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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
BỘ TÀI CHÍNH 

 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục 

hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  
và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

 
Phụ lục II 

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

(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)  
(Tiếp theo Công báo số 513 + 514)  

3. Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung: 
3.1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu  

STT Chỉ tiêu thông tin 
1 Tờ khai nhập khẩu 

1.1 Mã loại hình 
1.2 Mã phân loại hàng hóa 
1.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển 
1.4 Cơ quan Hải quan 
1.5 Mã người nhập khẩu 
1.6 Mã đại lý hải quan 
2 Tờ khai xuất khẩu 

2.1 Mã loại hình  
2.2 Mã phân loại hàng hóa 
2.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển 
2.4 Cơ quan Hải quan 
2.5 Mã người xuất khẩu 
2.6 Mã đại lý hải quan 

3.2. Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai 
bổ sung:  

1 Mã loại hình 
2 Mã phân loại hàng hóa 
3 Mã hiệu phương thức vận chuyển 
4 Cơ quan Hải quan 
5 Mã người nhập khẩu 
6 Mã người xuất khẩu 
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STT Chỉ tiêu thông tin 

7 Mã đại lý hải quan 
8 Số vận đơn 
9 Số lượng 

10 Tổng trọng lượng hàng (Gross) 
11 Phương tiện vận chuyển 
12 Ngày hàng đến 
13 Địa điểm dỡ hàng 
14 Địa điểm xếp hàng 
15 Số lượng container 
16 Phân loại hình thức hóa đơn 
17 Số tiếp nhận hóa đơn điện tử 
18 Mã lý do đề nghị BP 
19 Mã ngân hàng bảo lãnh 
20 Năm phát hành bảo lãnh 
21 Ký hiệu chứng từ bảo lãnh 
22 Số chứng từ bảo lãnh 

4. Chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử Hệ thống không hỗ trợ 
khai bổ sung: 

STT Chỉ tiêu thông tin Hướng dẫn sửa đổi/Ghi chú 
1 Tờ khai nhập khẩu 

1.1 Phân loại cá nhân/tổ chức 
1.2 Tên người nhập khẩu 
1.3 Mã địa điểm lưu kho hàng 

chờ thông quan dự kiến 

Người khai hải quan:  
+ Trong thông quan khai bổ sung bằng nghiệp 
vụ IDA01, ghi chính xác nội dung khai bổ 
sung trên ô “Ký hiệu và số hiệu” của tờ khai 
hải quan. 
+ Sau thông quan:  
Người khai hải quan khai bổ sung bằng nghiệp 
vụ AMA, ghi chính xác tên người nhập khẩu 
trên ô “Phần ghi chú” của tờ khai sửa đổi. 
Công chức hải quan căn cứ vào đề nghị sửa 
đổi và phê duyệt của Lãnh đạo Chi cục để 
thực hiện chức năng Chuyển địa điểm giám 
sát trên Hệ thống 

2 Tờ khai xuất khẩu 
2.1 Tên người xuất khẩu - Trong thông quan: 

Người khai hải quan sửa đổi bằng nghiệp vụ 
EDA01, ghi chính xác tên người xuất khẩu trên 
ô “Ký hiệu và số hiệu” của tờ khai hải quan. 
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STT Chỉ tiêu thông tin Hướng dẫn sửa đổi/Ghi chú 

  - Sau thông quan: 
Người khai hải quan sửa đổi bằng nghiệp vụ 
AMA, ghi chính xác tên người xuất khẩu trên 
ô “Phần ghi chú” của tờ khai sửa đổi 

2.2 Mã địa điểm lưu kho hàng 
chờ thông quan dự kiến 

 

3 Tờ khai nhập khẩu đề nghị giải phóng hàng 
3.1 Phân loại cá nhân/tổ chức - Trong thông quan: Người khai sửa đổi bằng 

cách ghi thông tin đúng vào ô “Phần ghi chú”.
- Sau thông quan: Người khai đề nghị sửa đổi 
bằng văn bản (mẫu 03/KBS/GSQL Phụ lục V 
ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC) 

3.2 Ngày khai báo (dự kiến) Không phải sửa đổi 
3.3 Mã địa điểm lưu kho hàng 

chờ thông quan dự kiến 
Công chức hải quan căn cứ vào đề nghị sửa 
đổi và phê duyệt của Lãnh đạo Chi cục để 
thực hiện chức năng Chuyển địa điểm giám 
sát trên Hệ thống 

5. Chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ sửa đổi sau thông quan: 

STT Chỉ tiêu thông tin 
1 Mã tiền tệ của trị giá khai báo 
2 Mô tả hàng hóa 
3 Tỷ giá tiền thuế 
4 Mã nước xuất xứ 
5 Thuế nhập khẩu/xuất khẩu 

5.1 Trị giá tính thuế 
5.2 Số lượng tính thuế 
5.3 Mã số hàng hóa 
5.4 Thuế suất 
5.5 Số tiền thuế phải nộp 
6 Thuế và thu khác 

6.1 Trị giá tính thuế 
6.2 Số lượng tính thuế 
6.3 Mã xác định thuế suất 
6.4 Thuế suất 
6.5 Số tiền thuế phải nộp 
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6. Chỉ tiêu thông tin Tờ khai vận chuyển hàng hóa 

STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

A Thông tin khai báo chung  
1 Số tờ khai vận 

chuyển 
1. Trường hợp đăng ký mới, người khai không 
phải nhập số tờ khai.  
Lưu ý: cơ quan Hải quan và các cơ quan 
khác có liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của 
số tờ khai. Ký tự thứ 12 chỉ thể hiện số lần 
khai bổ sung. 
2. Trường hợp sửa tờ khai, người khai bắt 
buộc phải nhập số tờ khai cần sửa 

 

2 Cờ báo nhập 
khẩu/xuất khẩu 

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận 
chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi 
trên vận tải đơn hoặc địa điểm thu gom 
hàng lẻ hoặc đến cửa khẩu khác, người 
khai hải quan chọn mã I. 
- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu vận 
chuyển từ cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa được thành lập trong nội địa; kho 
ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ đến 
cửa khẩu xuất, người khai hải quan chọn 
mã E. 
- Trường hợp hàng hóa quá cảnh đi qua 
lãnh thổ đất liền Việt Nam và khai báo tờ 
khai vận chuyển khác, người khai hải quan 
chọn mã C 

 

3 Cơ quan Hải quan Là mã cơ quan Hải quan nơi tờ khai vận 
chuyển được gửi tới để xử lý (cơ quan Hải 
quan giám sát địa điểm lưu giữ hàng hóa). 
Mã này có tối đa 6 ký tự và được nhập theo 1 
trong 2 cơ chế: 
- Hệ thống tự động quyết định dựa trên 
thông tin khai báo về Mã khu vực lưu giữ 
hàng hóa, hoặc; 
- Người khai nhập khi Mã cơ quan Hải quan 
nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai vận chuyển 
khác với Mã do hệ thống quyết định 

 

4 Mã nhà vận chuyển Nhập mã số thuế của người vận chuyển 
hàng hóa  
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

  Người vận chuyển có thể là người xuất 
khẩu, người nhập khẩu, hãng vận tải, đại lý 
hải quan hoặc công ty logistics 

 

5 Tên nhà vận 
chuyển 

- Trường hợp Mã nhà vận chuyển đã được 
đăng ký trước trên hệ thống là người xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu thì không phải khai 
báo mục này. 
- Các trường hợp khác, người khai phải khai 
báo mục này 

 

6 Địa chỉ của nhà  
vận chuyển 

- Trường hợp mã nhà vận chuyển đã được 
đăng ký trước trên hệ thống thì không phải 
khai báo mục này. Khi thông tin này thay 
đổi so với thông tin đã đăng ký trước đó thì 
người khai thực hiện việc khai báo mục này. 
- Các trường hợp khác, người khai phải 
khai báo mục này 

 

7 Số hợp đồng vận 
chuyển/Số của giấy 

tờ tương đương 

- Trường hợp hàng hóa quá cảnh thì người 
khai phải khai báo mục này  

8 Ngày hợp đồng vận 
chuyển/Ngày của 

giấy tờ tương đương 

- Trường hợp hàng hóa quá cảnh thì người 
khai phải khai báo mục này  

9 Ngày hết hạn hợp 
đồng vận chuyển/ 
Ngày hết hạn của 

giấy tờ tương đương 

- Trường hợp hàng hóa quá cảnh thì người 
khai phải khai báo mục này  

10 Mã phương tiện 
vận chuyển 

Lựa chọn một trong các loại phương tiện vận 
chuyển hàng hóa do hệ thống đưa ra gồm: 
6: Máy bay 
11: Tàu thủy 
16: Xà lan 
25: Tàu hỏa 
31: Ô tô 
17: Khác 

 

11 Mã mục đích      
vận chuyển 

1. Trường hợp chọn mã I tại tiêu chí “Cờ 
báo nhập khẩu/xuất khẩu” thì chọn một 
trong các mã sau:  
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

