 
do cơ quan hải quan cấp khi chấp 
nhận đăng ký hợp đồng

X

11.11 Ngày hợp đông Ngày ký hợp đồng gia công X

11.12
Mã sản phẩm Mã sản phẩm gia công đã đăng 

ký trong danh mục sản phẩm gia 
công xuất khẩu

X X

11.13
Tên sản phẩm Tên sản phẩm gia công đã đăng 

ký trong danh mục sản phẩm gia 
công xuất khẩu

X

11.14
Đơn vị tính sản 
phẩm

Đơn vị tính sản phẩm đã đăng ký 
trong danh mục sản phẩm gia 
công xuất khẩu

X X

11.15

Mã nguyên liệu Mã nguyên liệu, vật tư gia công 
đã đăng ký trong danh mục 
nguyên liệu, vật tư gia công nhập 
khẩu

X X

11.16
Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu, vật tư đã đăng 

ký trong danh mục nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu

X

11.17
Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu gia công

X

11.18
Đơn vị tính của 
nguyên liệu trên 
bảng định mức

Đơn vị tính nguyên liệu khai trên 
bảng định mức X

11.19

 

 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị 
nguyên liệu trên chứng từ cung 
ứng sang đơn vị tính đăng ký (1

X
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đơn vị nguyên liệu trên chứng từ 
cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị 
nguyên liệu theo đơn vị tính 
đăng ký)

11.20 Định mức gia công Định mức gia công cho từng loại 
nguyên liệu, vật tư gia công. X

11.21 Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt của từng loại 
nguyên liệu, vật tư gia công X

11.22 Ghi chú Có thể dùng đê ghi thông tin về 
nguồn nguyên liệu

11.23

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên bảng định mức (là thủ tục 
thêm mới một loại nguyên liệu 
hoặc thủ tục sửa đối một nguyên 
liệu đã đăng ký trên định mức). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một loại nguyên liệu 
hoặc xóa một nguyên liệu đã 
đăng ký định mức)

11.24

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký định mức 
hoặc chứng từ sửa đổi các 
nguyên liệu đã đăng ký trên định 
mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mau số 1 Phụ lục I)

Mau số 
12

Thông tin về định 
mức thực tế đối 
với nguyên liệu 
trực tiếp tham gia 
vào sản phẩm 
xuất khẩu được 
tách ra từ nguyên 
liệu gốc (nguyên 
liệu thành phần)

12.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
đinh mức X

12.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận
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12.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng định mức

12.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng đinh mức X X

12.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân gia công hàng 
hóa

12.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân gia công hàng 
hóa X

12.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

12.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

12.9

Số tham chiếu hợp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia 
công do hệ thống của người khai 
hải quan cấp khi đăng ký hợp 
đồng

X

12.10
Số đăng ký hợp 
đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công 
do cơ quan hải quan cấp khi chấp 
nhận đăng ký hợp đông

X

12,11 Ngày hợp đông Ngày ký hợp đồng gia công X

12.12
Mã nguyên liệu 
gốc

Mã nguyên liệu gốc trong trường 
họp một nguyên liệu gốc tạo thành 
nhiều nguyên liệu thành phần

X

12.13

Tên nguyên liệu 
gốc

Tên nguyên liệu gốc trong 
trường họp một nguyên liệu gốc 
tạo thành nhiều nguyên liệu 
thành phần

X

12.14

Đơn vị tính nguyên 
liệu gốc

Đơn vị tính nguyên liệu gốc 
trong trường hợp một nguyên 
liệu gốc tạo thành nhiều nguyên 
liệu thành phần

X X

12.15

Mã nguyên liệu 
thành phần

Mã nguyên liệu thành phân trong 
trường hợp một nguyên liệu gốc 
tạo thành nhiều nguyên liệu 
thành phần

X

12.16

Tên nguyên liệu 
thành phần

Tên nguyên liệu thành phân 
trong trường hợp một nguyên 
liệu gốc tạo thành nhiều nguyên 
liệu thành phần

X

12.17
Đơn vị tính đăng 
ký của nguyên liệu 
thành phần

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu thành phần đã đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu gia công

X
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12.18

Đơn vị tính của 
nguyên liệu thành 
phần trên bảng 
đinh mức

Đơn vị tính nguyên liệu thành 
phần khai trên bảng định mức X

12.19

 Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên 
liệu trên chứng từ cung ứng sang 
đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị 
nguyên liệu trên chứng từ  cung ứng 
bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu 
theo đơn vị tính đăng ký)

X

12.20

Định mức tách 
nguyên liệu

Định mức tách nguyên liệu thành 
phần từ nguyên liệu gốc (cho 
biết 1 đơn vị nguyên liệu gốc thu 
được bao nhiêu đơn vị nguyên 
liệu thành phần)

X

12.21
Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt trong quá trình 

tách từ nguyên liệu gốc thành 
các nguyên liệu thành phần

X

12.22 Ghi chú Có thê dùng đê ghi thông tin về 
nguồn nguyên liệu

12.23

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
thành phần trên bảng định mức 
(là thủ tục thêm mới một loại 
nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi 
một nguyên liệu đã đăng ký trên 
định mức). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đổi một loại 
nguyên liệu hoặc xóa một nguyên 
liệu đã đăng ký định mức)

12.24

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham chiếu 
đến chứng từ hải quan trong thủ 
tục hải quan trước đó (là chứng từ 
đăng ký định mức hoặc chứng từ 
sửa đổi các nguyên liệu đã đăng 
ký trên định mức). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
13

Nguyên vật liệu 
gia công tự cung 
ứng (mua trong 
nước hoặc nhập 
khẩu)

Đính kèm theo tờ khai xuất khẩu 
sản phẩm nếu gia công cho nước 
ngoài hoặc đính kèm theo tờ khai 
nhập khẩu sản phẩm nếu thuê 
nước ngoài gia công
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13.1

Số tham chiếu 
chứng từ

Số tham chiếu của bảng nguyên 
liệu tự cung ứng gia công do hệ 
thống của người khai hải quan 
cấp để tham chiếu trong nội bộ

X

13.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng nguyên liệu 
tự cung ứng gia công do cơ quan 
hải quan cấp sau khi đã chấp 
nhân

13.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng nguyên liệu tự cung 
ứng gia công

13.4
Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 

nhận bảng nguyên liệu tự cung 
ứng gia công

X X

13.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân trực tiếp gia công
13.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân trực tiếp gia công X

13.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

13.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

13.9

Mã nguyên liệu 
đăng ký

Mã nguyên liệu đã đăng ký ứên 
danh mục nguyên liệu gia công 
nhập khẩu (hoặc danh mục 
nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê 
nước ngoài gia công) và được sử 
dụng để thanh khoản

X

13.10

Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu trên danh mục 
nguyên liệu gia công nhập khẩu 
(hoặc danh mục nguyên liệu xuất 
khẩu nếu thuê nước ngoài gia 
công)

X

13.11

Mã HS của nguyên 
liệu

Mã HS của nguyên liệu trên 
danh mục nguyên liệu gia công 
nhập khẩu (hoặc danh mục 
nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê 
nước ngoài gia công)

X X

13.12

Đơn vị tính đăng 
ký của nguyên liệu

Đơn vị tính đã đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu gia công nhập 
khẩu (hoặc danh mục nguyên 
liệu xuất khẩu nếu thuê nước 
ngoài gia công) dùng để thanh 
khoản

X X
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13.13

Tờ khai đính kèm Thông tin tham chiếu đến tờ khai 
xuất khẩu sản phẩm theo loại 
hình gia công hoặc tờ khai nhập 
khẩu sản phẩm nếu thuê nước 
ngoài gia công (số tờ khai, mã 
loại hình xuất khẩu, mã hải quan 
tiếp nhận tờ khai xuất khẩu, ngày 
đăng ký tờ khai)

X

13.14

Mã sản phẩm xuất 
khẩu

Mã sản phẩm xuất khẩu (hoặc 
mã sản phẩm nhập khẩu nếu thuê 
nước ngoài gia công) sử dụng 
nguyên liệu tự cung ứng

X

13.15

Hỉnh thức cung 
ứng

Khai hình thức cung ứng (cung 
ứng nội địa; nhập sản xuất xuất 
khẩu; nhập sản xuất xuất khẩu tại 
chỗ; do doanh nghiệp nhận gia 
công nước ngoài cung nếu thuê 
nước ngoài gia công)

X

13.16

Chứng từ cung ứng Khai thông tin tham chiếu tờ khai 
nhập khẩu (số tờ khai, mã loại 
hình nhập khẩu, mã hải quan tiếp 
nhận tờ khai nhập khẩu, ngày 
đăng ký tờ khai nhập khẩu) trong 
trường họp nguyên liệu cung ứng 
từ nguồn nhập khẩu hoặc hóa đơn 
tài chính (số hóa đơn tài chính, 
ngày hóa đơn tài chính, người 
xuất hóa đơn tài chính) trong 
trường hợp cung ứng nội địa

X

13.17

Mã nguyên liệu 
trên chứng từ cung 
ứng

Khai mã nguyên liệu trên tờ khai 
nhập khẩu hoặc số thứ tự hàng 
tương ứng trên tờ khai nếu 
nguyên liệu cung ứng từ nguồn 
nhập khẩu. Trường họp nguyên 
liệu cung ứng từ nguồn nội địa 
thì ghi số thứ tự của nguyên liệu 
trên hóa đơn tài chính

X

13.18

Số lượng nguyên 
liệu tự cung ứng

Số lượng nguyên liệu tự cung 
ứng đã quy đổi theo đơn vị tính 
đăng ký cho từng mã sản phẩm 
xuất khẩu

X

13.19
Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu gia công

X
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13.20 Đơn vị tính của 
nguyên liệu cung ứng

Đơn vị tính nguyên liệu khai trên 
chứng từ cung ứng X

13.21

Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị 
nguyên liệu trên chứng từ cung 
ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 
đơn vị nguyên liệu trên chứng từ 
cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị 
nguyên liệu theo đơn vị tính 
đăng ký)

X

13.22

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên bảng cung ứng nguyên liệu 
(là thủ tục thêm mới một loại 
nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi 
một nguyên liệu đã đăng ký). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một loại nguyên liệu 
hoặc xóa một nguyên liệu đã 
đăng ký cung ứng)

X

13.23

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới bảng 
cung ứng nguyên liệu hoặc chứng 
từ sửa đổi các nguyên liệu đã 
đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
14

Tờ khai giao hàng 
gia công chuyển 
tiếp

14.1 Thông tin chung

14.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
tờ khai X

14.1.2
Số đăng ký tờ khai Số đăng ký của tờ khai giao hàng 

gia công chuyển tiếp do cơ quan 
hải quan cấp sau khi đã chấp nhận

14.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận đăng ký tờ khai giao hàng 
gia công chuyển tiếp

X

14.1.4
Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 

nhận tờ khai giao hàng gia công 
chuyển tiếp

X X
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14.1.5 Mã bên giao hàng Mã thương nhân giao hàng X
14.1.6 Bên giao hàng Tên thương nhân giao hàng X
14.1.7 Mã bên nhận hàng Mã thương nhân giao hàng X
14.1.8 Bên nhận hàng Tên thương nhân giao hàng X

14.1.9
Mã bên chỉ định 
giao hàng

Mã bên chỉ định giao hàng thê 
hiện trên hợp đồng gia công hoặc 
chỉ định giao hàng

14.1.10
Bên chỉ định giao 
hàng

Tên bên chỉ định giao hàng thê 
hiện trên hợp đồng gia công hoặc 
chỉ định giao hàng

X

14.1.11
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (bên 
giao hàng hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

X

14.1.12
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(bên giao hàng hoặc đại lý làm 
thủ tục hải quan)

X

14.1.13

Hợp đồng giao 
hàng gia công 
chuyển tiếp

Thông tin tham chiếu đên hợp 
đồng giao hàng (Số hợp đồng, 
ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, 
số đăng ký hợp đồng, số tham 
chiếu hợp đồng)

X

14.1.14

Hợp đông nhận 
hàng gia công 
chuyển tiếp

Thông tin tham chiếu đên hợp 
đồng nhận hàng (Số hợp đồng, 
ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, 
số đăng ký hợp đồng, số tham 
chiếu hợp đồng)

X

14.1.15

Phụ lục hợp đồng 
gia công giao

Thông tin tham chiếu đên phụ 
lục hợp đồng giao hàng (Số phụ 
lục, ngày ký phụ lục, số đăng ký 
phụ lục, số tham chiếu phụ lục)

X

14.1.16 Đ ịa  đ iể m  giao 
hàng

Địa điểm dự kiên giao hàng X

14.1.17 Thời điểm giao 
hàng

Thời gian dự kiên giao hàng X

14.1.18 Ghi chép khác Ghi chép những nội dung khác liên 
quan đến gia công chuyển tiếp

14.2 Thông tin hàng 
hóa

14.2.1 Số thứ tự hàng X

14.2.2

Mã hàng gia công 
chuyển tiếp

Mã hàng gia công chuyển tiếp đã 
đăng ký trong danh mục sản phẩm 
xuất khẩu; danh mục nguyên liệu 
nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị 
tạm nhập khẩu của hợp đồng giao

X
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14.2.3
Mã hàng HS Mã HS của hàng gia công 

chuyển tiếp theo Biểu thuế nhập 
khẩu

X X

14.2.4

Tên hàng Tên của hàng gia cộng chuyên 
tiếp đã đăng ký trong danh mục 
sản phẩm xuất khẩu; danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu hoặc 
danh mục thiết bị tạm nhập khẩu 
của hợp đồng giao

X

14.2.5

Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính của hàng gia công 
chuyển tiếp theo đơn vị tính đã 
đăng ký trong danh mục sản 
phẩm xuất khẩu; danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu hoặc 
danh mục thiết bị tạm nhập khẩu 
của hợp đồng giao

X X

14.2.6
Đơn vị tính của 
hàng hóa

Đơn vị tính hàng gia công 
chuyển tiếp khai trên tờ khai 
giao hàng gia công chuyển tiếp

X

14.2.7

 Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị hàng 
hóa trên tờ khai sang đơn vị tính 
đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên 
chứng từ cung ứng bằng bao 
nhiêu đơn vị sản phẩm; nguyên 
liệu hoặc thiết bị theo đơn  vị tính 
đăng ký)

X

14.2.8 Số lượng Số lượng hàng hóa X
14.2.9 Đơn giá Đơn giá hàng gia công chuyên tiêp X
14.2.10  Trị giá Trị giá hàng gia công chuyên tiêp X
14.2.11 Mã nguyên tệ Mã nguyên tệ tính trị giá hàng hóa

14.2.12 Ghi chú khác Các ghi chú khác liên quan đên 
từng mặt hàng

14.2.13

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên tờ khai (là thủ tục thêm mới 
một mặt hàng hoặc thủ tục sửa 
đổi một mặt hàng đã đăng ký). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một mặt hàng hoặc 
xóa một mặt hàng đã đăng ký 
chuyển tiếp)

X

14.2.14
Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó
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(là tờ khai giao hàng gia công 
chuyển tiếp hoặc chứng từ sửa 
đổi các mặt hàng đã đăng ký 
chuyển tiếp). Chỉ tiêu này chỉ 
khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

14.2.15

Chứng từ  khác Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến hóa đơn giá trị gia tăng 
hoặc hóa đơn xuất nhập khẩu 
(nếu có). Các thông tin này khai 
theo mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I

Mẫu số 
15

Tờ khai nhận 
hàng gia công 
chuyển tiếp

15.1 Thông tin chung

15.1.1
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
tờ khai X

15.1.2

Số đăng ký tờ khai Số đăng ký của tờ khai nhận 
hàng gia công chuyển tiếp do cơ 
quan hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

15.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận đăng ký tờ khai nhận hàng 
gia công chuyển tiếp

X

15.1.4
Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 

nhận tờ khai nhận hàng gia công 
chuyển tiếp

X X

15.1.5 Mã bên giao hàng Mã thương nhân giao hàng X
15.1.6 Bên giao hàng Tên thương nhân giao hàng X
15.1.7 Mã bên nhận hàng Mã thương nhân giao hàng X
15.1.8 Bên nhận hàng Tên thương nhân giao hàng X

15.1.9
Mã bên chỉ định 
giao hàng

Mã bên chỉ định giao hàng thê 
hiện trên hợp đồng gia công hoặc 
chỉ định giao hàng

15.1.10
Bên chỉ định giao 
hàng

Tên bên chỉ định giao hàng thê 
hiện trên hợp đồng gia công hoặc 
chỉ định giao hàng

X

15.1.11
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (bên 
nhận hàng hoặc đại lý làm thủ 
tục hải quan)

