
B ộ TÀI CHÍNH
Phụ lục I

CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN BAN HÀNH KÈM THEO 
THÔNG Tư SỐ:   1 3 /2014/TT-BTC NGÀY 2 4 / 1 /2014 QUY ĐỊNH THỦ TỤC
HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

stt Biểu mẫu Điều

1 Mầu 01 /TBNVL-GC/2014: B ảng thông báo 
nguyên liệu, vật tư nhập khâu.

Điều 14

2 Mau 02/NVLCƯ-GC/2014: Bảng khai nguyên 
liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng.

Điều 16

3 Mầu 03/TBĐM-GC/2014: Bảng thông báo 
đinh mức tòng mã hàng.

Điều 11



BẢNG THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT T ư CHO HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Trang số :.....

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

Mau 01/TBNVL-GC/2014, Khổ A4

STT Tên nguyên liệu, vật 
tư; máy móc, thiết bị

Mã nguyên liệu, 
vật tư; máy móc, 

thiết bi

Lượng nguyên 
liệu, vật tư; máy 

móc, thiết bi

Đơn vị 
tính

Loại nguyên liệu, 
vật tư; máy móc, 

thiết bi
Hình thức cung cấp Ghi chú

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

Ngày...... tháng..........năm.....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Bảng này thương nhân thông báo trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị.
- Trên cơ sở các khái niệm nêu tại Thông tư này, thương nhân tự xác định nguyên liệu chính, phụ liệu, vật tư và ghi vào cột (6) tương ứng 

với tên nguyên liệu, vật tư ghi tại cột (2).
- Hình thức cung cấp tại cột (7) ghi: “Bên thuê gia công cung cấp” hoặc “tự cung ứng”.



Mầu 02/NVLCƯ-GC/2014, Khổ A4

BẢNG KHAI NGUYÊN LIỆU, VẬT T ư  DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG 
SỬ DỤNG ĐẺ SẢN XUẤT SẢN ‘p h ẩ m  TƯƠNG ỨNG v ớ i  TỪNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU

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

STT Nguyên liệu, vật tư 
cung ứng

Mã nguyên liệu, 
vật tư

Đơn vị 
tính ’

Lượng cung 
ứng

Đơn giá Trị giá Hình thức 
cung ứng

Ghi chú

(ỉ) (2) (V (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ngày...... tháng..........năm....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ:

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

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

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

4- Tại cột (8) ghi: Trường hợp hình thức cung ứng theo loại hình gia công thì phải ghi rõ số, ngày tờ khai như sa u ..... /NK/GC-CƯ/....... ;
nêu dùng nguyên liệu theo loại hình NSXXK để cung ứng thì ghi rõ số, ngày tờ khai như sau ....../NK/SXXK/...; nếu dùng nguyên liệu trong nước
để cung ứng thì ghi nguồn trong nước.



Mầu 03/TBĐM-GC/2014, Khổ A4

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TỪNG MÃ HÀNG
Trang số:

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

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư

Mã nguyên 
liệu, vật tư

Đơn vị 
tính ’

Định mức

Nguồn
A 1» Anguyên liệu Ghi chú

Định mức 
sử dụng 

nguyên liêu 
Đs '

Định mức 
vạt tư  tiêu 

hao 
Đt

Tỷ lệ hao 
h ụ t
(Vo)

Định mức kể 
cả hao hụt 

Đc

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

Thông báo các thông số của sản phẩm liên quan đến việc xác định định mức (VD: Sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập đối với lĩnh vực dệt may và da 
giày):

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

(ký, đóng dấu công chức)

Ngày.... tháng..... năm....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ky tên, đóng dấu)



Hướng dẫn sử dụng:
1. Mục Size... áp dụng cho trường hợp 01 mã hàng có nhiều size, thương nhân thông báo định mức theo từng size; trường hợp 01 size 

cho 01 mã hàng có nhiều size nhưng thương nhân chỉ thông báo 01 định mức thì phải thông báo theo định mức bình quân. Cách tính và giải 
trình định mức bình quân theo hướng dẫn tại điểm 5 và 6 dưới đây.