ICD: Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa 
khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận tải đơn. 
IFS: Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ 
cửa khẩu nhập về địa điểm thu gom hàng lẻ;  
ILS: Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ 
cửa khẩu nhập về kho hàng không kéo dài;  
ITH: Hàng hóa nhập khẩu khác 
2. Trường hợp chọn mã E tại tiêu chí “Cờ 
báo nhập khẩu/xuất khẩu” thì chọn một 
trong các mã sau:  
ECD: Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ 
cảng xuất khẩu thành lập trong nội địa đến 
cửa khẩu xuất. 
EFS: Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ địa 
điểm thu gom hàng lẻ đến cửa khẩu xuất. 
ELS: Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ 
kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất. 
EBD: Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ 
kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất. 
ETH: Hàng hóa xuất khẩu khác 
3. Trường hợp chọn mã C tại tiêu chí “Cờ 
báo nhập khẩu/xuất khẩu” thì chọn một 
trong các mã sau:  
CTR: Hàng hóa quá cảnh 
CTH: Hàng hóa khác. 
Lưu ý: 
Việc khai báo mã mục đích vận chuyển sử 
dụng cho vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, 
xuất khẩu và khác phải tương ứng với việc 
khai Cờ báo nhập khẩu/xuất khẩu 

12 Loại hình vận 
chuyển 

NR: Vận chuyển nói chung 
EA: Vận chuyển nói chung (trường hợp vận 
chuyển có nhiều điểm xếp/dỡ hàng) 
QU: Vận chuyển hàng phải qua kiểm dịch, 
hàng XNK có điều kiện 
KS: Vận chuyển hàng hóa có thủ tục đơn giản 
CT: Vận chuyển có chuyển đổi phương 
tiện vận tải 
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

13 Ngày dự kiến bắt 
đầu vận chuyển 

Ngày dự kiến bắt đầu vận chuyển khai báo 
phải nằm trong khoảng thời gian đăng ký 
tính từ ngày hiện hành theo hệ thống 

 

14 Thời gian dự kiến 
bắt đầu vận chuyển 

Khai thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển 
VD: trường hợp thời gian dự kiến bắt đầu 
vận chuyển là 7 giờ tối thì khai là 19 

 

15 Ngày dự kiến kết 
thúc vận chuyển 

Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển khai báo 
phải trùng hoặc sau ngày (> =) dự kiến bắt 
đầu vận chuyển 

 

16 Thời gian dự kiến 
kết thúc vận 

chuyển 

Khai thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển 
VD: trường hợp thời gian dự kiến kết thúc 
vận chuyển là 7 giờ sáng thì khai là 07 

 

17 Mã địa điểm xếp 
hàng (Khu vực  

chịu sự giám sát 
Hải quan) 

Người khai hải quan nhập một trong các 
thông tin khai báo sau: 
- Mã địa điểm xếp hàng (khu vực chịu sự 
giám sát hải quan). 
- Trường hợp Mã vị trí xếp hàng (nơi chất 
hàng) đã được nhập thì không phải nhập 
Mã địa điểm xếp hàng (khu vực chịu sự 
giám sát hải quan). 
Tham khảo bảng mã địa điểm xếp hàng và 
dỡ hàng (khu vực chịu sự giám sát hải 
quan/khai báo vận chuyển độc lập/OLA) 
trên website: www.customs.gov.vn 

 

18 Mã vị trí xếp hàng 
(Nơi chất hàng) 

Người khai hải quan khai báo một trong 
các thông tin sau: 
- Mã vị trí xếp hàng (nơi chất hàng). 
- Trường hợp mã địa điểm xếp hàng (khu 
vực chịu sự giám sát hải quan) đã được 
nhập thì không phải nhập mã vị trí xếp 
hàng (nơi chất hàng) 
Tham khảo bảng mã vị trí xếp - dỡ hàng 
trên website: www.customs.gov.vn 

 

19 Mã cảng/cửa 
khẩu/ga xếp hàng 

1. Người khai hải quan phải khai chỉ tiêu 
thông tin này trong các trường hợp sau:  
- Loại hình vận chuyển khai báo là PT, hoặc; 
- Đã khai báo mã vị trí xếp hàng (nơi chất 
hàng) 
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

2. Các trường hợp khác, người khai không 
bắt buộc phải khai báo chỉ tiêu này. 
Tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp 
hàng trên website: www.customs.gov.vn 

20 Tên địa điểm xếp 
hàng 

Hệ thống tự động hỗ trợ cung cấp tên địa điểm 
xếp hàng trong trường hợp người khai hải 
quan khai thông tin tại ô “Địa điểm xếp hàng”. 
Trong trường hợp Hệ thống không tự động 
hỗ trợ cung cấp tên địa điểm xếp hàng, 
người khai hải quan khai tên của địa điểm 
xếp hàng 

 

21 Mã địa điểm dỡ 
hàng (Khu vực chịu 

sự giám sát Hải 
quan) 

Người khai hải quan nhập một trong các 
thông tin khai báo sau: 
- Mã địa điểm dỡ hàng (khu vực chịu sự 
giám sát hải quan). 
- Trường hợp mã vị trí dỡ hàng (nơi dỡ 
hàng) đã được nhập thì không phải nhập 
mã địa điểm dỡ hàng (khu vực chịu sự 
giám sát hải quan). 
Tham khảo bảng mã địa điểm xếp hàng và 
dỡ hàng (khu vực chịu sự giám sát hải 
quan/khai báo vận chuyển độc lập/OLA) 
trên website: www.customs.gov.vn 

 

22 Mã vị trí dỡ hàng 
(Nơi dỡ hàng) 

Người khai hải quan khai báo một trong 
các thông tin sau: 
- Mã vị trí dỡ hàng (nơi dỡ hàng). 
- Trường hợp mã địa điểm dỡ hàng (khu 
vực chịu sự giám sát hải quan) đã được 
nhập thì không phải nhập mã vị trí dỡ hàng 
(nơi dỡ hàng) 
Tham khảo bảng mã vị trí xếp - dỡ hàng 
trên website: www.customs.gov.vn 

 

23 Mã cảng/cửa 
khẩu/ga dỡ hàng 

(Mã cảng dỡ hàng) 

1. Người khai hải quan phải khai chỉ tiêu 
thông tin này trong trường hợp đã khai báo 
mã vị trí dỡ hàng (nơi dỡ hàng) 
2. Các trường hợp khác, người khai không 
bắt buộc phải khai báo chỉ tiêu này. 
Tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga dỡ 
hàng trên website: www.customs.gov.vn 
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24 Tên địa điểm  
dỡ hàng 

Hệ thống tự động hỗ trợ cung cấp tên địa điểm 
dỡ hàng trong trường hợp người khai hải quan 
khai thông tin tại ô “Địa điểm dỡ hàng”. 
Trong trường hợp Hệ thống không tự động 
hỗ trợ cung cấp tên địa điểm dỡ hàng, 
người khai hải quan khai tên của địa điểm 
dỡ hàng 

 

25 Tuyến đường Khai thông tin về tuyến đường vận chuyển 
chính của hàng hóa. Độ dài khai báo tối đa 
là 35 ký tự không dấu. 
Ví dụ: hàng hóa vận chuyển từ Hải Phòng 
về Hà Nội và đi trên Quốc lộ 5 thì khai là 
HP-HN QL5 

 

26 Loại bảo lãnh Trường hợp phải nộp bảo lãnh theo quy 
định của pháp luật thì khai như sau: 
- Bảo lãnh riêng: mã A; 
- Bảo lãnh chung: mã B 

X 

27 Mã ngân hàng  
bảo lãnh 

Trường hợp sử dụng bảo lãnh chung (B) 
thì phải nhập mã của ngân hàng bảo lãnh.  
Tham khảo mã ngân hàng trên website: 
www.customs.gov.vn  

 

28 Năm phát hành  
bảo lãnh 

Trường hợp sử dụng bảo lãnh chung (B) 
thì nhập thông tin về năm phát hành bảo 
lãnh theo định dạng YYYY 

 

29 Kí hiệu chứng  
từ bảo lãnh 

Trường hợp sử dụng bảo lãnh chung (B) 
thì nhập thông tin về ký hiệu của chứng từ 
bảo lãnh 

 

30 Số chứng từ  
bảo lãnh 

Trường hợp sử dụng bảo lãnh chung (B) 
thì nhập thông tin về số chứng từ bảo lãnh   

31 Số tiền bảo lãnh Khai số tiền bảo lãnh do người khai hải 
quan tự tính  

32 Ghi chú 1 Người khai khai báo tại mục này các thông 
tin khác cần làm rõ phục vụ cho mục đích 
khai báo.  
Trường hợp loại hình vận chuyển là QU, 
người khai phải khai báo thông tin về địa 
điểm kiểm dịch tại mục này 
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B Thông tin khai báo chi tiết  
33 Số hàng hóa  

(Số B/L, số AWB 
v.v. ...) 