X

15.1.12
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(bên nhận hàng hoặc đại lý làm 
thủ tục hải quan)

X
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15.1.13

Hợp đông giao 
hàng gia công 
chuyển tiếp

Thông tin tham chiếu đên hợp 
đồng giao hàng (Số hợp đồng, 
ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, 
số đăng ký hợp đồng, số tham 
chiếu hợp đồng)

X

15.1.14

Họp đông nhận 
hàng gia công 
chuyển tiếp

Thông tin tham chiếu đên họp 
đồng nhận hàng (Số hợp đồng, 
ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, 
số đăng ký hợp đồng, số tham 
chiếu hợp đồng)

X

15.1.15

Phụ lục hợp đồng 
gia công nhận

Thông tin tham chiếu đến phụ 
lục hợp đồng nhận hàng (Số phụ 
lục, ngày ký phụ lục,số đăng ký 
phụ lục, số tham chiếu phụ lục)

X

15.1.16 Đ ịa  đ iể m  nhận 
hàng

Địa điểm dự kiên nhận hàng X

15.1.17 Thời điểm nhận 
hàng

Thời gian dự kiên nhận hàng X

15.1.18 Ghi chép khác Ghi chép những nội dung khác liên 
quan đến gia công chuyển tiếp

15.2 Thông tin hàng 
hóa

15.2.1 Số thứ tự hàng X

15.2.2

Mã hàng gia công 
chuyển tiếp

Mã hàng gia công chuyển tiếp đã 
đăng ký trong danh mục sản 
phẩm xuất khẩu; danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu hoặc 
danh mục thiết bị tạm nhập khẩu 
của hợp đồng nhận

X

15.2.3 Mã hàng HS Mã HS của hàng gia công chuyên 
tiếp theo Biểu thuế nhập khẩu X X

15.2.4

Tên hàng Tên của hàng gia công chuyên 
tiếp đã đăng ký trong danh mục 
sản phẩm xuất khẩu; danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu hoặc 
danh mục thiết bị tạm nhập khẩu 
của hợp đồng nhận

X

15.2.5

Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính của hàng gia công 
chuyển tiếp theo đơn vị tính đã 
đăng ký trong danh mục sản 
phẩm xuất khẩu; danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu hoặc 
danh mục thiết bị tạm nhập khẩu 
của hợp đồng nhận

X X
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15.2.6
Đơn vị tính của 
hàng hóa

Đơn vị tính hàng gia công 
chuyển tiếp khai trên tờ khai 
nhận hàng gia công chuyển tiếp

X

15.2.7

 

 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị hàng 
hóa trên tờ khai sang đơn vị tính 
đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên 
chứng từ cung ứng bằng bao 
nhiêu đơn vị sản phẩm; nguyên 
liệu hoặc thiết bị theo đơn vị tính 
đăng ký )

X

15.2.8 Số lượng Số lượng hàng hóa X

15.2.9 Đơn giá Đơn giá hàng gia công chuyên 
tiếp X

15.2.10
 Trị giá Trị giá hàng gia công chuyên 

tiếp X

15.2.11 Mã nguyên tệ Mã nguyên tệ tính trị giá hàng hóa
15.2.12 Ghi chú khác Các ghi chú khác

15.2.13

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên tờ khai (là thủ tục đăng ký tờ 
khai giao hàng gia công chuyển 
tiếp; thêm mới một mặt hàng 
hoặc thủ tục sửa đổi một mặt 
hàng đã đăng ký)

X

15.2.14

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là tờ khai giao hàng gia công 
chuyển tiếp; thêm mới một mặt 
hàng hoặc chứng từ sửa đổi các 
mặt hàng đã đăng ký chuyển 
tiếp). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó

15.2.15

Chứng từ khác Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến hóa đơn giá trị gia tăng 
hoặc hóa đơn xuất nhập khẩu 
(nếu có). Các thông tin này khai 
theo mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I

X

Mẫu số 
16

Đề nghị giám sát
 tiêu hủy phế liệu, 
phế phẩm gia 
công hoặc sản 
phẩm, bán thành 
phẩm gia công
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16.1 Thông tin chung

16.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
đề nghị tiêu hủy hàng hóa X

16.1.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của đê nghị tiêu hủy 
hàng hóa do cơ quan hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận

16.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa

16.1.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa X X

16.1.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân gia công hàng hóa

16.1.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân gia công hàng 
hóa X

16.1.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

16.1.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

16.1.9

Số tham chiếu hợp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia 
công do hệ thống của người khai 
hải quan cấp khi đăng ký hợp 
đồng

X

16.1.10
Số đăng ký họp 
đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công 
do cơ quan hải quan cấp khi chấp 
nhận đăng ký hợp đồng

X

16.1.11
Số tham chiếu phụ 
lục hợp đồng

Số tham chiếu phụ lục hợp đồng 
gia công thoả thuận huỷ phế liệu, 
phế phẩm

X

16.1.12
Số đăng ký phụ lục 
hợp đồng

Số đăng ký phụ lục hợp đồng gia 
công thoả thuận huỷ phế liệu, 
phế phẩm

X

16.1.13 Giây phép Theo Mục 1.3 Mẫu số 1 Phụ lục I X

16.1.14 Các bên tham gia 
tiêu hủy X

16.1.15 Địa điểm tiêu huỷ X
16.1.16 Thời gian tiêu huỷ X

16.2

Thông tin phế 
liệu, phế phẩm  
tiêu huỷ hoặc sản 
phẩm, bán thành 
phẩm gia công

16.2.1 Số thứ tư X
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16.2.2

Mã phế liệu, phế 
phẩm hoặc mã sản 
phẩm gia công

Theo đúng mã nguyên liệu, vật 
tư đã đăng ký theo Danh mục 
nguyên liệu, vật tư hoặc mã sản 
phẩm gia công theo Danh mục 
sản phẩm gia công đã đăng ký

X

16.2.3

Tên phê liệu, phế 
phẩm hoặc tên sản 
phẩm gia công

Theo đúng tên nguyên liệu, vật 
tư đã đăng ký theo Danh mục 
nguyên liệu, vật tư hoặc tên sản 
phẩm gia công theo Danh mục 
sản phẩm gia công đã đăng ký

X

16.2.4

Mã HS Theo đúng mã HS của nguyên 
liệu, vật tư đã đăng ký trong 
Danh mục nguyên liệu, vật tư 
hoặc mã HS của sản phẩm gia 
công theo Danh mục sản phẩm 
gia công đã đăng ký

X X

16.2.5
Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu đã đăng ký trên danh mục 
sản phẩm; nguyên liệu gia công

X

16.2.6 Đơn vị tính của 
nguyên liệu tiêu hủy

Đơn vị tính nguyên liệu khai trên 
đề nghị tiêu hủy X

16.2.7

Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị 
nguyên liệu trên đề nghị tiêu hủy 
sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn 
vị nguyên liệu trên chứng từ 
cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị 
nguyên liệu theo đơn vị tính 
đăng ký)

X

16.2.8 Số lượng Số lượng tiêu hủy X
16.2.9 Các ghi chú khác Các ghi chú khác

16.2.10

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên bảng cung ứng nguyên liệu 
(là thủ tục thêm mới một loại 
nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi 
một nguyên liệu đã đăng ký). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một loại nguyên liệu 
hoặc xóa một nguyên liệu đã 
đăng kỷ cung ứng)

X

16.2.11

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới bảng
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cung ứng nguyên liệu hoặc 
chứng từ sửa đổi các nguyên liệu 
đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục hải 
quan trước đó

Mẫu số 
17

Yêu cầu thanh 
khoản gia công

17.1 Thông tin chung

17.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
yêu cầu thanh khoản X

17.1.2

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của yêu câu thanh 
khoản do cơ quan hải quan cấp 
sau khi đã chấp nhận đăng ký 
yêu cầu thanh khoản

17.1.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận đăng ký yêu cầu thanh
khoản

17.1.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận yêu cầu thanh khoản X X

17.1.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân gia công hàng hóa

17.1.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân gia công hàng 
hóa X

17.1.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

17.1.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia công 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

17.1.9
Số tham chiếu họp 
đồng

Số tham chiếu hợp đồng gia công 
do hệ thống của người khai hải 
quan cấp khi đăng ký hợp đồng

X

17.1.10
Số đăng ký hợp 
đồng

Số đăng ký hợp đồng gia công 
do cơ quan hải quan cấp khi chấp 
nhận đăng ký hợp đồng

X

17.1.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác

17.1.12

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với đề nghị yêu cầu thanh 
khoản (là thủ tục khai yêu cầu 
thanh khoản hoặc thủ tục sửa đổi 
bản yêu cầu thanh khoản đã đăng 
ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ 
khai khi sửa đổi một bản yêu cầu 
thanh khoản hoặc hủy một bản 
yêu cầu thanh khoản đã đăng ký)

X
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17.1.13

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ yêu cầu thanh khoản 
hoặc chứng từ sửa đổi yêu cầu 
thanh khoản đã đăng ký). Chỉ 
tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục 
hải quan trước đó

17.2 Thông tin chi tiết

17.2.1
Mã nguyên liệu Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng 

thống nhất trong suốt quá trình 
thực hiện hợp đồng gia công

X X

17.2.2 Tên nguyên liệu X

17.2.3 Mã HS của nguyên 
liêu

Mã HS theo Biểu thuế NK X X

17.2.4 Đơn vi tính Đơn  vị tính của nguyên liệu X X

17.2.5 Số lượng nhập 
khẩu

Số lượng nguyên liệu nhập khâu X

17.2.6 Tổng lượng cung 
ứng

Tổng lượng cung ứng X

17.2.7 Tổng lượng xuất 
khẩu

Tổng lượng nguyên liệu cấu 
thành sản phẩm xuất khẩu X

17.2.8 Nguyên liệu, vật tư 
dư thừa

Lượng nguyên liệu, vật tư còn 
tồn X

17.2.9
Đê nghị của doanh 
nghiệp

Nội dung đê nghị biện pháp xử 
lý nguyên liệu, vật tư dư thừa 
của doanh nghiệp

Mẫu số 
18

Bảng đăng ký 
danh mục nguyên 
liệu, vật tư  nhập 
khẩu

18.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

18.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng danh mục 
do cơ quan hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

18.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng danh mục

18.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng danh mục X X

18.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu X X

18.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X
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18.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân sản xuất xuất khẩu 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

18.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân sản xuất xuất khẩu 
hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)

X

18.9
Mã nguyên liệu Mã số của nguyên liệu do thương 

nhân sản xuất xuất khẩu tự xây 
dựng và quản lý

X

18.10 Tên nguyên liệu Tên và mô tả nguyên liệu X

18.11 Mã HS của nguyên 
liêu

Mã số HS của nguyên liệu theo 
biểu thuế nhập khẩu X X

18.12 Đơn vị tính nguyên 
liệu

Đơn vị tính của nguyên liệu sẽ 
được sử dụng để thanh khoản X X

18.13 Ghi chú khác Ghi chú khác

18.14

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên danh mục (là thủ tục thêm 
mới một loại nguyên liệu hoặc 
thủ tục sửa đổi một nguyên liệu 
đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin 
này chỉ khai khi sửa đổi một loại 
nguyên liệu hoặc xóa một 
nguyên liệu đã đăng ký.

X

18.15

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục nguyên liệu hoặc chứng từ 
sửa đổi các nguyên liệu đã đăng 
ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó

Mẫu số 
19

Bảng kê nguyên 
liệu vật tư nhập 
khẩu theo hựp 
đồng mua bán

19.1

Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng danh mục 
nguyên liệu tự cung ứng do cơ 
quan hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

X

19.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

19.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng danh mục X
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19.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng danh mục X

19.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân trực tiếp sản 
xuất xuất khẩu X X

19.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân trực tiếp sản 
xuất xuất khẩu X

19.7

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

19.8

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

19.9
Mã nguyên liệu 
đăng ký

Mã nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục và được sử dụng để 
thanh khoản

X

19.10 Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu trên danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu X

19.11 Mã HS của nguyên 
liêu

Mã HS của nguyên liệu trên 
danh mục nguyên liệu nhập khẩu X X

19.12
Đơn vị tính đăng 
ký của nguyên liệu

Đơn vị tính đã đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu dùng để thanh khoản

X X

19.13

Tờ khai xuất khẩu Thông tin tham chiếu đên tờ khai 
xuất khẩu sản phẩm theo loại 
hình sản xuất xuất khẩu (số tờ 
khai, mã loại hình xuất khẩu, mã 
hải quan tiếp nhận tờ khai xuất 
khẩu, ngày đăng ký tờ khai xuất 
khẩu)

19.14 Mã sản phẩm xuất 
khẩu

Mã sản phẩm xuất khẩu sử dụng 
nguyên liệu tự cung ứng

19.15
Hình thức cung 
ứng

Khai hình thức cung ứng (cung 
ứng nội địa; nhập kinh doanh; 
nhập kinh doanh tại chỗ)

19.16

Chứng từ cung ứng Khai thông tin tham chiếu tờ 
khai nhập khẩu (số tờ khai, mã 
loại hình nhập khẩu, mã hải quan 
tiếp nhận tờ khai nhập khẩu, 
ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu) 
trong trường hợp nguyên liệu 
cung ứng từ nguồn nhập khẩu 
hoặc hóa đơn tài chính (số hóa
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đơn tài chính, ngày hóa đơn tài 
chính, người xuất hóa đơn tài 
chính) trong trường hợp cung 
ứng nội địa

19.17

Mã nguyên liệu 
trên chứng từ cung 
ứng

Khai mã nguyên liệu trên tờ khai 
nhập khẩu hoặc số thứ tự hàng 
tương ứng trên tờ khai nếu 
nguyên liệu cung ứng từ nguồn 
nhập khẩu. Trường họp nguyên 
liệu cung ứng từ nguồn nội địa 
thì ghi số thứ tự của nguyên liệu 
trên hóa đơn tài chính

19.18

Số lượng nguyên 
liệu tự cung ứng

Số lượng nguyên liệu tự cung 
ứng đã quy đổi theo đơn vị tính 
đăng ký cho từng mã sản phẩm 
xuất khẩu

X

19.19
Đơn vị tính của 
nguyên liệu cung 
ứng

Đơn  vị tính nguyên liệu khai trên 
chứng từ cung ứng X

19.20

 

 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị 
nguyên liệu trên chứng từ cung 
ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 
đơn vị nguyên liệu trên chứng từ 
cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị 
nguyên liệu theo đơn vị tính 
đăng ký)

19.21

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với một nguyên liệu trên 
danh mục cung ứng (là thủ tục 
thêm mới một loại nguyên liệu 
hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên 
liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông 
tin này chỉ khai khi sửa đổi một 
loại nguyên liệu hoặc xóa một 
nguyên liệu đã đăng ký cung ứng)

X

19.22

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục nguyên liệu cung ứng hoặc 
chứng từ sửa đổi các nguyên liệu 
đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục hải 
quan trước đó
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Mẫu số 
20

Thông tin về định 
mức thực tế đối 
với sản phẩm

20.1
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

20.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
định mức

20.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng định mức

20.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng định mức

20.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X X

20.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X

20.7

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

20.8

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

20.9 Mã sản phẩm Mã sản phẩm xuất khẩu đã đăng 
ký trên danh mục X

20.10 Tên sản phẩm Tên sản phẩm xuất khẩu đã đăng 
ký trên danh mục X

20.11 Đơn vị tính sản 
phẩm

Đơn vị tính của sản phẩm đã 
đăng ký trên danh mục X X

20.12 Mã nguyên liệu Mã nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục X

20.13 Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục X

20.14 Đon vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính nguyên liệu đã đăng 
ký trên danh mục X X

20.15 Đơn vị tính nguyên 
liêu trên đinh mức

Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký 
trên đinh mức X

20.16

 

 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ đê quy đổi từ 1 đơn vị 
nguyên liệu trên bảng định mức 
sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị 
nguyên liệu trên chứng từ cưng 
ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên 
liệu theo đơn vị tính đăng ký).
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Trường họp đơn vị tính nguyên 
liệu trên định mức trùng với đơn vị 
tính đăng ký thi tỷ lệ này bằng 1

20.17 Đinh mức Đinh mức sản xuất X
20.18 Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt X

20.19

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên bảng định mức (là thủ tục 
thêm mới một loại nguyên liệu 
hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên 
liệu đã đăng ký trên định mức). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một loại nguyên liệu 
hoặc xóa một nguyên liệu đã 
đăng ký định mức)

X

20.20

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký định mức 
hoặc chứng từ sửa đổi các 
nguyên liệu đã đăng ký trên định 
mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó

Mẫu số 
21

Thông tin về định 
mức thực tế đối 
với nguyên liệu 
trực tiếp tham gia 
vào sản phẩm 
xuất khẩu được 
tách ra từ nguyên 
liệu gốc (nguyên 
liêu thành phần)

21.1
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

21.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
định mức

21.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bảng định mức

21.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng đinh mức

21.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu X X

21.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X
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21.7

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

21.8

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

21.9
Mã nguyên liệu 
gốc

Mã của nguyên liệu gôc đã đăng 
ký trên danh mục nguyên liệu 
nhập khẩu

X

21.10
Tên nguyên liệu 
gốc

Tên của nguyên liệu gôc đã đăng 
ký trên danh mục nguyên liệu 
nhập khẩu

X

21.11
Đơn vị tính nguyên 
liệu gốc

Đơn vị tính của nguyên liệu gôc 
đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu

X X

21.12
Mã nguyên liệu 
thành phần

Mã của nguyên liệu thành phân 
đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu nhập khấu

X

21.13
Tên nguyên liệu 
thành phần

Tên của nguyên liệu thành phân 
đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu

X

21.14
Đơn vị tính nguyên 
liệu thành phần

Đơn vị tính của nguyên liệu 
thành phần đã đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu nhập khẩu

X X

21.15

Định mức tách 
nguyên liệu

Định mức tách nguyên liệu thành 
phần từ nguyên liệu gốc (cho 
biết 1 đơn vị nguyên liệu gốc thu 
được bao nhiêu đơn vị nguyên 
liệu thành phần)

 
X

21.16
Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt trong quá trình 

tách từ nguyên liệu gốc thành 
các nguyên liệu thành phần.