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

3. Tên nguyên liệu và mã nguyên liệu ghi tại cột (2), (3) phải phù hợp với tên nguyên liệu và mã nguyên liệu khai trên tờ khai hải quan
4. Định mức kê cả hao hụt (cột 8) được tính như sau:

a. Đối với nguyên liệu: Đc=Đ s + ĐsxH
b. Đối với vật tư: Đc=Đ t +Đ txH

5. Hướng dẫn thông báo định mức tách nguyên liệu thành phần:

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A nhập khẩu 10 kg lá thuốc lá chưa tách cọng để sản xuất ra 02 sản phẩm xuất khẩu với lượng tương ứng là 05 
kg lá thuốc lá đã tách cọng và 04 kg cọng lá thuốc lá, 01 kg hao hụt. Việc thông báo định mức phải được thực hiện qua 02 bước sau:

Bước 1: Công đoạn tách (lượng hao hụt của công đoạn tách được phân bổ vào 1 trong 2 hoặc cả hai nguyên liệu thành phần).

10 kg lá thuốc lá chưa tách cọng = 5 kg lá thuốc lá đã tách cọng + 5 kg cọng lá thuốc lá (phân bổ vào nguyên liệu cọng lá thuốc lá), 
hoặc 10 kg lá thuốc lá chưa tách cọng = 6 kg lá thuốc lá đã tách cọng + 4 kg cọng lá thuốc lá (phân bổ vào nguyên liệu lá thuốc lá đã tách 
cọng), hoặc 10 kg lá chưa tách cọng = 5.5 kg lá thuốc lá đã tách cọng + 4.5 kg cọng lá thuốc lá (phân bổ vào cả 2 nguyên liệu).

Bước 2: Thông báo định mức như thông thường đổi với từng sản phẩm xuất khẩu (trường họp phân bổ lượng hao hụt vào nguyên liêu 
cọng lá thuốc lá).

Stt Tên nguyên 
liệu, vật tư

Mã
NL,
VT

Đơn
vị

tính

Đinh mức

Nguồn
NL Ghi chú

Định mức sử 
dụng nguyên 

liệu Đ

Định mức VT 
tiêu hao 

Đt

Tỷ lệ hao hụt 
H 

(%)

Định mức 
kể cả hao 

hụt 
Đc

(1) (2), (3) (4) (5) (ố) (7) (8) (9) (10)
1 Lá thuôc lá 

chưa tách cọng NL1 kg 05 0 05 NK Không có hao hụt

2 Lá thuốc lá 
chưa tách cọng NL1 kg 04 25 05 NK Phân bố hao hụt vào nguyên 

liệu cọng lá thuốc lá
3



Ví du 2: Doanh nghiệp B nhập khẩu 10 kg cá nguyên con để sản xuất ra 02 sản phẩm xuất khẩu với lượng tương ứng là 05 kg Phi lê và 
03 kg Chả cá. Theo đó, 10 kg cá nguyên con được tách ra thành 5.5 kg thịt cá, 3.5 kg xương, đầu cá và 01 kg hao hụt. Từ 5.5 kg thịt cá sản xuất 
được 05 kg Phi lê xuất khẩu (0.5 kg bị hao hụt). Từ 3.5 kg xương, đầu cá sản xuất được 3 kg Chả cá xuất khẩu (0.5 kg hao hụt). Việc thông báo 
định mức phải được thực hiện qua 02 bước sau:

Bước 1: Công đoạn tách (lượng hao hụt của công đoạn tách được phân bổ vào 1 ừong 2 hoặc cả hai nguyên liệu thành phần).

10 kg cá nguyên con = 5.5 kg thịt cá + 4.5 kg đầu xương cá (phân bổ vào nguyên liệu đầu xương cá), hoặc 10 kg cá nguyên con = 6.5 
kg thịt cá + 3.5 kg đầu xương cá (phân bổ vào nguyên liệu thịt cá), hoặc 10 kg cá nguyên con = 6 kg thịt cá + 4 kg đầu xương cá (phân bổ vào 
cả 2 nguyên liệu).