Là chỉ tiêu khai báo bắt buộc mà người 
khai phải khai báo. Số này có độ dài tối đa 
35 ký tự không dấu. Cụ thể: 
- Trường hợp 1: Hàng hóa có bản lược khai 
hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (sea 
manifest), nhập số vận đơn (số B/L)  
- Trường hợp 2: Hàng hóa có bản lược khai 
hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng 
không (air manifest), nhập số vận đơn (số 
AWB) 
- Trường hợp 3: Hàng hóa có bảng lược 
khai hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt 
(railway manifest), nhập số vận đơn (số B/L)  
- Trường hợp khác (4) gồm:  
(i) Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu/nhập 
khẩu bằng ô tô hoặc  
(ii) Vận chuyển hàng hóa giữa 2 kho của 
gia công/SXXK/DN chế xuất (nhà máy 
bảo thuế), người khai nhập số quản lý hàng 
hóa theo định dạng dưới đây:  
+ Đối với vận chuyển hàng hóa nhập khẩu 
hoặc vận chuyển hàng hóa giữa 2 nhà máy 
bảo thuế bằng ô tô: Người khai nhập số 
quản lý hàng hóa theo cấu trúc 
AAAAAAAAAAAAA, 
BBBBBBBBBBBB.  
Trong đó AAAAAAAAAAAAA là mã số 
thuế của người nhập khẩu (13 ký tự), 
BBBBBBBBBBBB là số ký hiệu do người 
khai hải quan tự lập (tối đa 12 ký tự).  
+ Đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 
bằng ô tô: người khai nhập số quản lý hàng 
hóa theo cấu trúc CCCCCCCCCCCCC, 
BBBBBBBBBBBB.  
Trong đó CCCCCCCCCCCCC là mã số 
thuế của người xuất khẩu (13 ký tự), 
BBBBBBBBBBBB là số ký hiệu do người 
khai hải quan tự lập (tối đa 12 ký tự).  
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  Lưu ý: giữa mã số thuế của người xuất 
khẩu, nhập khẩu và số ký hiệu do người 
khai hải quan tự lập trong số quản lý hàng 
hóa được phân cách bằng dấu phẩy (,) 

 

34 Ngày phát hành 
vận đơn 

- Đối với vận chuyển hàng hóa có số quản 
lý hàng hóa khai báo theo các trường hợp 
1, 2, 3 tại chỉ tiêu số 33 nêu trên người 
khai bắt buộc nhập ngày vận đơn. 
- Đối với vận chuyển hàng hóa có số quản 
lý hàng hóa khai báo theo trường hợp 4 tại 
chỉ tiêu số 33 nêu trên, người khai khai báo 
ngày thực hiện nghiệp vụ OLC. 
- Ngày khai báo là 08 ký tự không dấu và 
được nhập theo dạng DDMMYYYY 

 

35 Tên hàng Người khai khai báo tên hàng hóa vận 
chuyển. Trường hợp lô hàng thuộc một vận 
đơn có nhiều chủng loại thì người khai khai 
báo tên của những hàng hóa có giá trị chiếm 
tỷ trọng lớn trong tổng giá trị lô hàng 

 

36 Mã HS (4 số) Người khai khai báo mã số HS đại diện (ở 
mức độ 4 số) của loại hàng có giá trị chiếm 
tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị lô hàng 

 

37 Ký hiệu, số hiệu Khai báo ký, số hiệu của hàng hóa  
38 Ngày nhập kho lần 

đầu, nhập kho 
ngoại quan 

- Trường hợp hàng hóa đưa vào kho ngoại 
quan, người khai phải khai báo ngày đưa 
hàng vào kho lần đầu. 
- Trường hợp hàng hóa đưa vào kho ngoại 
quan từ 2 lần trở lên, người khai khai báo 
ngày đưa hàng vào kho của lần đầu tiên. 
- Các trường hợp khác không bắt buộc phải 
khai báo. 
Khai ngày đưa hàng vào kho theo dạng 
DDMMYYYY 

 

39 Phân loại sản phẩm 
sản xuất từ hàng 
hóa nhập khẩu 

Khai mã Y 
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40 Mã nước sản xuất 
hoặc nơi sản xuất 

Khai mã nước sản xuất hoặc nơi sản xuất 
của hàng hóa vận chuyển.  
Tham khảo bảng mã nước trên website: 
www.customs.gov.vn  
Đối với vận chuyển của hàng hóa nhập 
khẩu, ngoại trừ loại hình vận chuyển khai 
báo là KS thông tin này bắt buộc phải khai 

 

41 Mã địa điểm 
xuất phát 

Khai mã địa điểm xuất phát của hàng hóa 
vận chuyển.  
Tham khảo mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng 
trên website: www.customs.gov.vn  
- Đối với vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, 
ngoại trừ loại hình vận chuyển khai báo là 
KS người khai bắt buộc phải khai báo mã 
địa điểm xuất phát là mã cảng, mã sân bay 
xếp hàng ở nước ngoài. Đối với vận 
chuyển hàng hóa nhập khẩu có loại hình 
vận chuyển khai báo là KS, người khai có 
thể khai báo mã này. 
- Đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, 
ngoại trừ loại hình vận chuyển khai báo là 
KS, người khai phải khai báo mã địa điểm 
xuất phát là mã cảng, mã sân bay, mã cửa 
khẩu xếp hàng tại Việt Nam. Đối với vận 
chuyển hàng hóa xuất khẩu có loại hình 
vận chuyển khai báo là KS người khai có 
thể khai báo mã này. 
- Đối với vận chuyển hàng hóa khác (vận 
chuyển hàng hóa giữa 2 khu vực lưu giữ 
hàng hóa chịu sự giám sát hải quan), người 
khai không phải khai báo mã này. 
- Trường hợp địa điểm xuất phát không có 
mã UN/LOCODE, Người khai nhập mã 
nước (02 ký tự) + “ZZZ” 

 

42 Mã địa điểm đích Người khai khai báo mã địa điểm đích của 
hàng hóa vận chuyển.  
Tham khảo mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng 
trên website: www.customs.gov.vn  
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  - Đối với vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, 
ngoại trừ loại hình vận chuyển khai báo là 
KS, người khai bắt buộc phải khai báo mã 
địa điểm đích là mã cảng, mã sân bay, mã 
cửa khẩu nơi hàng đến tại Việt Nam. Đối 
với vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có loại 
hình vận chuyển khai báo là KS hoặc PT, 
người khai có thể khai báo mã này. 
- Đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, 
ngoại trừ loại hình vận chuyển khai báo là 
KS, người khai phải khai báo mã địa điểm 
đích là mã cảng, mã sân bay nơi dỡ hàng tại 
nước ngoài. Đối với vận chuyển hàng hóa 
xuất khẩu có loại hình vận chuyển khai báo 
là KS người khai có thể khai báo mã này. 
- Đối với vận chuyển hàng hóa khác (vận 
chuyển hàng hóa giữa 2 khu vực lưu giữ 
hàng hóa chịu sự giám sát hải quan), người 
khai không phải khai báo mã này. 
- Trường hợp địa điểm xuất phát không có 
mã UN/LOCODE, Người khai nhập mã 
nước (02 ký tự) + “ZZZ” 

 

43 Loại manifest 
(hàng hóa) 

- Khai mã S đối với bản lược khai hàng 
hóa đường biển (sea manifest),  
- Khai mã A đối với bản lược khai hàng 
hóa đường không (air manifest), 
- Khai mã R đối với bản lược khai hàng 
hóa đường sắt (Railway manifest) 
- Khai mã V đối với trường hợp khác 

 

44 Phương tiện  
vận chuyển 

Ô 1: Mã phương tiện vận chuyển 
- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu vận chuyển bằng đường sông, đường 
thủy nội địa, đường biển, người khai khai 
báo hô hiệu của tàu (tối đa 35 ký tự) 
- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu vận chuyển bằng đường không, người 
khai khai báo số hiệu của chuyến bay và 
ngày tháng của chuyến bay theo định dạng 
như sau: Số hiệu chuyến bay/Ngày tháng.  

 



 
 CÔNG BÁO/Số 515 + 516/Ngày 21-4-2015 15 
 

STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

  Trong đó: Số hiệu chuyến bay có 02 ký tự 
đầu là mã của hãng hàng không, các ký tự 
còn lại là số chuyến bay; Ngày tháng của 
chuyến bay được nhập theo định dạng 
DDMMM 
Ví dụ: VN 1230/17NOV 
- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu vận chuyển bằng đường sắt có bảng 
lược khai hàng hóa (Railway manifest), khai 
báo số hiệu chuyến tàu (tối đa 10 ký tự). 
- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu vận chuyển bằng đường bộ, người 
khai khai báo biển số phương tiện theo 
định dạng như sau: “Mã quốc gia đăng ký 
phương tiện (2 ký tự) - Biển số phương 
tiện” (tối đa 35 ký tự). 
Ví dụ: VN-29A1234 
Ô 2: Tên tàu biển chở hàng 
Hệ thống tự động xuất ra tên tàu biển chở hàng. 
Trường hợp hệ thống không tự động hỗ trợ 
xuất ra tên tàu biển chở hàng thì khai tên 
của tàu. 
Trường hợp hàng hóa không vận chuyển 
bằng đường biển thì không khai ô này 

 

45 Ngày dự kiến đến/ 
Ngày dự kiến  

xuất phát 

- Trường hợp vận chuyển hàng hóa nhập 
khẩu, người khai khai báo ngày dự kiến 
phương tiện vận chuyển đến cửa khẩu. 
- Trường hợp vận chuyển hàng hóa xuất 
khẩu, người khai khai báo ngày phương 
tiện vận chuyển dự kiến xuất cảnh. 
Ngày tháng khai báo được nhập theo định 
dạng DDMMYYYY 
Trường hợp loại hình vận chuyển khai báo 
là KS, không phải khai tại ô này. 