X

21.17

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
trên bảng định mức (là thủ tục 
thêm mới một loại nguyên liệu 
hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên 
liệu đã đăng ký trên định mức). 
Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai 
khi sửa đổi một loại nguyên liệu 
hoặc xóa một nguyên liệu đã 
đăng ký định mức)

X
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21.18

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký định mức 
hoặc chứng từ sửa đổi các 
nguyên liệu đã đăng ký trên định 
mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó

Mẫu số 
22

Thông tin đề nghị 
thanh khoản (Hồ 
sơ thanh khoản)

22.1 Thông tin chung

22.1.1
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận

22.1.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản đề nghị thanh khoản

22.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bản đề nghị thanh khoản

22.1.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bản đề nghị thanh khoản

22.1.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X X

22.1.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X

22.1.7

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

22.1.8

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản xuất 
xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

22.1.9 Số lượng chứng từ 
kèm theo

Số lượng chứng từ kèm theo

22.2
Danh sách các tờ 
khai nhập khẩu 
thanh khoản

22.2.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận

22.2.2
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh sách các tờ khai nhập khẩu 
thanh khoản

X
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22.2.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận danh sách các tờ khai nhập 
khẩu thanh khoản

X

22.2.4 Số tờ khai nhập 
khẩu

Số tờ khai nhập khẩu thanh 
khoản X

22.2.5 Loại hình nhập 
khẩu

Loại hình nhập khẩu của tờ khai 
nhập khẩu X X

22.2.6 Ngày đăng ký 
(năm đăng ký)

Ngày đăng ký tờ khai nhập khâu X

22.2.7 Ngày hoàn thành 
thủ tục nhập khẩu

Ngày hoàn thành thủ tục trên tờ 
khai nhập khẩu X

22.2.8 Mã Hải quan làm 
thủ tục nhập khẩu

Mã đơn vị hải quan làm thủ tục 
nhập khẩu

22.2.9

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với bản danh sách tờ khai 
nhập khẩu thanh khoản (là thủ tục 
thêm mới tờ khai nhập khẩu hoặc 
thủ tục sửa đổi một tờ khai nhập 
khẩu đã đưa vào danh sách). Chỉ 
tiêu thông tin này chi khai khi sửa 
đổi một tờ khai hoặc xóa một tờ 
khai đã đăng ký trên danh sách

X

22.2.10

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là danh sách tờ khai nhập khẩu 
thanh khoản hoặc chứng từ sửa 
đổi danh sách các tờ khai nhập 
khẩu thanh khoản đã đăng ký). 
Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ 
tục hải quan trước đó

22.3
Danh sách các tờ 
khai xuất khẩu 
thanh khoản

22.3.1
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh sách các tờ khai nhập khẩu 
thanh khoản

X

22.3.2
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận danh sách các tờ khai nhập 
khẩu thanh khoản

X

22.3.3 Số tờ khai xuất 
khẩu

Số tờ khai xuất khẩu thanh 
khoản X

22.3.4 Loại hình xuất 
khẩu

Loại hình xuất khẩu của tờ khai X X
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22.3.5 Ngày đăng ký 
(năm đăng ký)

Ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu X

22.3.6 Ngày hoàn thành 
thủ tuc xuất khẩu

Ngày hoàn thành thủ tục xuất 
khẩu trên tờ khai xuất khẩu X

22.3.7 Mã hải quan làm 
thủ tục xuất khẩu

Mã đơn vị hải quan làm thủ tục 
xuất khẩu X X

22.3.8

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với bản danh sách tờ khai 
xuất khẩu thanh khoản (là thủ tục 
thêm mới tờ khai xuất khẩu hoặc 
thủ tục sửa đổi một tờ khai xuất 
khẩu đã đưa vào danh sách). Chỉ 
tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa 
đổi một tờ khai hoặc xóa một tờ 
khai đã đăng ký trên danh sách

X

22.3.9

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan trong 
thủ tục hải quan trước đó (là danh 
sách tờ khai xuất khẩu thanh 
khoản hoặc chứng từ sửa đổi danh 
sách các tờ khai xuất khẩu thanh 
khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

22.4
Bảng kê các 
chứng từ thanh 
toán hàng SXXK

22.4.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan hải quan 
cấp sau khi đã chấp nhận

22.4.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản kê chứng từ thanh toán X

22.4.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan hải quan chấp 
nhận bản kê chứng từ thanh toán X

22.4.4 Số hợp đồng xuất 
khẩu

Số hợp đồng xuất khẩu sản phẩm X X

22.4.5 Ngày h ợ p  đồng  
xuất khẩu

Ngày hợp đồng xuất khẩu sản 
phẩm X

22.4.6 Trị giá theo hợp 
đông

Trị giá hợp đồng xuất khẩu sản 
phẩm X

22.4.7
Mã hàng xuất khẩu Mã sản phẩm xuất khẩu đã đăng 

ký trên danh mục sản phẩm xuất 
khẩu

X X
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22.4.8
Trị giá hàng thực 
xuất khẩu trên tờ 
khai

Trị giá sản phẩm thực xuất khẩu 
trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm

22.4.9 Số chứng từ thanh 
toán

Số chứng từ thanh toán X

22.4.10 Ngày chứng từ 
thanh toán

Ngày phát hành chứng từ thanh 
toán X

22.4.11
Nơi phát hành 
chứng từ thanh 
toán

Ngân hàng, tô chức tín dụng, 
người phát hành chứng từ thanh 
toán

X

22.4.12 Hình thức thanh 
toán

Hình thức thanh toán X X

22.4.13
Trị giá thanh toán 
trên chứng từ thanh 
toán

Trị giá thanh toán trên chứng từ 
thanh toán X

22.4.14
Ghi chú Trường hợp chưa có chứng từ 

thanh toán, thì ghi chú nợ đến 
thời điểm nào.

22.4.15

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với bản kê chứng từ thanh 
toán (là thủ tục thêm mới bản kê 
chứng từ thanh toán hoặc thủ tục 
sửa đổi một bản kê chứng từ thanh 
toán cũ). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đổi một bản kê 
chứng từ thanh toán hoặc xóa một 
bản kê chứng từ thanh toán cũ

X

22.4.16

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan trong 
thủ tục hải quan trước đó (là bản 
kê chứng từ thanh toán hoặc 
chứng từ sửa đổi bản kê chứng từ 
thanh toán cũ). Chỉ tiêu này chỉ 
khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

22.5

Bảng kê nguyên 
p h ụ  liêu xuất 
khẩu qua sản 
phẩm theo hợp 
đồng gia công

22.5.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đề nghị 
thanh khoản do cơ quan Hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận
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22.5.2

Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản kê nguyên liệu xuất khẩu 
qua sản phẩm theo hợp đồng gia 
công

X

22.5.3

Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bản kê nguyên liệu xuất 
khẩu qua sản phẩm theo hợp 
đồng gia công

X

22.5.4 Số tờ khai nhập 
khẩu

Số tờ khai nhập khẩu nguyên 
liêu X

22.5.5 Mã loại hình nhập 
khẩu

Mã loại hình nhập khẩu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.5.6 Ngày đăng ký tờ 
khai nhập khẩu

Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
nguyên liệu X

22.5.7
Mã hải quan đăng 
ký tờ khai nhập 
khẩu

Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.5.8 Mã nguyên phụ 
liêu

Mã nguyên liệu đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu nhập khẩu X

22.5.9 Tên nguyên phụ 
liệu

Tên nguyên liệu đăng ký trên 
danh mục nhập khẩu nguyên liệu

22.5.10
Số tờ khai xuất 
khẩu tương ứng

Số tờ khai xuất khẩu sản phẩm 
tương ứng theo loại hình gia 
công

X

22.5.11

Mã loại hình xuất 
khẩu tương ứng

Mã loại hình xuất khẩu trên tờ 
khai xuất khẩu sản phẩm tương 
ứng (xuất khẩu sản phẩm gia 
công)

X X

22.5.12
Ngày đăng ký tờ 
khai xuất khẩu 
tương ứng

Ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu 
sản phẩm gia công tương ứng X

22.5.13

Mã hải quan nơi 
đăng ký tờ khai 
xuất khẩu theo loại 
hình gia công

Mã đơn vị hải quan nơi đăng ký 
tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia 
công X X

22.5.14 Lượng nguyên liệu 
sử dụng

Số lượng nguyên liệu quy đổi từ 
lượng sản phẩm gia công xuất khẩu X

22.5.15
Đơn vị tính nguyên 
liệu

Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký 
trên danh mục nguyên liệu nhập 
khẩu

X X

22.5.16

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với bản kê chứng từ 
thanh toán (là thủ tục thêm mới 
bản kê nguyên liệu xuất khẩu

X
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qua sản phẩm theo hợp đồng gia 
công hoặc thủ tục sửa đổi một 
bản kê nguyên liệu xuất khẩu 
qua sản phẩm theo hợp đồng gia 
công cũ). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đổi một bản kê 
nguyên liệu xuất khẩu qua sản 
phẩm theo hợp đồng gia công 
hoặc xóa một bản kê nguyên liệu 
xuất khẩu qua sản phẩm theo 
hợp đồng gia công cũ

22.5.17

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là bản kê nguyên liệu xuất khẩu 
qua sản phẩm theo hợp đồng gia 
công hoặc chứng từ sửa đổi bản 
kê nguyên liệu xuất khẩu qua sản 
phẩm theo hợp đồng gia công 
cũ). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mau số 1 Phụ lục I)

22.6
Bảng kê nguyên 
liệu chưa đưa vào 
thanh khoản

22.6.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan Hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

22.6.2
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản kê nguyên liệu chưa đưa vào 
thanh khoản

X

22.6.3
Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bản kê nguyên liệu chưa 
đưa vào thanh khoản

X

22.6.4 Số tờ khai nhập 
khẩu

Số tờ khai nhập khẩu nguyên 
liệu X

22.6.5 Mã loại hình nhập 
khẩu

Mã loại hình nhập khẩu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.6.6 Ngày đăng ký tờ 
khai nhập khẩu

Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
nguyên liệu X

22.6.7
Mã hải quan đăng 
ký tờ khai nhập 
khẩu

Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X
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22.6.8 Mã nguyên phụ 
liêu

Mã nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục X

22.6.9 Tên nguyên phụ 
liêu

Tên nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục

22.6.10

Lượng nguyên liệu 
chưa sử dụng

Lượng nguyên liệu chưa sử dụng 
trên tờ khai nhập khẩu quy đổi 
theo đơn vị tinh nguyên liệu 
đăng ký trên danh mục nguyên 
liệu nhập khẩu

X

22.6.11 Đơn vị tính nguyên 
liêu

Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký 
trên danh mục X X

22.6.12 Đơn vị tính quy 
đổi

Đơn vị tính nguyên liệu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu

22.6.13

 Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính 
nguyên liệu trên tờ khai nhập 
khẩu nguyên liệu sang đơn vị 
tính nguyên liệu đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
(cho biết 1 đơn vị nguyên liệu 
trên tờ khai nhập khẩu bằng bao 
nhiêu đơn vị nguyên liệu theo 
đon vị tính đã đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu nhập khẩu)

22.6.14

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với bản kê nguyên 
liệu chưa đưa vào thanh khoản 
(là thủ tục thêm mới bản kê 
nguyên liệu chưa đưa vào thanh 
khoản hoặc thủ tục sửa đổi một 
bản kê nguyên liệu chưa đưa vào 
thanh khoản cũ). Chỉ tiêu thông 
tin này chỉ khai khi sửa đổi một 
bản kê nguyên liệu chưa đưa vào 
thanh khoản hoặc xóa một bản 
kê nguyên liệu chưa đưa vào 
thanh khoản cũ

X

22.6.15

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là bản kê nguyên liệu chưa đưa 
vào thanh khoản hoặc chứng từ 
sửa đổi bản kê nguyên liệu chưa 
đưa vào thanh khoản cũ). Chỉ 
tiêu này chi khai khi khai thủ tục
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hải quan trước đó (các thông tin 
này thuộc mục 1.10 Mau số 1 
Phụ lục I)

22.7

B ảng kê nguyên 
phụ liệu không 
xuất khẩu xin nộp 
thuế vào ngân 
sách

22.7.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đề nghị 
thanh khoản do cơ quan Hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

22.7.2
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản kê nguyên liệu không xuất 
khẩu xin nộp thuế vào ngân sách

X

22.7.3

Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bản kê nguyên liệu không 
xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân 
sách

X

22.7.4 Số tờ khai nhập 
khẩu

Số tờ khai nhập khẩu nguyên 
liêu X

22.7.5 Mã loại hình nhập 
khẩu

Mã loại hình nhập khẩu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.7.6 Ngày đăng ký tờ 
khai nhập khẩu

Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
nguyên liệu X

22.7.7
Mã hải quan đăng 
ký tờ khai nhập 
khẩu

Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.7.8 Mã nguyên phụ 
liêu

Mã nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục X

22.7.9 Tên nguyên phụ 
liệu

Tên nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục

22.7.10

Lượng nguyên liệu 
xin nộp thuế

Lượng nguyên liệu không xuất 
khẩu và xin nộp thuế trên tờ khai 
nhập khẩu quy đổi theo đơn vị 
tinh nguyên liệu đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu nhập khẩu

X

22.7.11 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký 
trên danh mục

22.7.12 Đơn vị tính quy 
đổi

Đơn  vị tính nguyên liệu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu

22.7.13

Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính 
nguyên liệu trên tờ khai nhập 
khẩu nguyên liệu sang đơn vị 
tính nguyên liệu đăng ký trên
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danh mục nguyên liệu nhập khẩu 
(cho biết 1 đơn vị nguyên liệu 
trên tờ khai nhập khẩu bằng bao 
nhiêu đơn vị nguyên liệu theo 
đơn vị tính đã đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu nhập khẩu)

22.7.14
Hình thức xử lý Hình thức xử lý nêu không xuất 

khẩu (tiêu thụ nội địa, tiêu 
hủy...)