Bưởc 2: Thông báo định mức như thông thường đối với tùng sản phẩm xuất khẩu (trường hợp phân bổ lượng hao hụt vào nguyên liệu 
đâu xương cá).

Stt Tên nguyên 
liệu, vật tư

Mã
NL,
VT

Đơn
vi

tính

Đinh mức

Nguồn
NL Ghi chú

Định mức sử 
dụng nguyên 

liệu Đs

Định mức VT 
tiêu hao

Đt

Tỷ lệ hao hụt 
H 

(%)

Định mức 
kể cả hao 

hụt 
Đc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Cá nguyên con NL1 kg 05 10 5.5 NK Đối với sản phấm là Phi lê xuất 

khẩu
2 Cá nguyên con NL1 kg 03 50 4.5 NK Đối với sản phẩm là Chả cá 

xuất khẩu
3

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

Đ M S i  X L S i  +  Đ M S 2  X L S 2+ .. .+ Đ M S n X L S n

ĐMBQ = ________________________________________ ;__________

L S i  +  L S 2  + .. . .+  L S n  

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

ĐMSi, ĐMS2 , ĐMSn là định mức của từng size s 1, S2 ....Sn.

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



7. Bảng giải trình định mức bình quân:

Stt Nguyên vật liệu

Size (Si) Size l(S2) Size' (Sn) Size b ình quân

Định mức 
kể cả hao 

hụt (ĐMSi)

Số lượng 
SP xuất 
khẩu 
(LSO

Định mức 
kể cả hao 

hụt (ĐMS2)

Số lượng 
SP xuất 

khẩu (LS2)

Định mức 
kể cả hao 

hụt (ĐMS-
n)

số lượng 
SP xuất 

khẩu 
(LSn)

Định mức 
bình quân kể 
cả hao hụt 
(ĐMBQ)

Tổng lượng SP 
xuất khẩu 

(LSi+ LS2+ 
...+LSn)

8. Cột (9) "Nguồn nguyên liệu": Thương nhân ghi tất cả các nguồn.

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



B ộ TÀI CHÍNH

Phụ lục II

CÁC BIỂU MẪU KHI THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 
BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG Tư SÓ: s ỉ3  /2014/TT-BTC NGÀY

/2014 CỦA B ộ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỘI VỚI HÀNG HOÁ 
GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

stt Biểu mẫu Điều

1
Mẩu ĐNXL-GC/2014: Công văn đề nghị xử lý nguyên 
liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn.

Điều 25

2 Mau ĐNTK-GC/2014: Công văn đề nghị thanh khoản 
hợp đồng gia công.

Điều 25

3
Mau 01/HSTK-GC/2014: Bảng tổng hợp nguyên liệu, 
vật tư nhập khẩu.

Điều 25

4 Mầu 02/HSTK-GC/2014: Bảng tổng hợp sản phẩm gia 
công xuất khẩu.

Điều 25

5
Mấu 03/HSTK-GC/2014: Bảng tổng hợp nguyên liệu, 
vật tư xuất trả ra nước ngoài và chuyển sang hợp đồng 
gia công khác.

Điều 25

6 Mau 04/HSTK-GC/2014: Bảng tổng hợp nguyên liệu, 
vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng. Điều 25

7 Mau 05/HSTK-GC/2014: Bảng tổng họp nguyên liệu, 
vật tư đã sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu. Điều 25

8 Mau 06/HSTK-GC/2014: Bảng thanh khoản hợp đồng 
gia công.

Điều 25

9
Mẩu 07/HSTK-GC/2014: Bảng thanh khoản máy móc, 
thiết bị tạm nhập-tái xuất. Điều 25

10
Mau 08/SPHC-GC/2014: Bảng thống kê sản phẩm hoàn 
chỉnh nhập khẩu để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm 
gia công xuất khẩu.