 

46 Mã người         
nhập khẩu 

- Trường hợp vận chuyển hàng hóa nhập 
khẩu, ngoại trừ loại hình vận chuyển khai 
báo là KS và PT, người khai hải quan khai 
mã số thuế của người nhập khẩu 
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  - Đối với các trường hợp khác, người khai 
hải quan không bắt buộc khai mã số thuế 
của người nhập khẩu 

 

47 Tên người  
nhập khẩu 

- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu 
được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ 
thống tự động xuất ra tên người nhập khẩu. 
- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu 
nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ 
thống thì khai tên người nhập khẩu tại ô này. 
- Trường hợp khác, khai tên người nhập 
khẩu tại ô này 

 

48 Địa chỉ của người 
nhập khẩu 

- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu 
được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ thống 
tự động xuất ra địa chỉ người nhập khẩu. 
- Trường hợp đã khai mã người nhập khẩu 
nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ 
thống thì khai địa chỉ người nhập khẩu tại 
ô này. 
- Trường hợp khác, khai địa chỉ người nhập 
khẩu tại ô này 

 

49 Mã người xuất 
khẩu 

- Trường hợp vận chuyển hàng hóa xuất 
khẩu, ngoại trừ loại hình vận chuyển khai 
báo là KS và PT, người khai hải quan khai 
mã số thuế của người xuất khẩu. 
- Đối với các trường hợp khác, người khai 
hải quan không bắt buộc khai mã số thuế 
của người xuất khẩu 

 

50 Tên người xuất 
khẩu 

- Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu 
được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ 
thống tự động xuất ra tên người xuất khẩu. 
- Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu 
nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ 
thống thì khai tên người xuất khẩu tại ô này. 
- Trường hợp khác, khai tên người xuất 
khẩu tại ô này 

 

51 Địa chỉ của người 
xuất khẩu 

- Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu 
được đăng ký trước trên hệ thống thì hệ thống 
tự động xuất ra địa chỉ người xuất khẩu 
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  - Trường hợp đã khai mã người xuất khẩu 
nhưng chưa được đăng ký trước trên hệ thống 
thì khai địa chỉ người xuất khẩu tại ô này. 
- Trường hợp khác, khai địa chỉ người xuất 
khẩu tại ô này 

 

52 Mã người ủy thác 
(Trustor) 

Người khai khai báo mã của người ủy thác 
xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu trong trường 
hợp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu ủy thác (nếu biết) 

 

53 Tên người ủy thác 
(Trustor) 

Không khai tại ô này trong trường hợp 
không khai tại ô “Mã người ủy thác”  

54 Địa chỉ của người 
ủy thác 

Không khai tại ô này trong trường hợp 
không khai tại ô “Mã người ủy thác”  

55 Luật khác Khai mã của các văn bản pháp luật khác có 
liên quan đến vận chuyển hàng hóa (nếu có). 
Tham khảo bảng mã văn bản pháp quy trên 
website: www.customs.gov.vn  

 

56 Số lượng Ô 1: Khai số lượng cụ thể 
Khai số lượng của hàng hóa vận chuyển tại 
mục này. Số lượng khai báo là số nguyên. 
Trường hợp hàng hóa không có số lượng 
cụ thể, nhập số “1” vào mục này. 
Ô 2: Khai mã đơn vị tính (mã loại đóng 
gói) tương ứng với phần số lượng đã khai 
báo tại ô 1. 
Tham khảo bảng Mã đơn vị tính trên 
website: www.customs.gov.vn  

 

57 Tổng trọng lượng Ô 1: Khai tổng trọng lượng của hàng hóa 
vận chuyển tại mục này tương ứng với số 
lượng và đơn vị tính đã khai báo tại chỉ 
tiêu “Số lượng”.   
Tổng trọng lượng khai báo tối đa có 6 chữ 
số nguyên và 3 chữ số thập phân. 
Ô 2: Khai mã đơn vị trọng lượng tại mục 
này tương ứng với tổng trọng lượng đã 
khai báo tại ô 1 (ví dụ: KGM cho kilogram, 
TNE cho tấn, LBR cho pao...) 
Tham khảo bảng Mã đơn vị tính trên 
website: www.customs.gov.vn  
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

58 Thể tích Ô 1: Khai thể tích của hàng hóa vận chuyển 
tại mục này tương ứng với số lượng đã khai 
báo tại ô “Số lượng” nêu trên.  
Thể tích khai báo tối đa có 6 chữ số 
nguyên và 3 chữ số thập phân. 
Ô 2: Khai mã đơn vị thể tích tại mục này 
tương ứng với thể tích đã khai báo tại chỉ 
tiêu số 61 nêu trên (ví dụ: MTQ cho mét 
khối, FTQ cho phút khối...) 
Tham khảo bảng Mã đơn vị tính trên 
website: www.customs.gov.vn  

 

59 Giá tiền Ô 1: Khai trị giá của hàng hóa vận chuyển 
tại mục này, ngoại trừ hàng hóa vận 
chuyển có loại hình khai báo là “KS”. 
Trường hợp đơn vị tiền tệ khai báo là 
“VND”, người khai chỉ có thể khai được trị 
giá theo số nguyên. Đối với các đơn vị tiền 
tệ khai báo khác, người khai có thể khai trị 
giá tối đa đến 4 chữ số thập phân. 
Ô 2: Khai mã loại tiền tệ của trị giá hàng 
hóa đã khai báo tại chỉ tiêu số 63 nêu trên 
tại mục này 
Tham khảo bảng Mã đơn vị trên website: 
www.customs.gov.vn  

 

60 Mã đánh dấu hàng 
hóa tại điểm        
khởi hành 

Trường hợp hàng hóa vận chuyển cần có 
lưu ý riêng, ví dụ như hàng dễ vỡ, hàng 
chất lỏng... thì khai vào mục này.  
Khai tối đa 05 mã đánh dấu hàng hóa cho 
mỗi mặt hàng khai báo. 
Tham khảo bảng Mã đánh dấu hàng 
hóa tại điểm khởi hành trên website: 
www.customs.gov.vn  

 

61 Số giấy phép Trường hợp vận chuyển hàng hóa phải có 
giấy phép hoặc thuộc đối tượng kiểm tra 
chuyên ngành, khai số của giấy phép hoặc 
số văn bản thông báo kết quả kiểm tra 
chuyên ngành tại ô này 
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

62 Ngày cấp phép Khai ngày bắt đầu có hiệu lực của giấy 
phép hoặc văn bản thông báo kết quả kiểm 
tra chuyên ngành đã khai tại ô “Số giấy 
phép”. Ngày khai báo có định dạng 
DDMMYYYY 

 

63 Ngày hết hạn của 
giấy phép 

Khai ngày hết hạn (ngày hết hiệu lực) của 
giấy phép hoặc văn bản thông báo kết quả 
kiểm tra chuyên ngành đã khai tại ô “Số 
giấy phép”.  
Ngày khai báo có định dạng DDMMYYYY 

 

64 Ghi chú 2 Khai các nội dung khác cần lưu ý đối với 
từng loại hàng hóa vận chuyển tại mục này  

65 Số tờ khai xuất 
khẩu 

Khai số hiệu tờ khai xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu (nếu có) của hàng hóa vận chuyển tại 
mục này. Số lượng tờ khai xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu tối đa có thể khai là 50 tờ khai 

 

 Đối với các mục khai báo từ 66 đến 68 dưới đây, người khai có 
thể khai báo 100 lần cho mỗi mục  

66 Số hiệu 
container/số hiệu 
toa/số hiệu kiện 

- Trường hợp vận chuyển hàng hóa bằng 
đường biển, khai số hiệu container 
- Trường hợp vận chuyển hàng hóa bằng 
đường hàng không, khai số hiệu kiện hàng, 
ví dụ số pallét, ULD, thùng... 
- Trường hợp vận chuyển hàng hóa bằng 
đường sắt, khai số hiệu toa tàu. 
- Trường hợp hàng hóa là hàng rời, hàng lẻ 
vận chuyển bằng ô tô, không phải khai tại 
ô này 

 

67 Số dòng hàng trên 
tờ khai 

Khai số cột của vận đơn (B/L) tương ứng 
với số hiệu container/số hiệu toa/số hiệu 
kiện đã khai báo nêu trên tại mục này. 
Trường hợp có nhiều vận đơn tương ứng 
với số hiệu container/số hiệu toa/số hiệu 
kiện đã khai báo, người khai khai báo số 
của các cột của vận đơn theo thứ tự tăng 
dần, ví dụ "1 ", "12 ", "123 " trong đó "-" là 
khoảng trống. 
Số dòng hàng khai báo tối đa có 5 ký tự 
không dấu 
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STT Chỉ tiêu thông tin Mô tả, ghi chú Bảng 
mã 