X X

22.7.15

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với bản kê nguyên 
liệu không xuất khẩu xin nộp 
thuê vào ngân sách (là thủ tục 
thêm mới bản kê nguyên liệu 
không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách hoặc thủ tục sửa 
đổi một bản kê nguyên liệu 
không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu 
thông tin này chỉ khai khi sửa đổi 
một bản kê nguyên liệu không 
xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân 
sách hoặc xóa một bản kê 
nguyên liệu không xuất khẩu xin 
nộp thuế vào ngân sách cũ

X

22.7.16

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan trong 
thủ tục hải quan trước đó (là bản 
kê nguyên liệu không xuất khẩu 
xin nộp thuế vào ngân sách hoặc 
chứng từ sửa đối bản kê nguyên 
liệu không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

22.8 Bảng kê nguyên 
phụ liệu tái xuất

22.8.1
Số đăng ký chứng 
từ đề nghị thanh 
khoản

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan Hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

22.8.2
Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
bản kê nguyên liệu không xuất 
khẩu xin nộp thuế vào ngân sách

X
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22.8.3

Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bản kê nguyên liệu không 
xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân 
sách

X

22.8.4 Số tờ khai nhập 
khẩu

Số tờ khai nhập khẩu nguyên 
liêu X

22.8.5 Mã loại hình nhập 
khẩu

Mã loại hình nhập khẩu trên tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.8.6 Ngày đăng ký tờ 
khai nhập khẩu

Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
nguyên liệu X

22.8.7
Mã hải quan đăng 
ký tờ khai nhập 
khẩu

Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ 
khai nhập khẩu nguyên liệu X X

22.8.8 Mã nguyên phụ 
liêu

Mã nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục X

22.8.9 Tên nguyên phụ 
liêu

Tên nguyên liệu đã đăng ký trên 
danh mục

22.8.10 Số tờ khai tái xuất 
khẩu

Số tờ khai tái xuất khẩu nguyên 
liêu X

22.8.11 Mã loại hình tái 
xuất

Mã loại hình tái xuất trên tờ khai 
tái xuất nguyên liệu X X

22.8.12 Ngày đăng ký tờ 
khai tái xuất

Ngày đăng ký tờ khai tái xuất 
nguyên liệu X

22.8.13 Mã hải quan đăng 
ký tờ khai tái xuất

Mã đơn vị hải quan đăng ký tờ 
khai tái xuất nguyên liệu X X

22.8.14

Lượng nguyên liệu 
tái xuất

Lượng nguyên liệu tái xuất trên 
tờ khai tái xuất quy đối theo đơn 
vị tinh nguyên liệu đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu nhập khẩu

X

22.8.15 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính nguyên liệu đăng ký 
trên danh mục

22.8.16 Đơn vị tính quy 
đổi

Đơn vị tính nguyên liệu trên tờ 
khai tái xuất nguyên liệu

22.8.17

 
 Tỷ lệ quy đổi Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính 

nguyên liệu trên tờ khai tái xuất 
nguyên liệu sang đơn vị tính 
nguyên liệu đăng ký trên danh 
mục nguyên liệu nhập khẩu (cho 
biết 1 đơn vị nguyên liệu trên tờ 
khai nhập khẩu bằng bao nhiêu 
đơn vị nguyên liệu theo đơn vị 
tính đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu nhập khẩu)

22.8.18 Đơn giá Đơn giá nguyên liệu tái xuất
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22.8.19

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với bản kê nguyên 
liệu không xuất khẩu xin nộp 
thuê vào ngân sách (là thủ tục 
thêm mới bản kê nguyên liệu 
không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách hoặc thủ tục sửa 
đổi một bản kê nguyên liệu 
không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu 
thông tin này chỉ khai khi sửa đổi 
một bản kê nguyên liệu không 
xuất khẩu xin nộp thuế vào ngân 
sách hoặc xóa một bản kê 
nguyên liệu không xuất khẩu xin 
nộp thuế vào ngân sách cũ

X

22.8.20

chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan trong 
thủ tục hải quan trước đó (là bản 
kê nguyên liệu không xuất khẩu 
xin nộp thuế vào ngân sách hoặc 
chứng từ sửa đổi bản kê nguyên 
liệu không xuất khẩu xin nộp thuế 
vào ngân sách cũ). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó. (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
23

Bảng danh mục 
hàng hóa nhập 
khẩu vào doanh 
nghiệp chế xuất

23.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

23.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng danh mục 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

23.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bảng danh mục

23.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng danh mục X X

23.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
23.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

23.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X
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23.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

23.9 Mã HS của hàng 
hóa

Mã hàng hóa theo biểu thuế nhập 
khẩu X

23.10 Mã hàng hóa
Mã hàng hóa do doanh nghiệp tự 
xây dựng để phục vụ mục đích 
quản lý kho, thanh khoản, sản xuất

X

23.11 Tên hàng hóa Tên hàng hóa nhập khẩu vào 
doanh nghiệp chế xuất X X

23.12 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính của hàng hóa nhập 
khẩu vào doanh nghiệp chế xuất 
dùng để thanh khoản và đăng ký 
định mức nếu là nguyên liệu đế 
sản xuất

X X

23.13 Mục đích sử dụng 
hàng hóa

Thương nhân phải khai báo rõ 
hàng hóa dùng vào mục đích 
làm: Sản xuất, đầu tư tạo tài sản 
cố định, tiêu dùng

X X

23.14 Ghi chú khác Các ghi chú khác

23.15 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên danh mục (là thủ tục thêm 
mới một loại hàng hóa hoặc thủ 
tục sửa đổi một mặt hàng đã 
đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đối một mặt 
hàng hoặc xóa một mặt hàng đã 
đăng ký

X

23.16 chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục hàng hóa nhập khẩu vào 
doanh nghiệp chế xuất hoặc 
chứng từ sửa đổi các mặt hàng 
đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ 
khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
24

Bảng danh mục 
hàng hóa xuất 
khẩu ra khỏi 
doanh nghiệp chế 
xuất
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24.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
danh mục X

24.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng danh mục 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

24.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bảng danh mục

24.4 Mã hải quan Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
bảng danh mục X X

24.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
24.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

24.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

24.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

24.9 Mã HS của hàng 
hóa

Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X

24.10 Mã hàng hóa

Mã hàng hóa do doanh nghiệp tự 
xây dựng để phục vụ mục đích 
quản lý kho, thanh khoản, sản 
xuất

X

24.11 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính của hàng hóa xuất 
khẩu ra khỏi doanh nghiệp chế 
xuất dùng để thanh khoản và 
đăng ký định mức nếu là sản 
phẩm xuất khẩu

X X

24.12 Mục đích sử dụng 
hàng hóa

Thương nhân phải khai rõ hàng 
hóa có nguồn gốc khi nhập khẩu 
là: sản xuất, đầu tư tạo tài sản cố 
định, tiêu dùng

X X

24.13 Ghi chú khác Các ghi chú khác

24.14 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với một mặt hàng trên danh 
mục (là thủ tục thêm mới một loại 
hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một 
mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu 
thông tin này chi khai khi sửa đổi 
một mặt hàng hoặc xóa một mặt 
hàng đã đăng ký

X

24.15 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký mới danh 
mục hàng hóa xuất khẩu ra doanh
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nghiệp chê xuất hoặc chứng từ 
sửa đổi các mặt hàng đã đăng 
ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó

Mẫu số 
25

Thông tin về định 
mức thực tế đối 
với sản phẩm 
xuất khẩu ra 
khỏi doanh 
nghiệp chế xuất

Áp dụng chung cho sản phẩm, 
phế phẩm

25.1
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

25.2 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
đinh mức X

25.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bảng định mức X

25.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng đinh mức X X

25.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất
25.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

25.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

25.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

25.9 Mã sản phẩm Mã sản phẩm đã đăng ký trong 
danh mục sản phẩm xuất khẩu X X

25.10
Tên sản phẩm Tên sản phẩm đã đăng ký 

trong danh mục sản phẩm xuất 
khẩu

X

25.11
Đơn vị tính sản 
phẩm

Đơn vị tính sản phẩm đã đăng ký 
trong danh mục sản phẩm xuất 
khẩu

X X

25.12
Mã nguyên liệu Mã nguyên liệu, vật tư đã đăng 

ký trong danh mục nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu

X X

25.13
Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu, vật tư đã đăng 

ký trong danh mục nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu

X

25.14
 

Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu đã đăng ký trên danh mục 
nguyên liệu

X
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25.15
Đơn vị tính của 
nguyên liệu trên 
bảng định mức

Đơn vị tính nguyên liệu khai trên 
bảng định mức X

25.16 Định mức tiêu hao Định mức cho từng loại nguyên 
liệu, vật tư X

25.17 Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt của từng loại 
nguyên liệu, vật tư X

25.18

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với một nguyên liệu trên 
bảng định mức (là thủ tục thêm 
mới một loại nguyên liệu hoặc thủ 
tục sửa đổi một nguyên liệu đã 
đăng ký trên định mức). Chi tiêu 
thông tin này chỉ khai khi sửa đổi 
một loại nguyên liệu hoặc xóa một 
nguyên liệu đã đăng ký đinh mức)

25.19

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký định mức 
hoặc chứng từ sửa đổi các 
nguyên liệu đã đăng ký trên định 
mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
26

Thông tin về định 
mức thực tế đối 
với nguyên liệu 
trực tiếp tham gia 
vào sản phẩm 
xuất khẩu được 
tách ra từ nguyên 
liệu gốc (nguyên 
liệu thành phần)

26.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
đinh mức X

26.2
Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của bảng định mức 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

26.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận bảng định mức

26.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bảng định mức X X
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26.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất
26.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

26.7
Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

26.8
Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

26.9
Mã nguyên liệu 
gốc

Mã nguyên liệu gôc trong trường 
họp một nguyên liệu gốc tạo thành 
nhiều nguyên liệu thành phần

X

26.10

Tên nguyên liệu 
gốc

Tên nguyên liệu gôc trong 
trường họp một nguyên liệu gốc 
tạo thành nhiều nguyên liệu 
thành phần

X

26.11

Đơn vị tính nguyên 
liệu gốc

Đơn vị tính nguyên liệu gôc 
trong trường hợp một nguyên 
liệu gốc tạo thành nhiều nguyên 
liệu thành phần

X X

26.12

Mã nguyên liệu 
thành phần

Mã nguyên liệu thành phân trong 
trường họp một nguyên liệu gốc 
tạo thành nhiều nguyên liệu 
thành phần

X

26.13

Tên nguyên liệu 
thành phần

Tên nguyên liệu thành phân 
trong trường hợp một nguyên 
liệu gốc tạo thành nhiều nguyên 
liệu thành phần

X

26.14
Đơn vị tính đăng 
ký của nguyên liệu 
thành phần

Đơn vị tính đăng ký của nguyên 
liệu thành phần đã đăng ký trên 
danh mục nguyên liệu nhập khấu

X

26.15

Đon vị tính của 
nguyên liệu thành 
phần trên bảng 
định mức

Đơn vị tính nguyên liệu thành 
phần khai trên bảng định mức X

26.16

Định mức tách 
nguyên liệu

Định mức tách nguyên liệu thành 
phần từ nguyên liệu gốc (cho 
biết 1 đơn vị nguyên liệu gốc thu 
được bao nhiêu đơn vị nguyên 
liệu thành phần)

X

26.17
Tỷ lệ hao hụt Tỷ lệ hao hụt trong quá trình 

tách từ nguyên liệu gốc thành 
các nguyên liệu thành phần

X

26.18 Ghi chú Có thê dùng đê ghi thông tin về 
nguồn nguyên liệu
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26.19

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một nguyên liệu 
thành phần trên bảng định mức 
(là thủ tục thêm mới một loại 
nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi 
một nguyên liệu đã đăng ký trên 
định mức). Chỉ tiêu thông tin này 
chỉ khai khi sửa đổi một loại 
nguyên liệu hoặc xóa một 
nguyên liệu đã đăng ký định 
mức)

26.20

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ đăng ký định mức 
hoặc chứng từ sửa đổi các 
nguyên liệu đã đăng ký trên định 
mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
27

Thông báo xuất 
kho

27.1 Thông tin chung 
của chứng từ

27.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ xuất kho ra doanh 
nghiệp chế xuất

27.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ xuất 
kho ra doanh nghiệp chế xuất do 
cơ quan Hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

27.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận chứng từ xuất kho ra doanh 
nghiệp chế xuất

27.1.4 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ xuất kho ra doanh 
nghiệp chế xuất

X

27.1.5 Mã người gửi hàng Mã doanh nghiệp chế xuất X X
27.1.6 Tên người gửi hàng Tên doanh nghiệp chế xuất X

27.1.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

27.1.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)
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27.1.9 Mã người nhận 
hàng

Mã doanh nghiệp nhận hàng 
trong nội địa hoặc doanh nghiệp 
chế xuất khác

X X

27.1.10 Tên người nhận 
hàng

Tên doanh nghiệp nhận hàng 
trong nội địa hoặc doanh nghiệp 
chế xuất khác

X

27.1.11 Hải quan nơi nhận 
hàng

Mã đơn vị hải quan nơi làm thủ 
tục nhận hàng của người nhận 
hàng trong nội địa

X X

27.1.12 Thông tin xuất

Nếu xuất tiêu dùng cân xác định: 
tiêu dùng trực tiếp hoặc tiêu 
dừng nhưng chuyển mục đích sử 
dụng sang tồn kho ở trạng thái 
khác (tài sản cố định, sản xuất). 
Các trường hợp xuất khác tiêu 
dùng, ghi là: sản xuất, đầu tư

X X

27.1.13 Số hợp đồng Số hợp đồng mua bán hoặc 
chứng từ tương đương hợp đồng X

27.1.14 Ngày họp đồng Ngày hợp đồng mua bán hoặc 
chứng từ tương đương hợp đồng X

27.1.15 Số hóa đơn tài 
chính

Số hóa đơn tài chính hoặc hóa 
đơn thương mại X

27.1.16 Ngày hóa đơn tài 
chính

Ngày hóa đơn tài chính hoặc hóa 
đơn thương mại X

27.1.17 Đ ịa  đ iể m  giao 
hàng Thời gian và địa điểm giao hàng X

27.1.18 Tuyên đường vận 
chuyển

Tuyên đường vận chuyên hàng 
hóa

27.1.19 Lý do sửa chữa Lý do sửa chữa
27.1.20 Thời gian sửa chữa Ghi ngày hạn cuối cùng sửa chữa

27.2 Thông tin hàng 
hóa

27.2.1 Mã hàng hóa
Mã hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa xuất khẩu ra 
doanh nghiệp chế xuất

X X

27.2.2 Mã HS hàng hóa Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X X

27.2.3 Tên hàng hóa
Tên hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa xuất khẩu ra 
doanh nghiệp chế xuất

X

27.2.4 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính hàng hóa đăng ký 
trên danh mục hàng hóa xuất 
khẩu ra doanh nghiệp chế xuất

X
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27.2.5 Đơn vị tính khai 
báo

Đơn vị tính của hàng hóa khai 
trên chứng từ

27.2.6 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính khai 
báo trên chứng từ sang đơn vị tính 
đăng ký trên danh mục (cho biết 1 
đơn vị hàng hóa trên chứng từ 
xuất kho ra doanh nghiệp chế xuất 
bằng bao nhiêu đơn vị hàng hóa 
theo đơn vị tính đã đăng ký trên 
danh mục hàng hóa nhập khẩu 
vào doanh nghiệp chế xuất)

27.2.7 Số lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa xuất khẩu ra 
doanh nghiệp chế xuất X

27.2.8 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với một mặt hàng trên 
chứng từ (là thủ tục thêm mới một 
loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi 
một mặt hàng đã đăng ký). Chỉ 
tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa 
đổi một mặt hàng hoặc xóa một 
mặt hàng đã đăng ký

X

27.2.9 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ xuất kho, chứng từ 
sửa đổi các mặt hàng đã đăng 
ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi 
khai thủ tục hải quan trước đó 
(các thông tin này thuộc mục 
1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
28

Thông báo nhập 
kho

28.1 Thông tin chung 
của chứng từ

28.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ nhập hàng vào doanh 
nghiệp chế xuất

28.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ nhập 
hàng vào doanh nghiệp chế xuất 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

28.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận chứng từ nhập hàng vào 
doanh nghiệp chế xuất
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28.1.4 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ nhập hàng vào doanh 
nghiệp chế xuất

X

28.1.5 Mã người gửi hàng Mã doanh nghiệp xuất khẩu hàng 
hóa nội địa X X

28.1.6 Tên người gửi 
hàng

Tên doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng hóa nội địa X

28.1.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

28.1.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

28.1.9 Mã người nhận 
hàng Mã doanh nghiệp chế xuất X X

28.1.10 Tên người nhận 
hàng Tên doanh nghiệp chế xuất X

28.1.11 Hải quan nơi gửi 
hàng

Mã đơn vị hải quan nơi làm thủ 
tục xuất khẩu hàng của người gửi 
hàng trong nội địa

X X

28.1.12 Thông tin nhập

Thương nhân phải khai rõ hàng 
hóa có nguồn gốc khi nhập khẩu 
là: sản xuất, đầu tư tạo tài sản cố 
định, tiêu dùng