Điều 25

11 M au 09/HSTK-GC/2014: Bảng kê tờ  khai xuất khẩu sản 
phẩm gia công. Điều 25



ĐNXLNVT-SPHC-MMTB-GC/2014

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

.........., ngày..... thảng........năm ........

ĐÊ NGHỊ XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU, VẢT T ư  D ư THỪA;
MÁY MÓC THIẾT BỊ THUÊ MƯỢN

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

- Ngày —  Công ty đã thông báo họp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số....ngày.....
năm .......  và đã được Chi cục tiếp nhận hợp đồng tại phiếu tiếp nhận số...........  ngày 
tháng.... năm ......

- Đên nay, Công ty đã thực hiện xong họp đồng gia công số___  ngày_tháng__
năm.....và đã tiến hành thanh lý họp đồng theo Biên bản thanh lý số.............. ngày..........tháng..
năm......(kèm theo).

- Căn cứ Biên bản thanh lý họp đồng gia công dẫn trên, đề nghị Chi cục Hải quan
..... làm thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê mượn như
sau:

+ Vê nguyên liệu, vật tư dư thừ a:................(nêu rõ phương án xử lý theo quy định tại
khoản 1 Điều 27 Thông tư ..... ./2014/TT-BTC);

+ v ề  máy móc, thiết bị thuê mượn: ................(nêu rõ phương án xử lý theo quy định
tại khoản 1 Điều 27 Thông tư ......./2014/TT-BTC).

Chúng tôi cam kết chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được Chi cục Hải quan .... chấp 
thuận sẽ làm xong thủ tục để xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn 
và nộp đầy đủ hồ sơ thanh khoản cho cơ quan Hải quan.

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

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(kỷ, ghì rõ họ tên; đóng dấu)

Ỷ kiến của Chi cuc Hải quan noi quản lý hot) đồng gia công: /
Trên cơ sở đề nghị của thương nhân, Lãnh đạo Chi cục phê duyệt ý kiến/^ 'ÌM/

Lãnh đạo Chi cục ¿ĩ>7!

(ghi ngày tháng năm, kỷ tên, đóng dấu)

-Tên doanh nghiệp: 
-Địa chỉ:.............
- Điện thoại:.........
- Fax:..................
- Mã số thuế:....... .
Số:.............. / .........



ĐNTK-GC/2014

CÔNG HOÀ XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM-Tên doanh nghiệp:............; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Địa chỉ:............................ ; ___ ________ ___
- Điện thoại:.......................; ...........ngày......tháng.........năm ....

-Fax:.... ............................. ;

-M ã số thuế:....................... ;

- S ố  ....................................

ĐỀ NGHỊ THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

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

- Ngày .... Công ty chúng tôi đã thông báo hợp đồng/phụ lục họp đồng gia công số.....
ngày.....năm .........  và đã được Chi cục tiếp nhận hợp đồng tại phiếu tiếp nhận số...........
ngày.... tháng.... năm.......

- N gày.....Công ty chúng tôi có Đom đề nghị xử lý nguyên vật liệu, máy móc thiết bị
và đã được Chi cục Hải quan........ đồng ý phương án xử lý.

- Nay, Công ty chúng tôi đã xử lý xong nguyên vật liệu, sản phẩm hoàn chỉnh, máy
móc thiết bị thuộc hcrp đồng gia công số.... ngày.... tháng.... năm..... (nêu rõ kết quả đã xử
lý, chẳng hạn đã mở tờ khai xuất khẩu số... ngày....tháng.... năm và tờ khai nhập khẩu 
số.....ngày...tháng...năm............ ).

Công ty chúng tôi gửi kèm đơn này và toàn bộ bảng biểu hồ sơ thanh khoản theo quy
định tại Điều25 Thông tư s ố ...... /2014/TT-BTC đề nghị Chi cục Hải quan tiếp nhận, làm thủ
tục thanh khoản hcxp đồng gia công số........ nêu trên theo quy định.

Chúng tôi cam kết các số liệu và thông tin kê khai trong bộ hồ sơ thanh khoản là chính 
xác. ........ ngày......tháng......năm.......