68 Số seal Ô 1: Khai số niêm phong, kẹp chì (nếu có) 
của hàng hóa vận chuyển tại mục này.  
Số niêm phong, kẹp chì khai báo có tối đa 
15 ký tự không dấu. 
Ô 2: Sau khi nhận được thông tin về số 
hiệu niêm phong, số chì do cơ quan hải 
quan cung cấp, khai số niêm phong hải 
quan tương ứng với từng số container, số 
niêm phong, kẹp chì hãng tàu 
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Phụ lục III 
MẪU CHỨNG TỪ IN 

(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) 
 

STT Tên chứng từ 

1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng) 
2 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) 
3 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (giải phóng hàng) 
4 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông báo kết quả phân luồng) 
5 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) 
6 Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký) 
7 Tờ khai bổ sung sau thông quan (được chấp nhận) 
8 Tờ khai danh mục miễn thuế nhập khẩu 
9 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - xuất khẩu 
10 Bản chỉ thị sửa đổi của Hải quan - nhập khẩu 
11 Chứng từ ghi số thuế phải thu 
12 Thông báo về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
13 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển 
14 Thông báo phê duyệt lại khai báo vận chuyển 
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(Khu vực chịu sự giám sát Hải quan) 

(Khu vực chịu sự giám sát Hải quan) 
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Phụ lục IV 
MẪU TỜ KHAI HẢI QUAN, PHỤ LỤC TỜ KHAI HẢI QUAN GIẤY  

VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN 
TRÊN CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) 
 

I. CÁC BIỂU MẪU: 
1. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: 
a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2015/XK); 
b) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2015/NK). 
2. Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: 
a) Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2015-PLXK); 
b) Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2015-PLNK); 
Các mẫu biểu nêu trên được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng có 

thể tự in trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Hải quan. 
II. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN TỜ KHAI HÀNG 

HÓA NHẬP KHẨU 
1. Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 
2. Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu. 
3. Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 
4. Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu. 
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC TIÊU THỨC TRÊN 
TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 
Tiêu thức Nội dung hướng dẫn cụ thể 
Góc trên 
bên trái  
tờ khai 

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục 
Hải quan cửa khẩu nhập khẩu 

Phần giữa 
tờ khai 

* Số tờ khai, ngày giờ đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng 
ngày theo từng loại hình nhập khẩu tại từng Chi cục Hải quan theo trật tự: 
Số tờ khai/NK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai và số lượng phụ lục tờ khai.  
* Số lượng phụ lục tờ khai: là số các phụ lục tờ khai (trong trường hợp lô 
hàng có từ 2 mặt hàng trở lên) 

Góc trên 
bên phải  
tờ khai 

Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu ký 
tên, đóng dấu công chức 

A- Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế 
Ô số 1 Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, 

số Fax và mã số (nếu có) của người bán hàng ở nước ngoài bán hàng cho 
thương nhân Việt Nam (thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng hóa) 

Ô số 2 Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện 
thoại, số Fax và mã số thuế của thương nhân nhập khẩu; chứng minh thư 
hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân) 

Ô số 3 Người ủy thác/người được uỷ quyền: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, 
địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân uỷ thác cho 
người nhập khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax và mã số 
thuế của người được ủy quyền khai hải quan; chứng minh thư hoặc hộ 
chiếu (nếu người được ủy quyền là cá nhân) 

Ô số 4 Đại lý Hải quan: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện 
thoại, số Fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; số, ngày hợp đồng đại lý 
hải quan. Trường hợp gửi kho ngoại quan thì khai tên kho ngoại quan 

Ô số 5 Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình nhập khẩu tương ứng 
Ô số 6 Hóa đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của 

hóa đơn thương mại (nếu có) 
Ô số 7 Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, 

năm giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập 
khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có) 

Ô số 8 Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng, 
năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng 
hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) 
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Tiêu thức Nội dung hướng dẫn cụ thể 
Ô số 9 Vận đơn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của vận đơn hoặc 

chứng từ vận tải có giá trị do người vận tải cấp thay thế vận đơn (nếu có)  
Ô số 10 Cảng xếp hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng, địa điểm (được thỏa 

thuận trong hợp đồng thương mại hoặc ghi trên vận đơn) nơi từ đó hàng 
hóa được xếp lên phương tiện vận tải để chuyển đến Việt Nam 

Ô số 11 Cảng dỡ hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng/cửa khẩu nơi hàng hóa 
được dỡ từ phương tiện vận tải xuống (được ghi trên vận đơn hoặc các 
chứng từ vận tải khác). Trường hợp cảng/cửa khẩu dỡ hàng khác với địa 
điểm hàng hóa được giao cho người khai hải quan thì ghi cảng dỡ hàng/ 
địa điểm giao hàng 
Ví dụ: Hàng nhập khẩu được dỡ tại cảng Hải Phòng và giao hàng cho 
người nhận hàng tại ICD Gia Thụy, người khai ghi Hải Phòng/Gia Thụy 

Ô số 12 Phương tiện vận tải: Người khai hải quan ghi tên tàu biển, số chuyến bay, 
số chuyến tàu hỏa, số hiệu và ngày đến của phương tiện vận tải chở hàng 
hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo các loại hình vận 
chuyển đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ 

Ô số 13 Nước xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi mà 
từ đó hàng hóa được chuyển đến Việt Nam (nơi hàng hóa được xuất bán 
cuối cùng đến Việt Nam). Áp dụng mã nước cấp ISO 3166. (không ghi 
tên nước, vùng lãnh thổ mà hàng hóa trung chuyển qua đó) 

Ô số 14 Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng mà 
hai bên mua và bán thỏa thuận trong hợp đồng thương mại. 

Ô số 15 Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh 
toán đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại (ví dụ: L/C, DA, DP, TTR 
hoặc hàng đổi hàng...). (nếu có) 

Ô số 16 Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng 
để thanh toán (nguyên tệ) được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại. 
Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217 (ví dụ: đồng dollar Mỹ là 
USD). (nếu có) 

Ô số 17 Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ 
với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại thời 
điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. (nếu có) 

Ô số 18 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm 
chất hàng hóa theo hợp đồng thương mại hoặc các chứng từ khác liên 
quan đến lô hàng 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào tiêu 
thức này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan ghi: “theo phụ lục tờ khai” 
- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ tên, quy cách phẩm chất từng mặt hàng 
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 * Đối với lô hàng được áp vào 1 mã số nhưng trong lô hàng có nhiều chi 

tiết, nhiều mặt hàng (ví dụ: thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ) thì doanh 
nghiệp ghi tên gọi chung của lô hàng trên tờ khai, được phép lập bản kê 
chi tiết (không phải khai vào phụ lục) 

Ô số 19 Mã số hàng hóa: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào tiêu 
thức này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan: không ghi gì. 
- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ mã số từng mặt hàng 

Ô số 20 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa 
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào giấy chứng nhận xuất xứ hoặc các 
tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định trong 
ISO 3166.  
* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự tại ô 
số 19 

Ô số 21 Chế độ ưu đãi: Ghi tên mẫu C/O được cấp cho lô hàng thuộc các Hiệp 
định Thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên 

Ô số 22 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng 
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo 
phù hợp với đơn vị tính tại ô số 23. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 19 

Ô số 23 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng 
(ví dụ: mét, kg...) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc thực tế giao dịch. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 19 

Ô số 24 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hóa 
(theo đơn vị ở ô số 23) bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 16, căn cứ vào thỏa 
thuận trong hợp đồng thương mại, hóa đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên 
quan đến lô hàng.  
 Hợp đồng thương mại theo phương thức trả tiền chậm và giá mua, giá 
bán ghi trên hợp đồng gồm cả lãi suất phải trả thì đơn giá được xác định 
bằng giá mua, giá bán trừ (-) lãi suất phải trả theo hợp đồng thương mại.  
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 20 
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Ô số 25 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt 

hàng nhập khẩu, là kết quả của phép nhân (x) giữa “Lượng hàng (ô số 22) 
và “Đơn giá nguyên tệ (ô số 24)”. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô 
này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan: ghi tổng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng khai 
báo trên phụ lục tờ khai. 
- Trên phụ lục tờ khai: Ghi trị giá nguyên tệ cho từng mặt hàng 

Ô số 26 Thuế nhập khẩu, người khai hải quan ghi: 
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đồng 
Việt Nam. 
b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định tại 
ô số 19 theo Biểu thuế áp dụng (Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi đặc 
biệt...) có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai 
c. Ghi số thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng. 
* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô này 
như sau: 
- Trên tờ khai hải quan ghi tổng số thuế nhập khẩu phải nộp tại ô “tiền 
thuế” tương ứng. 
- Trên phụ lục tờ khai ghi rõ trị giá tính thuế, thuế suất, số thuế nhập khẩu 
phải nộp cho từng mặt hàng 2 