X X

28.1.13 Số hợp đồng Số hợp đồng mua bán hoặc 
chứng từ tương đương hợp đồng X

28.1.14 Ngày họp đồng
Ngày hợp đồng mua bán hoặc 
chứng từ tương đương hợp 
đồng

X

28.1.15 Số hóa đơn tài 
chính

Số hóa đơn tài chính hoặc hóa 
đơn thương mại X

28.1.16 Ngày hóa đơn tài 
chính

Ngày hóa đơn tài chính hoặc hóa 
đơn thương mại X

28.1.17 Đ ịa  đ iể m  giao 
hàng Thời gian và địa điểm giao hàng X

28.1.18 Tuyên đường vận 
chuyển

Tuyến đường vận chuyển hàng 
hóa

28.2 Thông tin hàng 
hóa

28.2.1 Mã hàng hóa Mã hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu X X

28.2.2 Mã HS hàng hóa Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X X

28.2.3 Tên hàng hóa Tên hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu X
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28.2.4 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên 
danh mục hàng hóa nhập khẩu X

28.2.5 Đơn vị tính khai 
báo

Đơn vị tính của hàng hóa khai 
trên chứng từ

28.2.6  Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính khai 
báo trên chứng từ sang đơn vị 
tính đăng ký trên danh mục (cho 
biết 1 đơn vị hàng hóa trên 
chứng từ đưa hàng ra doanh 
nghiệp chế xuất bằng bao nhiêu 
đơn vị hàng hóa theo đơn vị tính 
đã đăng ký trên danh mục hàng 
hóa nhập khẩu)

28.2.7 Số lượng hàng hóa Số lượng hàng hóa nhập khâu X

28.2.8 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên chứng từ (là thủ tục xuất 
khẩu hàng của doanh nghiệp nội 
địa vào doanh nghiệp chế xuất; 
thêm mới một loại hàng hóa 
hoặc thủ tục sửa đổi một mặt 
hàng đã đăng ký)

X

28.2.9 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là tờ khai xuất khẩu đã hoàn 
thành thủ tục; chứng từ nhập 
kho; chứng từ sửa đổi các mặt 
hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
29

Thông tin báo cáo 
hàng tồn kho của 
doanh nghiệp chế 
xuất

29.1 Thông tin chung

29.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ

29.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan Hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

29.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận chứng từ
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29.1.4 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ X

29.1.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
29.1.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

29.1.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

29.1.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan)

29.2 Hàng hóa tồn kho

Bao gôm cả NVL được doanh 
nghiệp quy đổi từ sản phẩm sản 
xuất dở dang đang nằm trên dây 
chuyền sản xuất, thành phẩm 
chưa xuất khẩu (đối với trường 
họp là sản xuất)

29.2.1 Mã hàng hóa

Doanh nghiệp cân phân loại theo 
Mã hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu theo 
mục đích sử dụng: sản xuất, đầu 
tư, tiêu dùng

X

29.2.2 Tên hàng hóa Tên hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu X

29.2.3 M ã HS Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X

29.2.4 Đơn vi tính đăng 
ký

Đơn vị tính hàng hóa đăng ký 
trên danh mục hàng hóa nhập 
khẩu/ xuất khẩu

X X

29.2.5 Số lượng tôn kho 
sổ sách

Số lượng tồn trên sổ sách theo 
từng tờ khai nhập khẩu X

29.2.6 Số lượng tồn kho 
thực tế

Số lượng tôn kho thực tê theo 
từng tờ khai hải quan nhập khẩu/ 
từng chứng từ nhập kho (trường 
hợp hàng hóa có mục đích sử 
dụng là sản xuất, nếu tồn đang ở 
dạng sản phẩm sản xuất dở dang 
hoặc thành phẩm tồn kho thì phải 
quy đối về nguyên vật liệu)

X

29.2.7 Phân loại Phân loại theo mục đích sử dụng: 
sản xuất, đầu tư, tiêu dùng X X

Mẫu số 
30

Thông báo quyết 
định kiểm tra 
thực tế hàng tồn 
kho

30.1 Ngày chứng từ Ngày cơ quan Hải quan phát 
hành chứng từ
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30.2 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi phát 
hành chứng từ X

30.3 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
30.4 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

30.5 Ngày dự kiên kiểm 
tra Ngày dự kiến tiến hành kiểm tra X

30.6 Địa điểm kiểm tra Địa điểm thực hiện công tác 
kiểm tra X X

30.7 Yêu cầu kiểm tra
Các yêu câu đôi với doanh 
nghiệp để chuẩn bị cho công tác 
kiểm tra

X

Mẫu số 
31

Thông tin hủy 
nguyên vật liệu, 
sản phẩm, phế 
liệu, phế phẩm, 
máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận 
tải, hàng hóa khác

31.1 Thông tin chung

31.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X

31.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan Hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

31.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận chứng từ

31.1.4 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ X

31.1.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
31.1.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

31.1.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

31.1.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

31.1.9 Ngày thông báo 
huy

Ngày thông báo tiền hành thủ tục 
tiêu hủy X

31.2 Thông tin về hàng 
hóa xỉn tiêu hủy

Doanh nghiệp cân xác định hàng 
hóa theo mục đích sử dụng là: 
sản xuất, đầu tư, tiêu dùng 
Riêng hàng hóa có mục đích sử 
dụng là sản xuất, bao gồm: 
nguyên vật liệu, bán thành phẩm, 
doanh nghiệp phải chịu trách
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nhiệm quy đổi bán thành phẩm 
ra nguyên vật liệu

31.2.1 Số/ký hiệu tờ khai 
nhập khẩu

Đê quản lý theo nguồn nhập 
khẩu hoặc từ nguồn mua nội địa X

31.2.2 Ngày tờ khai Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu X

31.2.3 Mã hàng hóa
Mã hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu/xuất 
khẩu

X

31.2.4 Tên hàng hóa
Tên hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu/xuất 
khẩu

X

31.2.5 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính hàng hóa đăng ký 
trên danh mục hàng hóa nhập 
khẩu/xuất khẩu

X X

31.2.6 Số lượng tiêu hủy

Số lượng tiêu hủy (trường hợp 
hàng hóa đang ở dạng bán thành 
phẩm thì phải quy đổi về nguyên 
liệu)

X

31.2.7 Loại hàng hóa Là hàng hóa thông thường hay 
sản phẩm chưa xuất khẩu X X

31.2.8 Phân loại Phân loại theo mục đích sử dụng: 
sản xuất, đầu tư, tiêu dùng X X

31.2.9 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng trước 
đó đối với một mặt hàng trên 
chứng từ (là thủ tục nhập khẩu của 
doanh nghiệp chế xuất; thêm mới 
một loại hàng hóa hoặc thủ tục 
sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký)

X

31.2.10 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là tờ khai nhập khẩu đã hoàn 
thành thủ tục; chứng từ nhập 
kho; chứng từ sửa đổi các mặt 
hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này 
chỉ khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
32

Thông tin chứng 
từ thanh lý tài sản 
cố định

32.1 Thông tin chung

32.1.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
chứng từ X
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32.1.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của chứng từ do cơ 
quan Hải quan cấp sau khi đã 
chấp nhận

32.1.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận chứng từ

32.1.4 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận 
chứng từ X

32.1.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
32.1.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

32.1.7 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

32.1.8 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(doanh nghiệp chế xuất hoặc đại 
lý làm thủ tục hải quan)

X

32.1.9Ị
Ngày thông báo 
thanh lý

Ngày thông báo tiền hành thủ tục 
thanh lý X

32.2 Thông tin hàng 
hóa xin thanh lý

Đê quản lý theo nguồn nhập 
khẩu hoặc từ nguồn mua nội địa

32.2.1 Số/ký hiệu tờ khai 
nhập khẩu Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu X

32.2.2 Ngày tờ khai X

32.2.3 Mã hàng hóa Mã hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu X

32.2.4 Tên hàng hóa Tên hàng hóa đăng ký trên danh 
mục hàng hóa nhập khẩu/xuất khẩu X

32.2.5 Đơn vị tính đăng 
ký

Đơn vị tính hàng hóa đăng ký 
trên danh mục hàng hóa nhập 
khẩu/xuất khẩu

X X

32.2.6 Số lượng thanh lý Số lượng thanh lý X

32.2.7 Phân loại Phân loại theo mục đích sử dụng: 
sản xuất, đầu tư, tiêu dùng X X

32.2.8 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với một mặt hàng 
trên chứng từ (là thủ tục nhập 
khẩu tạo tài sản cố định của 
doanh nghiệp chế xuất; thêm mới 
một loại hàng hóa hoặc thủ tục 
sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký)

X

32.2.9 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là tờ khai nhập khẩu đã hoàn
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thành thủ tục; chứng từ đưa hàng 
vào doanh nghiệp chế xuất; 
chứng từ sửa đổi các mặt hàng 
đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ 
khai khi khai thủ tục hải quan 
trước đó (các thông tin này thuộc 
mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ lục I)

Mẫu số 
33

Thông báo giải 
trình chênh lệch 
thực tế nhận hàng 
với khai báo

Khai báo khi có sự chênh lệch 
giữa lượng hàng khai báo với 
lượng hàng nhận thực tế

33.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
giải trình chênh lệch thực tế nhận 
hàng với khai báo

X

33.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của yêu câu giải trình 
chênh lệch thực tế nhận hàng với 
khai báo do cơ quan Hải quan cấp 
sau khi đã chấp nhận giải trình

33.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận giải trình

33.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận yêu cầu giải trình X X

33.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp
33.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp X

33.7 Mã đối tác Mã đôi tác của doanh nghiệp chê 
xuất

33.8
 

 Tên đối tác

Tên đôi tác của doanh nghiệp 
chế xuất X

33.9 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

33.10 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

33.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác

33.12 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với đề nghị yêu cầu 
giải trình (là thủ tục khai yêu cầu 
giải trình hoặc thủ tục sửa đổi 
bản yêu cầu giải trình đã đăng 
ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ 
khai khi sửa đổi một bản yêu cầu 
giải trình hoặc hủy một bản yêu 
cầu giải trình đã đăng ký)

X

33.13 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan
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trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ yêu cầu giải trình 
hoặc chứng từ sửa đổi yêu cầu 
giải trình đã đăng ký). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục hải 
quan trước đó (các thông tin này 
thuộc mục 1.10 Mấu số 1 Phụ 
lục I)

33.14 Số/ký hiệu tờ khai 
nhập khẩu

Đê quản lý theo nguồn nhập 
khẩu hoặc từ nguồn mua nội địa X

33.15 Ngày tờ khai Ngày đăng ký tờ khai nhập khâu X
33.16 Mã nguyên liệu Do doanh nghiệp tự đặt X X
33.17 Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu X

33.18 Mã HS của nguyên 
liệu

Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X X

33.19 Đơn vị tính Đơn vị tính của nguyên liệu X X

33.20 Số lượng khai báo Số lượng đã khai báo trên hệ với 
cơ quan Hải quan X

33.21 Trị giá khai báo Trị giá khai báo

33.22 Số lượng thực 
nhân Số lượng thực nhận từ đối tác X

33.23 Trị giá thực nhận Trị giá thực nhận

33.24 Số lượng chênh 
lệch

Số lượng chênh lệch giữa khai 
báo và thực nhân X

33.25 Trị giá chênh lệch Trị giá chênh lệch

33.26 Giải trình
Nội dung giải trình bao gồm cả 
đề xuất hướng xử lý với lượng 
chênh lệch

X

Mẫu số 
34

 Thông báo giải 
trình lượng tồn 
kho chênh lệch 
giữa thực tế với sổ 
sách

Khai báo khi có sự chênh lệch 
giữa lượng hàng tồn kho thực tế 
với lượng hàng tồn trên sổ sách 
(Báo cáo tổng hợp nguyên vật 
liệu nhập -  xuất -  tồn)

34.1 Ngày khai chứng 
từ

Ngày người khai hải quan khai 
giải trình X

34.2 Số đăng ký chứng 
từ

Số đăng ký của yêu cầu giải trình 
do cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận giải trình

34.3 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận đăng ký yêu cầu giải trình

34.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận yêu cầu thanh khoản X X

34.5 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp
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34.6 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp X

34.7 Mã đối tác Mã đối tác của doanh nghiệp chế 
xuất

34.8
 

 Tên đối tác

Tên đôi tác của doanh nghiệp 
chế xuất

X

34.9 Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

34.10 Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan (đại 
lý làm thủ tục hải quan) X

34.11 Ghi chú khác Các ghi chú khác

34.12 Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó đối với đề nghị yêu cầu 
giải trình (là thủ tục khai yêu cầu 
giải trình hoặc thủ tục sửa đổi 
bản yêu cầu giải trình đã đăng 
ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ 
khai khi sửa đổi một bản yêu cầu 
giải trình hoặc hủy một bản yêu 
cầu giải trình đã đăng ký)

X

34.13 Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước đó 
(là chứng từ yêu cầu giải trình 
hoặc chứng từ sửa đổi yêu cầu 
giải trình đã đăng ký). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục hải 
quan trước đó (các thông tin này 
thuộc mục 1.10 Mẫu số 1 Phụ 
lục I)

34.14 Số/ký hiệu tờ khai 
nhập khẩu

Đê quản lý theo nguồn nhập 
khẩu hoặc từ nguồn mua nội địa X

34.15 Ngày tờ khai Ngày đăng ký tờ khai nhập khâu X
34.16 Mã nguyên liệu Do doanh nghiệp tự đặt X X
34.17 Tên nguyên liệu Tên nguyên liệu X

34.18 Mã HS của nguyên 
liêu

Mã hàng hóa theo biểu thuế xuất 
nhập khẩu X X

34.19 Đơn vi tính Đơn vị tính của nguyên liệu X X

34.20 Số lượng tôn trên 
sổ sách

Số lượng tôn đã khai báo trên hệ 
thống với cơ quan Hải quan X

34.21 Trị giá sô sách Trị giá sổ sách

34.22 Số lượng tôn thực 
tế Số lượng tồn thực tế X

34.23 Trị giá thực tê Trị giá thực tê
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34.24 Số lượng tồn chênh 
lệch

Số lượng tôn chênh lệch giữa 
thưc tế và sổ sách X

34.25 Trị giá chênh lệch Trị giá chênh lệch

34.26 Phân loại
Thương nhân phải phân loại 
hàng hóa có mục đích sử dụng 
là: sản xuất, đầu tư, tiêu dùng

X

34.27 Giải trình
Nội dung giải trình bao gồm cả 
đề xuất hướng xử lý với lượng 
chênh lệch

X

Ghi chú:
- Đối với trường hợp có nhiều hơn 4 Container thì trên tờ khai in ghi "danh sách 
Container theo bảng kê đính kèm " và người khai hải quan in bản kê Container để 
đính kèm tờ khai in.
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Phụ lục II
CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 196 /2012/TT-BTC 

ngày 15/11 /2012 của Bộ Tài chính)

1. Danh sách các thông báo, hướng dẫn

STT  Tên chứng từ
1 Thông báo chấp nhận/từ chối tờ khai điện tử
2 Thông báo hướng dẫn làm thủ tục
3 Thông báo đã thực xuất
4 Thông báo hủy tờ khai
5 Thông báo gia công
6 Thông báo chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản

7 Thông báo chấp nhận/từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa; đưa hàng 
vào doanh nghiệp chế xuất

8 Thông báo quyết định kiểm tra thực tế hàng tồn kho

2. Chỉ tiêu thông tin

STT
 

Chỉ tiêu thông tin

 

 
Mô tả 

Danh
mục

Bắt
buộc

Mẫu số 
1

Thông báo chấp 
nhận/từ chối tờ 
khai điện tử

1.1 Ngày gửi chứng từ Ngày cơ quan Hải quan gửi 
thông báo X

1.2 Hải quan gửi chứng 
từ

Mã đơn vị hải quan gửi thông 
báo X X

1.3
Mã người khai hải 
quan

Mã người khai tờ khai X

1.4 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai tờ khai X

1.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

1.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

1.7

Số tham  chiếu tờ 
khai

Số tham chiếu tờ khai do hệ 
thống của người khai hải quan 
cấp để tham chiếu và quản lý

 nội bộ

X X

1.8 Số đăng ký tờ khai Số tờ khai do hệ thống xử lý
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dữ liệu điện tử hải quan cấp 
nếụ chấp nhận đăng ký tờ khai

1.9 Loại hình xuất khẩu, 
nhập khẩu

Mã loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu của tờ khai X X

1.10 Hải quan tiếp nhận Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
tờ khai X

1.11 Ngày đăng ký tờ 
khai

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận đăng ký và cấp số tờ khai

1.12 Nội dung thông báo Chấp nhận hoặc từ chối đăng 
ký tờ khai

1.13 Lý do từ chối
Mẫu số 
2

Thông báo hướng 
dẫn làm thủ tục

2.1 Ngày gửi chứng từ Ngày cơ quan Hải quan gửi 
thông báo X

2.2 Hải quan gửi chứng 
từ

Mã đơn vị hải quan gửi thông 
báo X X

2.3 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai tờ khai
X

2.4 Tên người khai hải quan Tên người khai tờ khai X

2.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

2.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

2.7

Số tham chiếu tờ 
khai

Số tham chiếu tờ khai do hệ 
thống của người khai hải quan 
cấp để tham chiếu và quản lý

 nôi bộ.