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cuc Hải quan nơi quản lý hơp đồng gia công:

1. Căn cứ Thông tư số ......./2013/TT-BTC ngày ...../..../2013 của Bộ Tài chính, Chi
cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, nếu đồng 
bộ, họp lệ thì công chức được phân công xác nhận “Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản” vào đơn 
này và cấp số tiếp nhận, ký ghi rõ họ tên, dấu công chức, ngày, tháng, năm tiếp nhận.

2. Trên cơ sở xác nhận của công chức, Lãnh đạo Chi cục có ý kiến, xác nhận vào 02
Đon, trả thương nhân 01 bản. .

Lãnh đạo Chi cục
(Ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu)

1



Công chức được phân công sau khi đã kiểm tra, Mầu: 01/HSTK-GC/2014, Khổ A4
đối chiếu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác
nhận "Đã tiếp nhận hồ sơ  thanh khoản", ghi
ngày tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu
vào ó này.

BẢNG TỎNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT T ư  NHẬP KHẨU
' Trang số:...................

ngày............................Thời hạn .....................................................................................................
ngày............................Thời hạn .....................................................................................................
..Địa ch ỉ..................................................................................... ......................................................
.. Địa ch ỉ.....................................................................................................................................................................................................
...Lượng hàng gia công:....................................................................................................................

STT Số Tờ khai 
nhập khẩu Ngày đăng ký

Nguyên liệu, vật tư n hập khâu

Tên nguyên liệu, vật tư Mã nguyên 
liêu, vât tư Đơn vị tính Lượng

hàng Tổng lượng Ghi chú

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

Ngày...... tháng.........năm.......
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, đóng dấu)

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

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



Công chức được phân công sau khi đã kiểm tra, 
đổi chiếu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác 
nhận “Đã tiếp nhận hồ sơ  thanh khoản", ghi 
ngày tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu 
vào ô này.

Mầu: 02/HSTK-GC/2014, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU
Trang số:

Họp đồng gia công số :.......................................... ngày...........................
Phụ lục họp đồng gia công số :.............................ngày.............................
Bên thuê gia công:................................................. Địa ch ỉ........................
Bên nhận gia công:................................................ Địa ch ỉ........................
Mặt hàng gia công:................................................ Lượng hàng gia công:
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:......................................................................

. Thời hạn. 
Thòi hạn ..

SỔ
TT

sổ Tờ khai 
xuất khẩu Ngày đăng ký

■ Sản phâm gia công xuất khâu
Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Lượng

hàng Tổng cộng Ghi chú

0) (2) (3) (4) (5) (ổ) (7) (8) (9)

Ngày...... tháng........ năm..... .
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Kỷ tên, đóng dấu)

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



Câng chức được phân công sau khi đã kiểm tra, 
đối chiếu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác 
nhận "Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoán”, ghi 
ngày tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu 
vào ô này.

Mẫu: 03/HSTK-GC/2014, Khổ A4

BẢNG TỎNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ XUẤT TRẢ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN SANG 
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG KHÁC TRONG KHI ĐANG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Trang số:.......

Hợp đồng gia công số :.................. ........................ngày............................. Thời hạn ........................ .................................................
Phụ lục hợp đông gia công sô :.........  ....................ngày............................. Thời hạn .....................  ..........................  .................  
Bên thuê gia công:.........  ...................................... Địa ch i...................................................................................................................
Bên nhận gia công:................................................ Địa ch ỉ...................................  ...............................................................................
Mặt hàng gia công:.................................................Lượng hàng gia công: ...........................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:..................................................................................................................................................................

stt Tờ khai số
Nguyên liệu, vật tư

Tên nguyên phụ liệu Mã NPL Đơn vị 
tính '

Lượng hàng 
từng tờ khai Tổng lượng Ghi chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ngày...... tháng.........năm....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, đóng dấu)



Cộng chức được phân công sau khi đã kiểm tra, Mầu: 04/HSTK-GC/2014, Khổ A4
đối chiếu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác nhận 
"Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản", ghi ngày 
tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu vào ô 
này.