Ô số 27 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế của thuế TTĐB là tổng của trị giá tính thuế nhập khẩu 
và thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng  
b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế TTĐB tương ứng với mã số hàng 
hóa được xác định mã số hàng hóa tại ô số 19 theo Biểu thuế TTĐB. 
c. Tiền thuế: Ghi số thuế TTĐB phải nộp của từng mặt hàng 
* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô số 26 

Ô số 28 Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), người khai hải quan ghi: 
a. Số lượng chịu thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu là số lượng hàng 
hóa theo đơn vị quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường. 
b. Mức thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại biểu mức 
thuế Bảo vệ môi trường. 
c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế BVMT phải nộp của từng mặt hàng. 
* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô số 26 

Ô số 29 Thuế giá trị gia tăng (GTGT), người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá thuế nhập khẩu tại cửa khẩu 
cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng 
thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định 
về giá tính thuế hàng nhập khẩu 
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 b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế GTGT tương ứng với mã số hàng 
hóa được xác định mã số hàng hóa tại ô số 19 theo Biểu thuế GTGT. 
c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng 
* Trường hợp lô hàng có từ 2 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự ô 26 

Ô số 30 Tổng số tiền thuế (ô 26 + 27 + 28 + 29), người khai hải quan ghi: tổng số 
tiền thuế nhập khẩu, TTĐB, BVMT và GTGT; bằng chữ 

Ô số 31 Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển 
hàng hóa nhập khẩu bằng container ghi như sau: 
- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container; 
- Số lượng kiện trong container: Ghi số lượng kiện có trong từng container; 
- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong từng 
container tương ứng và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng; 
* Trường hợp có từ 4 container trở lên thì người ghi cụ thể thông tin trên 
phụ lục tờ khai hải quan không ghi trên tờ khai 

Ô số 32 Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu 

Ô số 33 Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ họ 
tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai 

B. Phần dành cho cơ quan hải quan 
Ô số 34 Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng 

lên tờ khai hàng hóa nhập khẩu 
Ô số 35 Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi 

chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số biên 
bản, số quyết định xử phạt, xử lý.... 

Ô số 36 Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan 
giám sát hàng hóa nhập khẩu 

Ô số 37 Xác nhận giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu: Công 
chức Hải quan ghi tóm tắt nội dung quyết định của cơ quan Hải quan về 
việc giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản hay hàng chuyển cửa khẩu 

Ô số 38 Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ 
thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in 

C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai 
Các ô số: 
6, 8, 13, 
14, 15 

1. Hàng hóa là tài sản di chuyển 
2. Hành lý ký gửi của người xuất nhập cảnh. 
3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng 
tạm nhập, tái xuất 



 
64 CÔNG BÁO/Số 515 + 516/Ngày 21-4-2015 
  

Tiêu thức Nội dung hướng dẫn cụ thể 
 4. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc 

trong thời hạn nhất định. 
5. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành sửa chữa.  
6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài biếu, tặng tổ 
chức, cá nhân Việt Nam. 
7. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này. 
8. Hàng mẫu không thanh toán 

Ô số 9, số 
10, số 11 

1. Hành lý vượt quá định mức miễn thuế quy định tại Điều 61 Nghị định 
số 08/2015/NĐ-CP mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh. 
2. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc 
trong thời hạn nhất định quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 
mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh. 
3. Hàng hóa khác mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh 

Ô số 15, 
16, 17, 21, 
26, 27, 28, 

29, 30 

Hàng hóa gửi kho ngoại quan                                                                        
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN  
TRÊN TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU  

Chỉ tiêu 
thông tin Nội dung hướng dẫn cụ thể 

Góc trên 
bên trái TK 

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, Chi 
cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu 

Phần giữa 
tờ khai 

* Số tờ khai, ngày giờ đăng đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai 
hàng ngày theo từng loại hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan theo 
trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai và số lượng phụ 
lục tờ khai.  
* Số lượng phụ lục tờ khai: là số các phụ lục tờ khai (trong trường hợp lô 
hàng có từ 4 mặt hàng trở lên) 

Góc trên bên 
phải tờ khai 

Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu ký tên, 
đóng dấu công chức 

A. Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế 
Ô số 1 Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện 

thoại, số Fax và mã số thuế của thương nhân Việt Nam bán hàng cho 
người mua hàng ở nước ngoài (thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng 
hóa); chứng minh thư hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân) 

Ô số 2 Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện 
thoại, số Fax và mã số (nếu có) của thương nhân nhập khẩu 

Ô số 3 Người ủy thác/ người được ủy quyền: Người khai hải quan ghi tên đầy 
đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân ủy thác 
cho người xuất khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã 
số thuế của người được ủy quyền khai hải quan; chứng minh thư hoặc hộ 
chiếu (nếu người được ủy quyền là cá nhân) 

Ô số 4 Đại lý hải quan: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện 
thoại, số fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; Số, ngày hợp đồng đại lý 
hải quan 

Ô số 5 Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình xuất khẩu tương ứng 
Ô số 6 Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, 

năm của giấy phép của các cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có) 

Ô số 7 Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng, 
năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng 
hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) 

Ô số 8 Hóa đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của 
hóa đơn thương mại (nếu có) 

Ô số 9 Cửa khẩu xuất hàng: Ghi tên cảng, địa điểm (được thỏa thuận trong hợp 
đồng thương mại) nơi từ đó hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để 
xuất khẩu 
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Ô số 10 Nước nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ đến 
cuối cùng được xác định tại thời điểm hàng hóa xuất khẩu, không tính 
nước, vùng lãnh thổ mà hàng hóa đó quá cảnh. Áp dụng mã nước, vùng 
lãnh thổ cấp ISO 3166 

Ô số 11 Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng mà 
hai bên mua và bán thỏa thuận trong hợp đồng thương mại 

Ô số 12 Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh 
toán đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại (ví dụ: L/C, DA, DP, TTR 
hoặc hàng đổi hàng ...) (nếu có) 

Ô số 13 Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng 
để thanh toán (nguyên tệ) được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại. 
Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217 (ví dụ: đồng dollar Mỹ là 
USD). (nếu có) 

Ô số 14 Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ 
với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại thời 
điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. (nếu có) 

Ô số 15 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm chất 
hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào tiêu 
thức này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan ghi: “theo phụ lục tờ khai”. 
- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ tên, quy cách phẩm chất từng mặt hàng. 
* Đối với lô hàng được áp vào một mã số nhưng trong lô hàng có nhiều 
chi tiết, nhiều mặt hàng (ví dụ: thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ) thì 
doanh nghiệp ghi tên gọi chung của lô hàng trên tờ khai, được phép lập 
bản kê chi tiết (không phải khai vào phụ lục) 

Ô số 16 Mã số hàng hóa: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành.  
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô 
này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan: không ghi gì. 
- Trên phụ lục tờ khai: ghi rõ mã số từng mặt hàng 

Ô số 17 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa 
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc 
các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định 
trong ISO.  
* Trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự tại ô 
số 16 
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Ô số 18 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng 
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo 
phù hợp với đơn vị tính tại ô số 19. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 16 

Ô số 19 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng 
(ví dụ: mét, kg...) theo quy định của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 16 

Ô số 20 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hóa 
bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 13, căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng 
thương mại, hóa đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô hàng. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 16 

Ô số 21 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt 
hàng xuất khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa “Lượng hàng (ô số 18) 
và “Đơn giá (ô số 20)”. 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào ô 
này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan: ghi tổng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng khai 
báo trên phụ lục tờ khai. 
- Trên phụ lục tờ khai: Ghi trị giá nguyên tệ cho từng mặt hàng 

Ô số 22 Thuế xuất khẩu, người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị 
tiền Việt Nam. 
b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định tại 
ô số 16 theo Biểu thuế xuất khẩu. 
c. Ghi số thuế xuất khẩu phải nộp của từng mặt hàng. 
* Trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi vào tiêu thức 
này như sau: 
- Trên tờ khai hải quan ghi tổng số thuế xuất khẩu phải nộp tại ô “cộng” 
- Trên phụ lục tờ khai ghi rõ trị giá tính thuế, thuế suất, số thuế xuất khẩu 
phải nộp cho từng mặt hàng 

Ô số 23 Thu khác, người khai hải quan ghi:  
- Trị giá tính thu khác: Ghi số tiền phải tính thu khác. 
- Tỷ lệ % : Ghi tỷ lệ các khoản thu khác theo quy định 
- Số tiền: Ghi số tiền phải nộp 
* Trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên thì cách ghi tương tự 
tại ô số 22 
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Ô số 24 Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22 + 23), người khai hải quan ghi: tổng 
số tiền thuế xuất khẩu, thu khác, bằng số và bằng chữ 

Ô số 25 Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển 
hàng hóa xuất khẩu bằng container ghi như sau: 
- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container; 
- Số lượng kiện trong container: Ghi số lượng kiện có trong từng 
container; 
- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong 
từng container và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng; 
- Địa điểm đóng hàng: Ghi nơi đóng hàng hóa xuất khẩu vào container; 
* Trường hợp có từ 4 container trở lên thì người ghi cụ thể thông tin trên 
phụ lục tờ khai hải quan không ghi trên tờ khai 

Ô số 26 Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của tờ 
khai hàng hóa xuất khẩu 

Ô số 27 Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ họ 
tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai 

B. Phần dành cho cơ quan Hải quan 
Ô số 28 Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng 

lên tờ khai hàng hóa xuất khẩu 
Ô số 29 Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi 

chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số biên 
bản, số quyết định xử phạt, xử lý... 