X X

2.8
Số đăng ký tờ khai Số tờ khai do hệ thông xử lý 

dữ liệu điện tử hải quan cấp 
nếu chấp nhận đăng ký tờ khai

X

2.9 Loại hình xuất khẩu, 
nhập khẩu

Mã loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu của tờ khai X X

2.10 Hải quan tiếp nhận Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
tờ khai X

2.11 Ngày đăng ký tờ 
khai

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận đăng ký và cấp số tờ khai X

2.12 Thông tin phân 
luồng

Hướng dân thủ tục hải quan và 
kết quả phân luồng X

2.13 Thông tin hàng 
chuyển cửa khẩu

Thông tin cho phép/từ chối 
cho phép chuyển cửa khẩu

Mẫu số
3

Thông báo đã thực 
xuất
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3.1 Ngày gửi chứng từ Ngày cơ quan Hải quan gửi 
thông báo

X

3.2 Hải quan gửi chứng từ Mã đơn vị hải quan gửi thông báo X X

3.3 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai tờ khai X

3.4 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai tờ khai X

3.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu

X

3.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

3.7

Số tham chiếu tờ 
khai

Số tham chiếu tờ khai do hệ 
thống của người khai hải quan 
cấp để tham chiếu và quản lý

 nội bộ

X X

3.8
Số đăng ký tờ khai Số tờ khai do hệ thông xử lý 

dữ liệu điện tử hải quan cấp 
nếu chấp nhận đăng ký tờ khai

X

3.9 Loại hình xuất khẩu, 
nhập khẩu

Mã loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu của tờ khai X X

3.10 Hải quan tiếp nhận Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
tờ khai X

3.11 Ngày đăng ký tờ 
khai

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận đăng ký và cấp số tờ khai X

3.12 Thông tin thực xuât Thông tin xác nhận thực xuất 
của hàng hóa X

Mẫu số 
4

Thông báo hủy tờ 
khai

4.1 Ngày gửi chứng từ Ngày cơ quan Hải quan gửi 
thông báo X

4.2 Hải quan gửi chứng 
từ

Mã đơn vị hải quan gửi thông 
báo X X

4.3 Mã người khai hải 
quan

Mã người khai tờ khai X

4.4 Tên người khai hải 
quan

Tên người khai tờ khai X

4.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

4.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân có hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu X

4.7

Số tham chiếu tờ 
khai

Số tham chiếu tờ khai do hệ 
thống của người khai hải quan 
cấp để tham chiếu và quản lý

 nội bộ

X X
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4.8
Số đăng ký tờ khai Số tờ khai do hệ thông xử lý 

dữ liệu điện tử hải quan cấp 
nếu chấp nhận đăng ký tờ khai

X

4.9 Loại hình xuất khẩu, 
nhập khẩu

Mã loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu của tờ khai X X

4.10 Hải quan tiếp nhận Mã đơn vị hải quan tiếp nhận 
tờ khai X

4.11 Ngày đăng ký tờ 
khai

Ngày cơ quan Hải quan chấp 
nhận đăng ký và cấp số tờ khai X

4.12 Thông tin hủy tờ 
khai

Thông tin hủy tờ khai X

Mẫu số 
5

Thông báo gia 
công

Các thông báo bao gôm: thông 
báo chấp nhận/từ chối, hướng 
dẫn làm thủ tục đăng ký các 
chứng từ gia công bao gồm 
hợp đồng, phụ lục hợp đồng, 
định mức gia công; chấp 
nhận/từ chối kết quả thanh 
khoản; thông báo yêu cầu 
thanh khoản

5.1

Loại chứng từ Các thông báo bao gôm: thông 
báo chấp nhận/từ chối, hướng 
dẫn làm thủ tục đăng ký các 
chứng từ gia công bao gồm 
hợp đồng, phụ lục hợp đồng, 
định mức gia công; chấp 
nhận/từ chối kết quả thanh 
khoản; thông báo yêu cầu 
thanh khoản

X X

5.2

Số th a m  c h iế u  
chứng từ

Số tham chiếu chứng từ liên 
quan đến thông báo do hệ 
thống cơ quan Hải quan cấp 
khi gửi thông báo

X

5.3
Chức năng của 
chứng từ

Chức năng của thông báo 
(thêm mới; sửa đổi thông báo 
đã gửi; hủy thông báo đã gửi)

X X

5.4

Trạng thái chứng từ Trạng thái của thông báo (đã 
hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; 
đã chấp nhận; chưa chấp 
nhận)

X X

5.5 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan phát 
hành thông báo

5.6 Mã hải quan Mã đơn vị hải quan nơi phát 
hành thông báo X X
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5.7 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân gia công 
hàng hóa

5.8 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân gia công 
hàng hóa X

5.9

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhận trực tiếp gia 
công hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

X

5.10

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp gia 
công hoặc đại lý làm thủ tục 
hải quan)

X

5.11

Thủ tục hải quan 
trước đó

Thủ tục hải quan đã áp dụng 
trước đó bao gồm các thủ tục 
đăng ký hợp đồng, phụ lục 
hợp đồng, định mức gia công, 
kết quả thanh khoản

X X

5.12

Chứng từ hải quan 
trước đó

Các thông tin cho phép tham 
chiếu đến chứng từ hải quan 
trong thủ tục hải quan trước 
đó (là chứng từ đăng ký hoặc 
sửa đổi các loại chứng từ liên 
quan đến thông báo). Chỉ tiêu 
này chỉ khai khi khai thủ tục 
hải quan trước đó. Trường hợp 
loại chứng từ là thông báo yêu 
cầu thanh khoản thì chứng từ 
hải quan trước đó là hợp đồng 
gia công

X

5.13

Nội dung thông báo Nội dung của thông báo bao 
gồm: chấp nhận và hướng dẫn 
các thủ tục tiếp theo; từ chối 
và lý do từ chối; yêu cầu thanh 
khoản và hạn hoàn thành 
thanh khoản

Mẫu số 
6

Thông báo chấp 
nhận/từ chối kết 
quả thanh khoản

6.1 Ngày đăng ký 
chứng từ

Ngày cơ quan Hải quan phát 
hành thông báo

6.2

Số th a m  c h iế u  
chứng từ đề nghị 
thanh khoản

Số tham chiếu của chứng từ đề 
nghị thanh khoản do hệ thống 
của người khai hải quan cấp 
để tham chiếu trong nội bộ

X
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6.3
Số đăng ký chứng từ 
đề nghị thanh khoản

Số đăng ký của bản đê nghị 
thanh khoản do cơ quan Hải 
quan cấp sau khi đã chấp nhận

6.4 Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận bản đề nghị thanh khoản

6.5 Mã doanh nghiệp Mã thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X X

6.6 Tên doanh nghiệp Tên thương nhân sản xuất xuất 
khẩu X

6.7

Mã người khai hải 
quan

Mã của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản 
xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm 
thủ tục hải quan)

6.8

Tên người khai hải 
quan

Tên của người khai hải quan 
(thương nhân trực tiếp sản 
xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm 
thủ tục hải quan)

6.9
Nội dung thông báo Châp nhận và hướng dẫn thủ tục 

tiếp theo hoặc từ chối kết quả 
thanh khoản và lý do từ chối

X

Mẫu số 
7

Thông báo chấp 
nhận/từ chối cho 
phép đưa hàng vào 
nội địa; đưa hàng 
vào doanh nghiệp 
chế xuất

7.1 Ngày chứng từ Ngày cơ quan Hải quan phát 
hành thông báo

7.2

Số th a m  c h iế u  
chứng từ đưa hàng 
vào nội địa; đưa 
hàng vào doanh 
nghiệp chế xuất

Số tham chiếu của chứng từ đê 
nghị đưa hàng vào nội địa; 
đưa hàng vào doanh nghiệp 
chế xuất do hệ thống của 
người khai hải quan cấp để 
tham chiếu trong nội bộ

X

7.3

Số đăng ký chứng từ 
đưa hàng vào nội 
địa; đưa hàng vào 
doanh nghiệp chế 
xuất

Số đăng ký của chứng từ đưa 
hàng vào nội địa; đưa hàng 
vào doanh nghiệp chế xuất do 
cơ quan Hải quan cấp sau khi 
đã chấp nhận

7.4

Ngày đăng ký 
chứng từ đưa hàng 
vào nội địa; đưa 
hàng vào doanh 
nghiệp chế xuất

Ngày đăng ký của chứng từ 
đưa hàng vào nội địa; đưa 
hàng vào doanh nghiệp chế 
xuất do cơ quan Hải quan cấp 
sau khi đã chấp nhận
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7.5

Mã hải quan Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp 
nhận chứng từ đưa hàng vào 
nội địa; đưa hàng vào doanh 
nghiệp chế xuất

7.6
Nội dung thông báo Chấp nhận và hướng dẫn thủ 

tục tiếp theo hoặc từ chối và lý 
do từ chối

X

Mẫu số 
8

Thông báo quyết 
định kiểm tra thực 
tế hàng tồn kho

8.1 Loại chứng từ Loại chứng từ khai báo (thông 
báo kiểm tra hàng tồn kho) X X

8.2 Số th a m  c h iế u  
chứng từ

Số tham chiếu của chứng từ 
do cơ quan Hải quan cấp X

8.3
Chức năng của 
chứng từ

Chức năng của chứng từ (khai 
mới; sửa đổi chứng từ; hủy 
chứng từ)

X X

8.4

Trạng thái chứng từ Trạng thái của chứng từ (đã 
hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; 
đã chấp nhận; chưa chấp 
nhận)

X X

8.5 Ngày chứng từ Ngày cơ quan Hải quan phát 
hành chứng từ

8.6 Mã hải quan đăng 
ký chứng từ

Mã đơn vị hải quan nơi phát 
hành chứng từ X

8.7 Mã doanh nghiệp Mã doanh nghiệp chế xuất X X
8.8 Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp chế xuất X

8.9 Ngày dự kiến kiểm 
tra

Ngày dự kiên tiền hành kiểm 
tra X

8.10 Địa điểm kiểm tra Địa điểm thực hiện công tác 
kiểm tra X X

8.11
Yêu cầu kiểm tra Các yêu cầu đối với doanh 

nghiệp để chuẩn bị cho công 
tác kiểm tra

X

163



Phụ lục III
MẪU CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN
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ST T Tên mẫu chứng từ điện tử  i n
 

1. Mẫu: Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử
2a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu
2b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu
3a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
3b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu
4. Mẫu: Phiêu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giây
5. Mau: Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa
6. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử sửa đổi, bổ sung
7a. Mẫu: Bản kê công ten nơ kèm theo tờ khai
7b. Mẫu: Bản kê hợp đồng/đơn hàng kèm theo tờ khai
8a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp
8b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử giao gia công chuyển tiếp
9a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyên tiếp
9b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhận gia công chuyển tiếp
10. Mẫu: Bảng đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 

khẩu
11. Mẫu: Bảng thông báo định mức từng mã hàng
12. Mẫu: Bảng kê các tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản
13. Mẫu: Bảng báo cáo tổng hợp nhập -  xuất -  tồn nguyên liệu, vật tư
14. Mẫu: Báo cáo tống hợp tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
15. Mẫu: Bảng kê nguyên liệu vật tư nhập khẩu theo hợp đồng mua bán
16. Mẫu: Bảng tổng họp hàng hóa Nhập -  Xuất -  Tồn
17. Mẫu: Bảng tổng hợp chênh lệch giữa hàng hóa tồn kho thực tế với sổ 

sách
18. Mẫu: Báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất
19. Mẫu: Thông báo giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo
20. Mẫu: Thông báo giải trình lượng tồn kho chênh lệch giữa thực tế với sổ 

sách
21a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ
21b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu tại chỗ
22a. Mẫu: Tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ
22b. Mẫu: Phụ lục tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu tại chỗ
23. Mẫu: Thông báo hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ
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Mẫu số 1 Phụ lục III Form No.l Appendix III

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
E-CUSTOMS REGISTRATION FORM

PHầN I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP/ GENERAL INFORMATION ON ENTERPRISE
Mã số XNK/Importer-exporter code: - £

Tên Doanh nghiệp/Name of enterprise :

Địa chi/Address:

Điện thoạỉ/Phone number: Fax: E-mail:

PHẦN II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG/BUSINESS AREAS
□  Xuất khẩu / Nhập khẩu/Export/Import □  Vận tải tàu biển/Shipping

□  Giao nhận/Forwarding □  Đại lý hàng hải/Shipping agents

□  Lĩnh vực khác (chi tiết)/Others (please specify):

Ngành nghề đăng ký kinh doanh/Nature of business registration:

PHẦN III. NGƯỜI KÝ TRÊN CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN/
APPLICANT SIGNING IN CUSTOMS DECLARATION DOCUMENTS 
Người ký trên chứng tù khai hài quan:

(Declarant)

Số CMND/ hộ chiếu/ID/passport No: 

Ngày Cấp/Issued date:

Chức vụ/Position:

Nơi Cấp/Issued place: 

Chữ ký/Signature:

Địa chì liên hệ/Contact address:

Điện thoại/Phone No: Fax:

Người được ủy quyền thứ nhất:

(The first authorized person)

Số CMND/ hộ chỉếu/ID/passport No: 

Ngày Cấp/Date issued:

Chức vụ/Position:

Địa chỉ liên hệ/Contact address:

E-mail:

Nơi cấp/Place issued: 

Chữ ký/Signature:

Điện thoại/Phone No: Fax:

Người được ủy quyền thứ hai:

(The second authorized person)

Số CMND/ hộ chiếu/ID/passport No 

Ngày Cấp/Date issued:

E-mail:

Nơi cấp/Place issued:



Chức vụ/Position:

Địa chi liên hệ/Contact address:

Chữ ký/Signature:

Điện thoại/Phone No: Fax: E-mail:

Người được ủy quyền thứ ba:

(The third authorized person)

Số CMND/ hộ chiếu/ID/passport No:

Ngày Cấp/Date issued: Nơi cấp/Place issued:

Chức vụ/Position: Chữ ký/Signature:

Địa chi liên hệ/Contact address:

Điện thoại/Phone No: Fax: E-mail:

Đại diện doanh nghiệp/ Enterprise’s representative:

Ho và tên/ Full name:
Số CMND/ ID Number:

Chức vụ/ Position:

Địa điểm, ngày đăng ký/ Place, registered date:

Chữ ký/ Signature:

Con dấu của doanh nghiệp:

Ghi chú: Doanh nghiệp có thể rút ngắn mẫu đơn này để phù hợp với số lượng người mà doanh nghiệp ủy 
quyền được ký tên trên hồ sơ hải quan. Trường hợp có nhiều hơn 3 người được ủy quyền, doanh nghiệp đính 
kèm danh sách những người được ủy quyền theo Mẫu Danh sách người được ủy quyền.

Note: This Form can be shortened as appropriate for the numbers of authorised persons. In case of more than 
3 people delegated to sign in customs documents, enterprises attach the list of those in the form List of 
authorized person.