BẢNG TỎNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT T ư  DO BỂN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG 
' Trang số:...

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

STT Tên nguyên liệu, vật tư Đơn vị 
tính ’

Số lượng Đơn giá Tổng trị giá Hình thức cung ứng Ghi chú

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

Ngày...... tháng.........năm........
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ:
1- Mau này để tổng hợp nội dung thương nhân khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cung ứng theo mẫu 02/NVLCƯ-GC/2014, Phụ lục I.
2 -Tại cột (7) ghi cụ thê từ nguồn nào. '



Công chức được phân công sau khi đã điều tra, M au: 05/H STK -G C/2014, K hổ A 4
đôi chiêu sự đây đủ, đông bộ, hợp lệ thì xác
nhận "Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản", ghi
ngày thảng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đổng dấu
vào ô này.

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT T ư  ĐÃ s ử  DỤNG đ ể  SẢN XUẤT THÀNH SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
(Qui đồi từ lượng sản phẩm đã thực xuất khẩu)

Trang số:...

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

STT

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

Tên NL,VT Mã
NL,VT

Tên sản 
phẩm 

đã xuất 
khẩu

Mã
sản

phẩm

Đơn vị 
tính

Số lượng 
sản phẩm 
đã xuất 

khẩu (M)

Định 
mức sử 
dung 
(Đs)

Tỷ lệ 
hao hut 

(H)‘

Định mức 
kế cả hao 
hụt (Đc)

Lượng 
sử dung

(L)

Tông 
lượng 

NL’ VT 
đã sử 
dung

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ngày....... tháng....... năm........
Đai diên theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, đóng dấu)



Hướng dẫn sử dụng

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

^L = L1 + L2+ ...+ Ln
2. Công thức tính lượng sử dụng của từng loại nguyên liệu, vật tư để sản xuất từng mã hàng i:

Li = M* Đc 
Trong đó:

- Cột (7): M là lượng sản phẩm của mã hàng tại cột (4) có định mức Đc đã được thực xuất khẩu (Số liệu lấy ở Bảng 02/HSTK-GC/2014).
- Cột (8): Đc là định mức kê cả hao hụt của mã hàng tại cột (4) tính cho 1 đơn vị sản phẩm.
- Cột (11): Li là lượng sử dụng của loại nguyên liệu, vật tư tại cột (2) để sản xuất ra mã hàng i có định mức Đc.

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



Cóng chức được phân công sau khi đã kiểm tra, Mầu: 06/HSTK-GC/2014, Khổ A 4
đôi chiêu sự đây đủ, đông bộ, họp lệ thì xác 
nhận “Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản”, ghi 
ngày tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu 
vào ô này.

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

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

stt Tên nguyên liệu, vật tư
Mã 

nguyên 
liệu, VT

Đơn
vị

tính

Tổng 
lượng NK

Tổng lượng 
cung ứng

Tông lượng 
xuất trả và 

chuyển sang 
hợp đồng 

khác

Tổng lượng 
XK

Nguyên 
liệu, vật tư 

dư thừa

Biện pháp xử lý 
nguyên liệu, vật tư 

dư thừa

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

Nêu rõ phương án đã 
xử lý theo quy định 
tai khoản ...Điều 
Thông tư số 
.../2014/TT-BTC 
(VD: đã chuyển sang 
hơp đồng gia công 
sô... ngày...tháng 
...năm theo tờ khai 
XK, NK sô.... ngày 
... tháng ... năm....)

Ngày...... tháng......... năm....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Kỷ tên, đóng dấu)



Công thức tính lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa:

Hướng dẫn sử dụng

Lượng nguyên liệu, 
vật tư dư thừa 

‘ (Cột 9)

Tổng lượng Tổng lượng
nhập khẩu + cung ứng 

(Cột 5) (Cọt 6)

Tổng lượng xuất trả 
và chuyển sang hợp 
đồng gia công khác 

(Cột 7)

Tổng lượng 
xuất khầu 

(Cột 8)

- Tổng lượng nhập khẩu lấy tại Cột 8, Bảng 01/HSTK-GC/2014.