Ô số 30 Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ 
thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in 

Ô số 31 Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan 
giám sát hàng hóa xuất khẩu 

C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai 
Các ô số: 

7, 8, 9, 10, 
11, 12  

1. Hàng hóa là tài sản di chuyển. 
2. Hành lý ký gửi của người xuất cảnh, nhập cảnh. 
3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng 
tạm nhập, tái xuất. 
4. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc 
trong thời hạn nhất định. 
5. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành sửa chữa. 
6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam biếu, tặng 
cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài   
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Góc trên 
bên trái TK 

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục 
Hải quan cửa khẩu nhập khẩu 

Phần giữa 
tờ khai 

Phụ lục số: là số thứ tự của phụ lục tờ khai đăng ký do người khai hải 
quan ghi 

Góc trên 
bên phải  
tờ khai 

* Số tờ khai: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại 
hình nhập khẩu tại từng Chi cục Hải quan do công chức Hải quan ghi bao 
gồm: số tờ khai, ký hiệu loại hình nhập khẩu, ký hiệu Chi cục Hải quan 
đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/NK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai.  
* Loại hình: Người khai hải quan khai loại hình như trên tờ khai nhập khẩu 

Ô số 18 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm 
chất hàng hóa theo hợp đồng thương mại hoặc các chứng từ khác liên 
quan đến lô hàng. 
Trường hợp phân loại theo thông báo kết quả phân tích, phân loại thì ghi 
số văn bản thông báo 

Ô số 19 Mã số hàng hóa: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Ô số 20 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước nơi hàng hóa được chế tạo 
(sản xuất) ra (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc các tài liệu 
khác có liên quan đến lô hàng) 

Ô số 21 Chế độ ưu đãi: Ghi tên mẫu C/O hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 
được cấp cho lô hàng thuộc các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt 
Nam là thành viên 
* Trường hợp tự chứng nhận xuất xứ thì cách ghi như sau: TCN + Tên 
viết tắt của Hiệp định (ví dụ: chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định 
thương mại tự do giữa các nước thành viên ASEAN thì ghi “TCNATIGA” 

Ô số 22 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng 
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo 
phù hợp với đơn vị tính tại ô số 23 

Ô số 23 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng 
(ví dụ: mét, kg...) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch 

Ô số 24 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hóa 
(theo đơn vị ở ô số 23) bằng loại tiền tệ đã ghi ở mục 16, căn cứ vào thỏa 
thuận trong hợp đồng thương mại, hóa đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên 
quan đến lô hàng  
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Ô số 25 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt 
hàng nhập khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa “Lượng hàng (ô số 
22) và “Đơn giá (ô số 24)” 

Ô số 26 Thuế nhập khẩu, người khai hải quan ghi: 
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị 
tiền Việt Nam. 
b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định tại 
ô số 19 theo Biểu thuế áp dụng (Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi đặc 
biệt...) có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai 
c. Ghi số thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng 

Ô số 27 Thuế TTĐB, người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế của thuế TTĐB là tổng của trị giá tính thuế nhập khẩu 
và thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng  
b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế TTĐB tương ứng với mã số hàng 
hóa được xác định mã số hàng hóa tại ô số 19 theo Biểu thuế TTĐB. 
c. Tiền thuế: Ghi số thuế TTĐB phải nộp của từng mặt hàng 

Ô số 28 Thuế BVMT, người khai hải quan ghi: 
a. Số lượng chịu thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu là số lượng hàng 
hóa theo đơn vị quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường. 
b. Mức thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại biểu mức 
thuế Bảo vệ môi trường. 
c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế BVMT phải nộp của từng mặt hàng 

Ô số 29 Thuế GTGT, người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng 
với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng thuế 
BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về 
giá tính thuế hàng nhập khẩu. 
b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế GTGT tương ứng với mã số hàng 
hóa được xác định mã số hàng hóa tại ô số 19 theo Biểu thuế GTGT. 
c. Tiền thuế: Ghi số thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng 

Ô số 31 Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển 
hàng hóa nhập khẩu bằng container ghi như sau: 
- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container; 
- Số lượng kiện trong container: Ghi số lượng kiện có trong từng container; 
- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong từng 
container tương ứng và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng 

Ô số 33 Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ họ 
tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai 
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN PHỤ LỤC 

TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 
 

Chỉ tiêu 
thông tin Nội dung hướng dẫn cụ thể 

Góc trên 
bên trái TK 

Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục 
Hải quan cửa khẩu xuất khẩu 

Phần giữa 
tờ khai 

Phụ lục số: là số thứ tự của phụ lục tờ khai đăng ký do người khai hải 
quan ghi 

Góc trên 
bên phải tờ 

khai 

Số tờ khai: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại 
hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan do công chức Hải quan ghi bao 
gồm: số tờ khai, ký hiệu loại hình xuất khẩu, ký hiệu Chi cục Hải quan 
đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai 
Loại hình: Người khai hải quan khai loại hình như trên tờ khai xuất khẩu 

Ô số 15 Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm 
chất hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến 
lô hàng 

Ô số 16 Mã số hàng hóa: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Ô số 17 Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa 
được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào giấy chứng nhận xuất xứ hoặc các 
tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định trong 
ISO 3166 

Ô số 18 Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng 
lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo 
phù hợp với đơn vị tính tại ô số 19 

Ô số 19 Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng 
(ví dụ: mét, kg...) theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch 

Ô số 20 Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hóa 
bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 13, căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng 
thương mại, hóa đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô hàng 

Ô số 21 Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt 
hàng xuất khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa 
 “Lượng hàng (ô số 18) và “Đơn giá (ô số 20)” 

Ô số 22 Thuế xuất khẩu, người khai hải quan ghi:  
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị 
tiền Việt Nam 
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Chỉ tiêu 
thông tin Nội dung hướng dẫn cụ thể 

 b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu tương ứng với mã số 
đã xác định tại ô số 16 theo Biểu thuế xuất khẩu. 
c. Ghi số thuế xuất khẩu phải nộp của từng mặt hàng 

Ô số 23 Thu khác, người khai hải quan ghi:  
- Trị giá tính thu khác: Ghi số tiền phải tính thu khác. 
- Tỷ lệ %: Ghi tỷ lệ các khoản thu khác theo quy định 
- Số tiền: Ghi số tiền phải nộp 

Ô số 25 Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển 
hàng hóa bằng container ghi như sau: 
- Số hiệu container: Ghi số hiệu từng container; 
- Số lượng kiện trong container: Ghi số lượng kiện có trong từng container; 
- Trọng lượng hàng trong container: Ghi trọng lượng hàng chứa trong 
từng container và cuối cùng cộng tổng trọng lượng của lô hàng; 
- Địa điểm đóng hàng: Ghi nơi đóng hàng hóa xuất khẩu vào container 

Ô số 27 Người khai hải quan ghi ngày/tháng/năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ 
họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai 

 

Ô số 4 Công chức Hải quan kiểm tra thực 
tế hàng hóa (qua máy soi/cân/thiết bị 
khác) ký tên, đóng dấu công chức. 

Công chức Hải quan kiểm tra thực 
tế hàng hóa ký tên, đóng dấu công 
chức. 

Ô số 5 Lãnh đạo Chi cục ghi ý kiến chỉ 
đạo (nếu có) và ký tên, đóng dấu 
công chức. 