Mẫu số 1 Phụ lục III

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
LIST OF AUTHORIZED PERSON 

(Kèm theo bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử ) 
(Enclosed with the e-customs registration form)

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP/GENERAL INFORMATION ON ENTERPRISE

□Mã số XNK/Importer-exporter code: 

Tên Doanh nghiệp/Name of enterprise :

Địa chl/Address:

Điện thoại/Phone number: Fax: E-mail:

PHẦN II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG/BUSINESS AREAS

□  Xuất khẩu / Nhập khẩu/Export/Import □  Vận tải tàu biển/Shipping

□  Giao nhận/Forwarding □  Đại lý hàng hài/Shipping agent

□  Lĩnh vực khác (chi tiết)/Others (please specify):

Ngành nghề đăng ký kinh doanh/Nature of business registration:

PHẦN III. NGƯỜI K Ý  TRÊN CHỨNG TỪ KHAI HẢI QUAN/

APPLICANT SIGNING IN CUSTOMS DECLARATION DOCUMENTS

Người được ủy quyền:

The authorized person

Số CMND/ hộ chiếu/ID/passport No: 
Ngày Cấp/Issued date:

Chức vụ/Position:

Địa chi liên hệ/Contact address:

Điện thoại/Phone No:

Noi Cấp/Issued place: 

Chữ ký/Signature:

Fax: E-mail:

Người được ủy quyền:

The authorized person

Số CMND/ hộ chiếu/lD/passport No: 

Ngày Cấp/Issued date:

Chức vụ/Position:

Địa chi liên hệ/Contact address: 

Điện thoại/Phone No: Fax:

Nơi Cấp/Issued place: 

Chữ ký/Signature:

E-mail:



HẢI QUAN VIỆT NAM 

Cục Hải quan:

Mẫu số 2a Phụ lục III

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Xuất khẩu

HQ/2012-XK

Chi cục Hái quan đăng ký tờ khai: 

Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất:

Số tham chiếu: 

Ngày, giờ gửi:

Sổ tờ khai:

Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

Công chức đăng ký 
tờ khai

1. Người xuất khẩu: 5. Loại hình;

MST

6. Giấy phép: 

Ngày

Ngày hết hạn

7. Hợp đồng: 

Ngày

Ngày hết hạn

2. Người nhập khẩu:

MST 8. Hóa đơn thương mại: 9. Cửa khẩu xuất hàng:

3. Người uỷ thác/Người  được ủy quyền:

MST 10. Nước nhập khẩu:

4. Đại lý hải quan

11. Điều kiện giao hàng: 12. Phương thức thanh toán:

MST 13. Đồng tiền thanh toán; 14. Tỷ giá tính thuế:

Số
TT

15. Mô tả hàng hóa
16. Mã số hàng 

hóa
17. Xuất xứ 18. Lượng hàng 19. Đơn vị tính 20. Đơn giá 

nguyên tệ
21. Trị giá 
nguyên tệ

1

2

3

Cộng:

Số
TT

22. Thuế xuất khẩu 23. Thu khác
a. Trị giá tính thuế b. Thuế suất (%) c. Tiền thuế a. Trị giá tính thu khác b. Tỷ lệ (%) c. Số tiền

1

2

3

Cộng: Cộng:

24. Tổng số tiền thuế và thu kháo (ô 22+23) bằng số: 

Bằng chữ:
25. Lượng hàng, gố hiệu congtainer

Số
TT

a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container d. Địa điểm đóng hàng

1

2

3

4

Cộng:

26. Chứng từ đi kèm 27. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật  về nội dung khai trên tờ  khai 

Ngày tháng năm 
(người khai ký, ghi rõ họ tên, đổng dấu)

28. Kết quả phân luồng và hướng dẫn thủ tục hải quan

29. Ghi chép khác

30. Xác nhận thông quan 31. Xác nhận của hải quan giám sát



Mẫu số.2b Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆT  NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Xuất khẩu HQ/2012-PLTKXK

Chi cục Hải quan:

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Sổ tờ khai: 

Loại hình:

PHẦN THÔNG TIN HÀNG HÓA

Số

TT

15. Mô tả hàng hóa 16. Mã số 

hàng hóa

17. Xuất xứ 18. Lư ợ n g 19. Đơn 

vị tính

20. Đon giá 

nguyên tệ

21. Trị giá 

nguyên tệ

1

2

3

4

5

6

7

Cộng:

Số

TT

22. Thuế xuất khẩu 23. Thu khác

Trị giá tính thuế Thuế suất (%) Tiền thuế Trị giá tính thu khác Tỳ lệ (%) Sổ tiền

1

2

3

4

5

6

7

Cộng: Cộng:

25. Lượng hàng, số hiệu Container

SỐ

TT
a. Số hiệu Container b. Số lượng kiện trong Container c. Trọng lượng hàng trong Container d. Địa điểm đóng hàng

1

2

3

4

Cộng:

27. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung khai trên tờ khai

Ngày tháng năm

(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HẢI QUAN VIỆT NAM  

Cục H ải quan:

Mẫu số 3a Phụ lục III

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Nhập khẩu

HQ/20 1 2 -N K

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: 

Chỉ cục Hải quan cửa khẩn nhập:

Số tham chiếu: 

Ngày, giờ gửi:

Số tờ khai:

Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

Công chức đăng ký từ 
khai

1. Nguời xuất khẩu: 5. Loại hình

MST

6. Hóa đơn thương mại: 7. Giấy phép sổ: 

Ngày

Ngày hết hạn

8. Hợp đồng 

Ngày

Ngày hết hạn2. Người nhập khẩu:

MST 9. Vận đơn (số/ngày): 10. Cảng xếp hàng: 11. Cảng đỡ hàng:

3. Người  uỷ thác/Người được ủy quyền:

MST 12. Phương tiện vận tải:

Tên, số hiệu: Ngày đến:

13. Nước xuất khẩu:

4. Đại lý hài quan

14. Điều kiện giao hàng; 15. Phương thức thanh toán:

MST 16. Đồng tiền thanh toán: 17. Tỷ giá tính thuế:

Số
TT

18. Mô tả hảng hóa
19. Mã số hàng 

hóa
20. Xuất xứ

21. Chế độ 
ưu đãi

22. Lượng hàng 23. Đơn vị tính
24. Đơn giá 
nguyên tệ

25. Trị giá nguyên tệ

Loại thuế Trị giá tính thuế/số lượng chịu thuế Thuế suất(%y 
Mức thuế Tiền thuế

26. Thuế nhập khẩu

27. Thuế TTĐB

28. Thuế BVMT

29. Thuế GTGT

30. Tổng số tiền thuế (ô 26+27+28+29): 

Bằng chữ:

31. Lượng hàng, số hiệu congtainer

sá a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container A Địa điểm đỏng hàng 1
1

2

3

4

Cộng:

32. Chứng từ đi kèm 33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung khai trên tờ khai 

Ngày tháng năm 

(người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

34. Kết quả phân luồng vả hướng dẫn
thủ tục hải quan

35. Ghi chép khác

36. Xốc nhận của hài quan 
giám sát

37. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về 
bảo quản/chuyển cửa khẩu

38. Xác nhận thông quan



Mẫu số 3b  Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆT NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Nhập khẩu HQ/2012-PLTKNK

Chi cục Hải quan đăng ký từ khai: 

Chi cục Hái quan cừa khẩu:

Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Số tờ khai: 

Loại hình:

Số
TI

18. Mô tả hàng hóa
19. Mã số hảng 

hóa
20. Xuất xứ 21. Chế độ 

ưu đãi
22. Lượng hàng 23. Đơn vị tính 24. Đơn giá 

nguyên tệ
25. Trị giá nguyên tệ

1

Loại thuế Trị giá tính thuế/ s ố lượng chịu thuế Thuế suất (%) / 
Mức thuế Tiền thuế

26. Thuế nhập khẩu

27. Thuế TTĐB

28. Thuế BVMT

29. Thuế GTGT

Cộng:

Số
TT

18. Mô tả hàng hóa
19. Mã số hàng 

hóa
20. Xuất xứ 21. Chế độ 

ưu đãi
22. Lượng hàng 23. Đơn vị tính 24. Đơn giá 

nguyên tệ
25. Trị giá nguyên tệ

2

Loại thuế Trị giá tính thuế/ số lượng chịu thuế
Thuế suất (%) / 

Mức thuế Tiền thuế

26. Thuế nhập khấu

27. Thuế TTĐB

28. Thuế BVMT

29. Thuế GTGT

Cộng:

Số
TT

18. Mô tả hàng hỏa
19. Mã số hàng 

hóa
20. Xuất xứ

21. Chế độ 
ưu đãi

22. Lượng hàng 23. Đơn vị tính 24. Đơn giá 
nguyên tệ

25. Trị giá nguyên tệ

3

Loại thuế Trị giá tính thuế/ số lượng chịu thuế
Thuế suất (%) / 

Mửc thuế Tiền thuế

26. Thuế nhập khầu

27. ThuếTTĐB

28. Thuế BVMT

29. Thuế GTGT

Cộng:

31. Lượng hàng, số hiệu container.

SỐ
TT

a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container

1

2

3

4

Cộng: '••••-

33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung khai trên tờ khai
Ngày............tháng.......... nãm

(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đỏng dẩu)



Mẫu số 4 Phụ lục III

PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG TỪ GIẤY 
(Sử dụng trong trường hợp  hàng hóa phải kiểm tra chứng từ giấy)

HQ/2012-PKTG

Chi cục H ải quan:

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Số tờ khai:

Ngày, giờ đăng ký:

Ngày, giờ kiểm tra: 

Ngày, giờ kết thúc:

1. Người nhập khẩu/xuất khẩu: 3. Loại hình: 4. Hóa đơn  thương mại:

5. Hợp đồng: 6. Giấy phép: 7. Vận tải đơn:

2. Người đại diện:

SỐ CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp:

8. Phân công kiểm tra  của Chi cục Hả i quan

9. Quyết định của Chi cục Hải quan về hỉnh thức, mức độ kiểm tra:

10. K ết quả kiểm tra

11. Xác nhận cùa đại diện doanh nghiệp 

Ngày tháng năm

(Người đại diện ký, ghi rõ họ tên)

12. Xác nhận của công chức kiểm tra

( Công chức kiểm tra  ký, ghi r õ họ tên)



Mẫu số 5 Phụ lục III

PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA HÀNG HÓA
(Sử dụng trong trường hợp  hàng hóa phải kiểm tra thực tế)

HQ/2012-PKTH

Chi cục Hãi quan:

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Số tờ  khai:

Ngày, giờ đăng ký:

Ngày, giờ kiểm tra: 

Ngày, giờ kết thúc:

1. Người nhập khẩu/xuất khẩu: 3. Loại hình: 4. Hóa đơn thương mại:

5. Hợp đồng: 6. Giấy phép: 7. Vận tải đơn:

2. Người đại diện:

SỐ CMND/ Hộ chiếu:

8. Phân công kiểm tra:

9. Quyết định của Chi cục Hải quan về hlnh thức, mức độ kiểm tra hàng hóa:

10. Kết quả kiểm tra hàng hỏa

11. Xác nhận cùa đại diện doanh nghiệp

Ngày tháng năm

(Người đại diện ky, ghi rõ họ tên)

12. Xác nhện của cán bậ kiểm tra

(Cán bộ kiểm tra ký, ghi rõ họ tên)



TỜ  KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Mẫu số 6 Phụ lục III

HQ/2012-TKDC

1. Chi cục Hải quan mở tờ khai:

2. Người xuất khẩu, nhập khẩu 

MST

3. Số tờ khai Loại hình 

Ngày mở tờ khai

4. Số điều chỉnh

STT Nội dung đã khai Nội dung sửa đổi, bổ sung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ngày tháng năm 

(Người khai hải quan ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm 

(Công chức hải quan ký, ghi rõ họ tên)



BẢN KÊ CÔNG TEN NƠ KÈM THEO TỜ KHAI

Mẫu số 7a Phụ lục III

Người khai hải quan:........................................................................................
Mã số:.... .........................................................................................................
Tờ khai số :..............................................Ngày đăng ký:......../...... /...............

STT SỐ HIỆU KIỆN/CÔNG 
TEN NƠ

SỐ SEAL CÔNG 
TEN NƠ

SỐ SEAL HẢI 
QUAN GHI CHÚ

N G Ư Ờ I K H A I H Ả I Q U A N
(K ý , g h i  rõ  h ọ  tê n )

* Ghi chú: Bản kê kèm theo tờ khai gồm: bản kê so công ten nơ như trên. Ngoài ra có thể có 
các loại khác.



Mẫu số 7b Phụ lục III

BẢN KÊ HỢP ĐỒNG/ ĐƠN HÀNG KÈM THEO TỜ KHAI

Người khai hải quan:.......  ................................................................................
Mã số:..............................................................................................................
Tờ khai số :............................  ................ Ngày đăng ký:........./...... /..............

STT SỔ HỢP ĐỒNG/ 
ĐƠN HÀNG

NGÀY HỢP ĐỒNG/ 
ĐƠN HÀNG TỔNG LƯỢNG HÀNG GHI CHÚ

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 8a Phụ lụcIII

HẢI QUAN VIỆT NAM T Ờ  KHAI HẢI Q U A N  ĐIỆN T Ử  
Cục Hải quan: Giao gia công chuyển tiếp

HQ/2012-TKĐTGGCCT

Chỉ cục Hải quan đãng ký tờ khai: Số tham chiếu: Số từ khai: Công chức đăng ký 
tờ khai

Ngày, giờ gửi: Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

1. Bên giao hàng:
4. Loại hình

5. HĐGC giao: 6. PLHĐGC giao:

2. Bên nhận hàng: SỐ HĐ SỐ PL:

Ngày HĐ: 

Ngày hết hạn:

Ngày PL: 

Ngày hết hạn:

3. Bẽn chi định giao hàng: 7. Địa điểm giao hàng:

Thời điểm giao hàng:

8. Đại lý làm thủ tục hải quan:

Nội dung ủy quyền: 

  Thanh khoản

9. Kết quả phân luồng và hướng dẫn làm thủ tục hải quan:

SỐ
TT

10. Tên hàng, quy cách phẩm chất
11. Mã số hàng 

hóa
12. Đơn vị 

tính 13. Số lượng 14. Đơn giá 15. Trị giá

1
2
3

4

16. Cộng:

17. Thủ tục hải quan trước đó:

18. Chứng từ kèm theo:

19. Ghi chép khác:

20. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung khai báo trên tờ khai này.

Ngày tháng năm

21. Xác nhận thông quan 
Ngày tháng năm

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu)

(Công chức ghi rõ họ tên, ký tên và đóng đấu)



Chi cục hải quan đăng ký tờ khai Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Số tờ khai: 

Loại hỉnh:

PHẦN THÔNG TIN HÀNG HÓA

SỐ

TT

10. Tên hàng, quy cách 

phẩm chất

11. M ã số 

hàng hóa
12. Đơn vị tính 13. Số lượng 14. Đơn giá 15. Trị giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

16. Cộng

20. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung khai báo trên tờ khai này 

Ngày tháng năm 
(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, kỷ tên và đóng 

dấu)

HQ/2012-PLTKGGCCT

Mẫu số 8b Phụ lục III

HẢI QUAN  VIỆT NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Giao gia cổng chuyển tiếp



HẢI QUAN V Ệ T  NAM  

Cục h ả i  quan:

Mẫu số 9a Phụ lục III

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Nhận gia công chuyển tiếp

HQ/2012-TKĐTNGCCT

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: Số tham chiếu: Số tờ khai: Công chức đăng ký tờ
khai

Ngày, giờ gửi: Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

1. Bên giao hàng:
4. Loại hình

5. HĐGC nhận: 6. PLHĐGC nhận:

2. Bên nhận hàng: SỐ HĐ: SỐ PL:

Ngày HĐ: Ngày PL:
Ngày hết hạn: Ngày hết hạn:

3. Bên chi định nhận hàng 7. Địa điểm nhận hàng:

Thời điềm nhận hàng:

8. Đại lý làm thủ tục hài quan:

Nội dung ủy quyền:

□ Thanh khoản

9. Kết quả phân luồng và hướng đẫn làm thủ tục hải quan:

SỐ
TT

10. Tên hàng, quy cách phẩm chất 11. Mã số hàng hóa
12. Đơn vị 

tính 13. Số lượng 14. Đơn giá 15. Trị giá

1
2

3

4

16. Cộng:

17. Thủ tục hãi quan trước đó:

18. Chứng từ kèm theo:

19. Ghi chép khác:

20. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung khai báo trên tờ khai này.

Ngày tháng năm

21. Xác nhận thông quan 
Ngày tháng năm

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu)

(Công chức ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)



Mẫu số 9b Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆ T  NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Nhận gia công chuyển tiếp

HQ/2012-PLTKNGCCT

Chi cục hải quan đă ng ký tờ  khai Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Số tờ khai: 

Loại hình:

PHẢN THÔNG TIN HÀNG HÓA

Số

TT

10. Tên hàng, quy cách 

phẩm chất

11. M ã số 

hàng hóa
12. Đơn vị tính 13. Sổ lượng 14. Đơn giá 15. Trị giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

16. Cộng

20. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về những nội dung khai báo trên tờ khai này 

Ngày tháng năm

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký  tên 
và đóng dấu)



Mẫu số 10 Phụ lục III

BẢNG ĐĂNG KÝ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 
ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Mặt hàng dự kiến sản xuất xuất khẩu (khai báo chung về ngành hàng):

STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL,VT) Mã NL,VT M ã HS Đơn vi tính Nguyên liệu chính

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

Ngày tháng năm.........  Ngày tháng năm......

Công chức hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nguyên liệu chính là nguyên liệu tạo nên thành phần chính của sản phẩm.



Mẫu số 11 Phụ lục III
Số:............. /20....... /ĐMSP-SXXK
Ngày............. / ........../20.......
M ã HQ:.........................