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

- Tổng lượng cung ứng: Lấy số liệu ở Cột 4, Bảng 04/HSTK-GC/2014.

- Tổng lượng xuất trả và chuyển sang họp đồng gia công khác ữong quá trình thực hiện lấy ở Cột 7, Bảng 03/HSTK-GC/2014.

- Tổng lượng xuất khẩu lấy số liệu ở Cột 12, Bảng 05/HSTK-GC/2014;



Công chức được phân công sau khi đã kiểm tra, 
đổi chiểu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác 
nhận "Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản", ghi 
ngày tháng, cấp so tiếp nhận, ký tên, đóng dấu 
vào ô này.

BẢNG THANH KHOẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
Trang sô:

ngày............................Thời hạn ............................................................
ngày ............................ Thời hạn ...........................................................
Địa ch ỉ.... ............................................................... ...............................
.Địa ch ỉ...................................................................................... .............
. Lượng hàng gia công:......... ............................ .....................................

I.

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

tạm nhập

Đã xuất hoặc chuyển 
sang hợp đồng gia 

công khác trong khi 
thực hiện họp đồng 

giã công

Máy móc 
thiết bị còn 
lại chưa tái 

xuất

Biện pháp xử lý đối vói máy 
móc thiết bị chưa tái xuất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nêu rõ phương án đã xử lý theo 
quy định tại khoản... Điều... 
Thông'tư số .. ./2014AT-BTC 
(VD: đã chuyến sang hợp đồng 
gia công số... ngày...tháng 
...năm theo tờ khai XK, NK 
số.... ngày ... tháng ... năm....)

Ngày...... tháng..........năm....
Đai diên theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, đóng dâu)

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

>
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Công chực được phân công sau khi đã kiểm tra, Mầu: 08/SP H C -G C /2014, K hổ A 4
đối chiếu sự đầy đủ, đong bộ, họp lệ thì xác
nhận "Đã tiếp nhận hồ sơ  thanh khoản ”, ghi
ngày tháng, cấp sỗ tiếp nhận, kỷ tên, đổng dấu
vào ô này.

BẢNG THỐNG KÊ SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH NHẬP KHẨU 
ĐẺ GẮN HOẶC ĐÓNG CHUNG VỚI SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Trang số:...

Stt Tên hàng
Đơn
vị

tính

Mã
nguyên

liệu

Hàng hóa nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu
Số lượng 

tổn

Biện pháp xử lý đối vói sản 
phẩm hoàn chỉnh chưa tái xuất

Số, ký hiệu, ngày tờ 
khai nhập khẩu Lượng

Số, ký hiệu, ngày 
tờ khai xuất 

khẩu
Lượng

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nêu rõ phương án đã xử lý theo 
quy định tại khoản... Điều... 
Thông tư số  ̂ .. ./2014/TT-BTC 
(VD: đã chuyển sang họp đồng gia 
công số... ngày...tháng ...năm 
theo tờ khai XK, NK số.... ngày 
... tháng... năm....)Tổng cộng ....

Ngày...... tháng..........năm....
Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ:
1. Mau này thương nhân khai khi thanh khoản hợp đồng gia công.
2. Xuất trình trong bộ hồ sơ thanh khoản.



Công chức được phân công sau khi đã kiểm tra, Mau: 09/H ST K -G C /2014 K hổ A 4
đối chiếu sự đầy đủ, đồng bộ, hợp lệ thì xác
nhận “Đã tiếp nhận hồ sơ thanh khoản", ghi
ngày tháng, cấp số tiếp nhận, ký tên, đóng dấu
vào ô này.

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

TT Số, ngày tờ 
khai

Tên sản phẩm 
hoặc nguyên liệu Số lượng Trị giá

Hợp đồng/phụ lục 
hợp đồng gia công 
(so, ngày ký, ngày 

hết hạn)
Cửa khẩu xuất Số, ngày B/L Ghi chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

N g à y ....... tháng... năm ...
Đại diện theo pháp Luật của thương nhân

(Kỷ tên, đỏng dấu)

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