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TỪNG MÃ HÀNG

Tên doanh nghiệp:........................................................Địa chỉ:..................................................................................................
Mã số doanh nghiệp:...................................  ................................................................................................................................
Mã sản phẩm:....................................... Tên sản phẩm:........................................................................................... Đơn vị tính.

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư

Mã nguyên 
liệu, vật tư

Đơn vị 
tính 

Đinh mức
Nguồn 

nguyên liệu
Ghi chúĐịnh mức 

sử dụng 
nguyên liêu

Định mức 
vật tư tiêu 

hao

Tỷ lệ hao 
hụt

Định mức kể 
cả hao hụt

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

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

Ngày... .tháng.. .năm....
Công chức Hải quan

(ký, đóng dấu công chức)

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

Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 12 Phụ lục III

BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM 
ĐƯA VÀO THANH KHOẢN

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp: I

Số hồ sơ thanh khoản:

STT Số/ Loại hình tờ 
khai

Ngày đăng ký
Ngày thông quan

Đơn vị Hải quan 
đăng ký tờ khai

Ghi chú

(1) (2) ('3) (4) (5) (6)

Ngày....tháng ...năm 

Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký  tên, đóng dấu công chức)

...... , ngày....tháng....năm....

Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ, đóng dấu, ghì rõ họ tên)



Mẫu số 13 Phụ lục III

BẢNG BÁO CÁO TỔNG HỢP NHẬP- XUẤT- TỒN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ

Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh nghiệp:
Địa chi:
Số hồ sơ thanh khoản: Ngày:

STT Tên/ Mã nguyên 
liêu, vật tư 

Đơn vị tính Số TKNK; ký hiệu; 
ngày đăng ký

Lượng NL,VT tồn 
đầu kỳ

Lượng NL, VT 
XK theo SP

Lượng NL, VT 
xuất trả lại

Lượng NL, VT 
tồn cuối kỳ

Xử lý NL, VT
 tồn cuối kỳ

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

Ngày tháng năm
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký  tên, đóng dấu công chức)

Ngày tháng năm
Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên )



BÁO CÁO TỔNG HỢP TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

Tên doanh nghiệp 
Mã số doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số hồ sơ thanh khoản: Ngày:

Mẫu số 14 Phụ lục III

STT SỐ TKNK; ký hiệu, 
ngày đăng ký

Tên, mã NL,VT Đơn vị tính Số tiền thuế xin hoàn/ 
không thu

Số thuế phải thu hoặc 
chuyển thanh khoản tiếp

Ghi chú

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

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

(Ký tên, đóng dấu công chức)

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 15 Phụ lục III

BẢNG KÊ NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(Trường họp doanh nghiệp sử dụng tờ khai xuất khẩu thanh khoản tại 
nhiều Chi cục Hải quan cho nhiều tờ khai nhập khẩu)

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Số hồ sơ thanh khoản:
Tờ khai xuất khẩu số: Loại hình: Ngày đăng ký:

STT Số tờ 
khai

Loại hình 
tờ khai

Ngày 
đăng ký

Đơn vị Hải 
quan đăng ký 

tờ khai

Mã/tên 
nguyên vật 

liệu

Số lượng 
đã thanh 
khoản

Tiền thuế 
đã thanh 
khoản

Ghi
chú

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

Ngày.... tháng  năm . . . .

Công chức hải quan

(Ký  tên, đóng dấu câng chức)

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HÓA NHẬP - XUẤT - TỒN

Mẫu số 16 - Phụ lục III

M ẫu...... /HQ-CX

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý hoặc năm:

STT

Tờ khai nhập khẩu
Mã nguyên 
liệu, vật tư

Tên nguyên liệu, vật tư Mã HS
Đơn

vị
tính

Lượng 
NL,VT 
tồn đầu 

kỳ

Lượng 
NL,VT xuất 
khẩu theo 
sản phẩm

Lượng 
NL,VT xuất 
trả hoặc xuất 

khác

Lượng 
NL,VT tồn 

cuối kỳ
Phân loại

Số; ký hiệu
Ngày 

đăng ký

(1) (2) (3) (4) (5) (6 (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sản xuất
Đầu tư
Tiêu dùng

Ghi chú: - Nội dung tại cột số (3) được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ xa nhất đến gần nhất
- Nội dung tại cột số (9) không áp dụng đối với hàng hóa có mục đích sử dụng là: đầu tư, tiêu dùng
- Nội dung tại cột số (12) được sắp xếp theo từng mục đích sử dụng và theo thứ tự: sản xuất, đầu tư, tiêu dùng



Mẫu số 17 - Phụ lục III

BẢNG T ỔNG  HỢP CHÊNH LỆC H  GIỮA H ÀNG  H Ó A  T ỒN KHO TH Ự C TẾ VỚI SỔ SÁCH   

M ẫu......./HQ-CX

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý hoặc năm:

Tờ khai Hải quan/ 
Chứng từ nhập khẩu

Mã hàng 
hóa Tên hàng hóa Mã HS

Đơn
VỊ

tính

Lượng hàng hóa tồn cuối kỳ báo cáo
Chênh lệch giữa tồn 

theo số liệu theo dõi của 
HQ với

Phân loạiSTT

Số; ký hiệu Ngày 
đăng ký

Theo số liệu 
theo dõi của 

HQ

Theo sổ sách 
của DNCX

Theo thực tế 
tại DNCX

Tồn theo 
sổ sách của 

DNCX

Tồn theo 
thực tế tai 

DNCX

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sản xuất
Đâu tư
Tiêu dùng

Ghi chú: - Nội dung tại cột số (3) được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ xa nhất đến gần nhất
- Nội dung tại cột số (13) được sắp xếp theo từng mục đích sử dụng và theo thứ tự: sản xuất, đầu tư, tiêu dùng.



Mẫu số 18 - Phụ lục III

BÁ O  CÁO  H À N G  T Ồ N  K H O  C Ủ A  D O A N H  N G H IỆ P  C H Ế X U Ấ T

Mẫu ....... /HSTK-CX

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý hoặc năm:

STT

Số đăng ký 
chứng từ

Tờ khai nhập khẩu/ 
Chứng từ nhập kho Mã hàng 

hóa Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính

Số lượng 
hàng hóa 

tồn sổ sách

Số lượng 
hàng hóa 
tồn thực tế

Phân loại

Số Ngày Số; ký hiệu Ngày 
đăng ký

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Sản xuất
Đầu tư
Tiêu dùng

Ghi chú: - "Số đăng ký chứng từ" do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận thông tin báo cáo hàng tồn kho của DNCX.
- Nội dung tại cột số (5) được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ xa nhất đến gần nhất
- Nội dung tại cột số (11) được sắp xếp theo từng mục đích sử dụng và theo thứ tự: sản xuất, đầu tư, tiêu dùng



TH Ô N G  BÁ O  G IẢ I TR ÌN H  C H ÊN H  LỆC H  T H Ự C  TẾ N H ẬN  H À N G  V Ớ I K H A I BÁ O•  

Mẫu số 19 - Phụ lục III

Mẫu ......./HSTK-CX

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Tờ khai xuất nhập khẩu số: ngày

STT
Số đăng ký 

chứng từ Mã hàng 
hóa Tên hàng hóa Mã HS

Đơn 
vị tính

Phần khai báo Phần thực nhận Chênh lệch Giải trình 
và đề xuất 
hướng xử lý

Số Ngày Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chủ: - "Số đăng ký chứng từ" do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận giải trình chênh lệch thực tế nhận hàng với khai báo
- Khi có sai lệch giữa nhận hàng với khai báo, DNCX giải trình theo từng tờ khai xuất nhập khẩu



THÔNG BÁO GIẢI TRÌNH LƯỢNG TỒN KHO CHÊNH LỆCH GIỮA THỰ C TẾ VỚI SỔ SÁCH

M ẫu số 20 - Phụ lục III

Mẫu...... /HSTK-CX

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Hồ sơ thanh khoản quý hoặc năm:

STT
Số đăng ký 

chứng từ
M ã hàng  

hóa
T ên hàng hóa M ã H S

Đ ơn  
v ị tính

T ồn  trên  sổ sách T ồn  thự c tế C hênh lệch G iải trình  
và  đề xu ất 
hướng xử  lý

P hân loại

Số N gày Số lư ợng T rị giá Số lượng T rị giá Số lượng T rị g iá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) _  ( 8) (9> (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Sản xuất
Đ ầu tư
Tiêu dùng

G hi chú : - "Số đăng ký chứng từ" do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận giải trình chênh lệch tồn kho giữa thực tế với sổ sách
- N ội dung tại cột số ( 15) được sắp xếp theo từng mục đích sử dụng và theo thứ tự: sản xuất, đầu tư, tiêu dùng



Mẫu số 21a Phụ lục III 
HẢI QUAN VIỆT NAM  

C ục H ải quan:

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Xuất khẩu tại chỗ

HQ/2012 - TKĐTXK-TC

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: Số tham chiếu: 

Ngày, giờ gửi:

Sổ tờ khai:

Ngày, giờ đăng kỷ:

Công chức đăng ký tờ 
khai

Số lượng phụ lục tờ khai:

ỉ . Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình:

6. Hóa đơn thương mại 7. Hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn XK):

MST Số:

2. Người nhập khẩu tại chỗ:

Ngày:

MST 8. Giấy phép số: 9. Hợp đồng:

3. Ngươi chỉ định giao hàng Ngày:

Ngày hết hạn:

Ngày:

Ngày hết hạn:

MST 10. Địa điểm xuất hàng

4. Đại lý hải quan

11. Điều kiện giao hàng: 12. Phương thức thanh toán:

MST 13. Đồng tiền thanh toán: 14. Tỷ giá tính thuế:

SỔ
TT

15. Mô tả hàng hóa
16. Mã số hàng 

hỏa
17. Xuất xứ 18. Lượng hàng 19. Đơn vị tính 20. Đem giá 

nguyên tệ
21. Trị giá nguyên tệ

1

2

3

Cộng:

SỐ 22. Thuế xuất khẩu 23. Thu khác
TT a. Trị giá tính thuế b. Thuế suất (%) c. Tiền thuế a. Trị giá tính thu khác b. Tỷ lệ (%) c. Số tiền

1

2

3

Cộng: Cộng:

24. Tồng sổ tiền thuế và thu khác (ô 22+23) bằng số: 

Bằng chữ:
25. Lượng hàng, số hiệu congtainer

Sổ
TT

a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hảng trong container d. Địa điểm đóng hàng

1

2

3

4

Cộng:
26. Chứng từ đi kèm 27. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung khai trên tờ khai 

Ngày tháng năm 

(người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

28. Kết quả phân luồng và hướng dẫn thủ tục hải quan 30. Xác nhận thông quan 31. Xác nhận của hải quan giám sát

29. Ghi chép khác



Mẫu số 21b Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆT NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Xuất khẩu tại chỗ

llillllli
HQ/2012-PLTKXK-TC

Chi cục Hải quan:

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Số tờ khai: 

Loại hình:

PHẦN THÔNG TIN HÀNG HÓA

Số

TT

15. Mô tả hàng hóa 16. Mã số 

hảng hóa

17. Xuất xứ 18. Lượng hàng 19. Đơn 

vị tính

20. Đơn giá 

nguyên tệ

21. Trị giá 

nguyên tệ

1

2

3

4

5

6

7

Cộng:

Số

TT

22. Thuế xuất khẩu 23. Thu khác

Trị giá tính thuế Thuế suất (%) Tiền thuế Trị giá tính thu khác Tỷ lệ (%) Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

Cộng: Cộng:

25. Lượng hàng, số hiệu container

Số

TT
a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container d  Địa điểm đóng hàng

1

2

3

4

Cộng:

27. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung khai trên tờ khai

Ngày tháng năm 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dẩu)



Mẫu số 22a Phụ lục III

HẢI QUAN VIỆT NAM 

Cục Hải quan:

TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Nhập khẩu tại chỗ

HQ/2012 - TKĐTNK-TC

Chi cục Hải quan đăng ký tờ  khai: Số tham chiếu: Số tờ khai: Công chức đăng ký từ 
khai

Ngày, giờ gửi: Ngày, giờ đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai:

1. Người xuất khẩu: 5. Loại hình

6. Hóa đơn thương mại: 7. Hóa đơn GTGT (hoặc XK) 8. Giấy phép số:

MST Số: Số:

2. Người nhập khẩu:

Ngày:

Ngày GP: 

Ngày hết hạn:

MST 9. Hợp đồng 10. Địa điểm nhận hàng:

3. Người chỉ định giaọ hàng Số:

Ngày HĐ: 

Ngày hết hạn:

4. Đại lý hải quan 11. Điều kiện giao hàng: 12. Phương thức thanh toán:

MST 13. Đồng tiền thanh toán: 14. Tỷ giá tính thuế:

số
TT

15. Mô tả hàng hóa 16. Mã số hàng 
hóa 17. Xuất xứ 18. Chế độ 

ưu đãi 19. Lượng hàng 20. Đơn vị tính 21. Đơn giá 
nguyên tệ 22. Trị giá nguyên tệ

Loại thuế Trị giá tính thuế/số lượng chịu thuế Thuế suất (%) Tiền thuế

23. Thuế nhập khẩu

24. Thuế TTĐB

25. Thuế BVMT

26. Thuế GTGT

27. Tổng số tiền thuế (ô 26+27+28+29): 

Bằng chữ;

28. Lượng hàng, số hiệu container/kdện

Số a. Số hiệu container/lđện b. Số lượng kiện/container c. Trọng lượng container/kiện

1

2

3

4

Cộng:

29. Chứng từ di kèm 30. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước
 

Ngày tháng năm 

(người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

31. Kết quả phân luồng vả hướng dẫn thủ tục 
hải quan

35. Ghi chép khác

32. Xác nhận của hải quan giám sát 33. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về 
bảo quản/chuyển cửa khẩu

34. Xác nhận thông quan



Mẫu số 22b Phụ lục III

Chi cục Hải quan đăng ký từ khai: Phụ lục số:

Ngày, giờ đăng ký:

Sổ tờ khai: 

Loại hình:

SỐ
TT

15. Mô tả hàng hóa
16. Mã số hàng 

hóa
17. Xuất xứ

18. Chế độ ưu 
đãi

19. Lượng 
hàng

20. Đơn vị 
tinh

21. Đơn giá nguyên 
tệ

22. Trị giá nguyên tệ

1

Loại thuế Trị giá tính thuế/ số lượng chịu thuế Thuế suất Tiền thuế

23. Thuế nhập khẩu

24. Thuế TTĐB

25. Thuế BVMT

26. Thuế GTGT

Cộng:

Số
TT

15. Mô tả hàng hóa
16. Mã số hàng 

hóa
17. Xuất xứ

18. Chế độ ưu 
đãi

19. Lượng 
hàng

20. Đơn vị
tính

21. Đơngiá nguyên 
tệ

22. Trị giá nguyên tệ

2

Loại thuế Trị giá tính thuế/ Số lượng chịu thuế Thuế suất Tiền thuế

23. Thuế nhập khẩu

24. Thuế TTĐB

25. Thuế BVMT

26. Thuế GTGT

Cộng:

Số
TT

15. Mô tả hàng hóa
16. Mã số hàng 

hóa 17. Xuất xứ
18. Chế độ ưu 

đãi
19. Lượng 

hàng
20. Đơn vị

tính
21. Đơn giá nguyên 

tệ
22. Trị giá nguyên tệ

3

Loại thuế Trị giá tính thuế/ số lượng chịu thuế Thuế suất Tiền thuế

23. Thuế nhập khẩu

24. Thuế TTĐB

25. Thuế BVMT

26. Thuế GTGT

Cộng:

28. Lượng hàng, số hiệu container/kiện:

Số
TT

a. Số hiệu container b. Số lượng kiện trong container c. Trọng lượng hàng trong container

1

2

3

4

Cộng:

30. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung khai trên tờ khai

Ngày ............tháng...........năm

(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HẢI QUAN VIỆT NAM

PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Nhập khẩu tại chỗ HQ/2012 - PLTKĐTNK-TC



Mẫu số 23 Phụ lục III

Mẫu: TBHTNKTC/2012

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

Số: /TB-HTNKTC

THÔNG BÁO 
V/v hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ

Chi cục Hải quan ..........................................................................xin thông báo:

Doanh nghiệp.......................................................................................................

Địa chỉ..................................................................................................................

Đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo:

- Tờ khai số : .............................................................................................. ngày ........... tháng n ăm  

- Tại Chi cục Hải quan...................................................................................

SỐ
TT

Tên hàng Mã số HS ĐVT Lượng hàng Trị giá

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

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

Nơi nhận:
-  Cục Thuế tinh;
- Công ty :.......;
- Lưu:........