Lãnh đạo Chi cục ghi ý kiến chỉ 
đạo (nếu có) và ký tên, đóng dấu 
công chức. 
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HẢI QUAN VIỆT NAM 
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Phụ lục V 
BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) 

 
TT Tên Biểu mẫu Số hiệu 

1 Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa 
nhập khẩu 01/XĐTXX/GSQL 

2 Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu 02/BKHĐ/GSQL 

3 Văn bản đề nghị khai bổ sung 03/KBS/GSQL 
4 Công văn đề nghị hủy tờ khai  04/HTK/GSQL 
5 Phiếu theo dõi trừ lùi  05/TDTL/GSQL 
6 Phiếu ghi kết quả kiểm tra 06/PGKQKT/GSQL 
7 Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa  07/PĐNKT/GSQL 
8 Biên bản lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  08/BBLM/GSQL 
9 Đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản 09/BQHH/GSQL 
10 Biên bản bàn giao hàng hóa XNK  10/BBBG/GSQL 

11 Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực 
giám sát hải quan 11/QĐTDGS/GSQL 

12 Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên 
liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu 12/TB-CSSX/GSQL 

13 Quyết định kiểm tra kiểm tra cơ sở gia công, sản 
xuất, năng lực gia công, sản xuất   13/KTCSSX/GSQL 

14 Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất 14/BBKT-CSSX/GSQL 

15 Báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, hàng hóa 
được sản xuất từ nguồn nhập khẩu 15/BCQT-NVL/GSQL 

16 Báo cáo quyết toán sử dụng máy móc thiết bị 
theo từng hợp đồng gia công 16/BCQT-MMTB/GSQL

17 Công văn đề nghị xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; 
máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm 17/XL-HĐGC/GSQL 

18 Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng 
xây dựng 18/NTXD-DNCX/GSQL

19 Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX 19/NXTK-DNCX/GSQL
20 Thông báo làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 20/TKXNTC/GSQL 
21 Thông báo hàng hóa trung chuyển 21/BKTrC/GSQL 
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TT Tên Biểu mẫu Số hiệu 
22 Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hóa 22/CKHH/GSQL 
23 Bản kê số thuế phải nộp 23/NLNK-PTQ/GSQL 

24 Thông báo về thực trạng hàng hóa trong kho và 
tình hình hoạt động của kho ngoại quan 24/BC-KNQ/GSQL 

25 Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container 
xuất khẩu 25/DMXK-CFS/GSQL 

26 Thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn 
kho (CFS)  26/NXT-CFS/GSQL 

27 Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc 
giao nhận hàng hóa  27/THCT-KML/GSQL 

28 Sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký tờ 
khai một lần 28/STD/GSQL 

29 Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực 
giám sát hải quan 29/DSCT/GSQL 

30 Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực 
giám sát hải quan 30/DSHH/GSQL 

31 Bảng kê số hiệu container xuất khẩu  31/BKCT/GSQL 
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                                                                  Mẫu 01/XĐTXX/GSQL 
 

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

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

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ  

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
 

Kính gửi:................................................ 
 

A. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước xuất xứ: 

1. Tên: 
2. Địa chỉ:                                                                           
3. Điện thoại: 4. Fax: 
5. Mã số thuế:  
6. E-mail: 

 
B. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu: 

1. Tên: 
2. Địa chỉ:                                                                           
3. Điện thoại: 
4. Website: 
5. E-mail: 

 
C. Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp:  

1. Tên: 
2. Địa chỉ:                                                                           
3. Điện thoại: 
4. Website: 
5. E-mail: 
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D. Hàng hóa đề nghị xác định trước xuất xứ: 

1. Mô tả hàng hóa: 

2. Mã số HS: 3. Trị giá FOB: 

4. Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến Việt Nam 
(cảng nước SX:........; cảng nước XK:........; cảng nước trung gian:...................; 
Việt Nam):  

 

E. Tài liệu kèm theo:  

1. Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa gồm các thông tin 
như (tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF).      
2. Hóa đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá. 
3. Bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hóa. 

4. Catalogue  Có            Không  5. Hình ảnh Có           Không  

6. Mẫu hàng    Có            Không  
7. Chứng thư giám định Có            Không  
8. Giấy chứng nhận gia công lắp ráp Có            Không  
9. Giấy chứng nhận phân tích thành phần Có            Không  
10. Tài liệu khác:  

 
.... (tên Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước xuất xứ) cam đoan: chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung đơn, các chứng từ và mẫu 
hàng kèm theo./. 
 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL 
TÊN DOANH NGHIỆP 
 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU 

 
1. Người bán:... 
(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có) 
2. Người mua:.... 
(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có) 
3. Danh mục hóa đơn thương mại: 

 

STT Số hóa đơn 
(Invoice No.) 

Ngày hóa 
đơn 

Trị giá hóa đơn 
(nguyên tệ) Ghi chú 

1     
2     
...     

Tổng trị giá hóa đơn   

 
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03/KBS/GSQL 
 

KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
 

A. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
1. Người khai hải quan:  
2. Mã số thuế:  
3. Khai bổ sung cho Tờ khai hải quan số............................, ngày..................:   
4. Các nội dung bổ sung: 

 

STT Nội dung đã khai Nội dung bổ sung Lý do 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

 
5. Chứng từ kèm theo       

   
 ..., ngày... tháng... năm... 

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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B. PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
HẢI QUAN 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung (ngày, giờ): 
    Cán bộ tiếp nhận: 
2. Kết quả kiểm tra nội dung khai bổ sung: 

Ý kiến đề xuất của cán bộ tiếp nhận Ý kiến phê duyệt của Chi cục trưởng 
 
 
 

..., ngày... tháng... năm... 
CÁN BỘ TIẾP NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 
 

..., ngày... tháng... năm... 
CHI CỤC TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

(Ghi rõ chấp nhận/không chấp nhận nội dung khai bổ sung. Ký ghi rõ họ tên, đóng 
dấu công chức) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Chú ý:  

- Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chỉ ghi những nội dung liên quan đến 
khai bổ sung. 

- Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai hải quan. 
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Mẫu số 04/HTK/GSQL 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

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

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

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI 

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

 
Tên doanh nghiệp:..............................; địa chỉ:..............................; mã số doanh 

nghiệp:........................ đã đăng ký tờ khai hải quan số..... ngày..... tháng..... năm.... 
tại Chi cục Hải quan............. 

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau: 

- Số tờ khai:.......................... Loại hình:............ Ngày khai chính thức:..............  
- Phân luồng:......................................................................................................... 
- Cửa khẩu xuất/nhập:........................................................................................... 
- Mặt hàng khai báo*:........................................................................................... 
- Trị giá khai báo:.................................................................................................. 
Lý do hủy tờ khai:................................................................................................. 
Doanh nghiệp..... cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn 

thuế, không thu thuế. 
* Hồ sơ kèm theo, gồm: 
-------------------- 
-------------------- 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP... 
CHI CỤC HẢI QUAN 

 

Mẫu số 05/TDTL/GSQL

PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

Kèm theo văn bản cho phép số............. ngày....... tháng........ năm....................... 
của Bộ..................................... có giá trị đến ngày....... tháng................ năm............. 

Đơn vị xuất nhập khẩu:......................................................................................... 
Đăng ký tại Cục Hải quan:.................................................................................... 
Số đăng ký:......................................... Ngày đăng ký...........................................  

 
XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN 

(Lãnh đạo Chi cục ký, đóng dấu Chi cục) 
 
 

Số hàng  
làm thủ tục 

Số hàng  
còn lại 

Hải quan nơi        
làm thủ tục Số 

tờ 
khai 

Tên hàng 
Lượng Trị 

giá Lượng Trị 
giá 

Cán bộ 
tiếp nhận 

tờ khai 

Lãnh đạo 
Chi cục 

Hải quan
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

              

Ghi chú:  
Cột 7- Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai 
Cột 8 - Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký, ghi rõ họ tên 
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HẢI QUAN VIỆT NAM PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Dùng cho công chức hải quan) 

Mẫu số 06/PGKQKT/GSQL 

 
Chi cục Hải quan:   

Chi cục Hải quan cửa khẩu:  

Số tờ khai:  Ngày, giờ đăng ký: 

Hình thức, mức độ kiểm tra hải quan: Kiểm tra chi tiết Kiểm tra qua máy soi Kiểm tra thủ công  

I. KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠ 

1. Thời gian kiểm tra: Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày  

3. Kết quả kiểm tra:  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra 
 
 
 
 

2. Công chức kiểm tra 
(ký tên, đóng dấu công chức) 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục  
 
 

 (Ký tên, đóng dấu công chức) 

II. KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA 

A. Kiểm tra qua máy soi/cân/thiết bị khác B. Kiểm tra thủ công 

1. Thời gian kiểm tra:  
Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày 
  

1. Thời gian kiểm tra:  
Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày  

2. Kết quả kiểm tra:  
 
 
 
 
 
 

2. Kết quả kiểm tra: 

3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra  
 
 
 
 

3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra 

4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức)  
 
 
 

4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức)  
 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục   
 
 
 (Ký tên, đóng dấu công chức) 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục   
 
 
 (Ký tên, đóng dấu công chức) 

Đại diện người khai hải quan 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL 
 

 CỤC HẢI QUAN..... 
CHI CỤC HẢI QUAN....... 

 

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

 
Số:        /TB-KHH  

 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA 

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

 
Chi cục Hải quan....................................................................... đề nghị Chi cục 

Hải quan................................... thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cho hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 

1. Tên người khai hải quan: 

2. Mã người khai hải quan: 

3. Số tờ khai:                                                    Ngày tờ khai: 

4. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa: 

5. Hồ sơ kèm theo: 

6. Một số nội dung cần lưu ý: 

Trân trọng./. 
 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: .......... 

......., ngày.... tháng.... năm... 
LÃNH ĐẠO CHI CỤC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị) 
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Mẫu số 08/BBLM/GSQL 
 

I. BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
 

1. Tờ khai số/số vận đơn:....................... ngày....... tháng........ năm..................... 
2. Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:................................................................... 
3. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc 

kiểm tra toàn bộ).......................................................................................................... 
4. Chi cục Hải quan nơi lấy mẫu:......................................................................... 
5. Người lấy mẫu: 
 + Công chức Hải quan:...................................................................................... 
 + Đại diện chủ hàng:......................................................................................... 
6. Địa điểm lấy mẫu:............................................................................................. 
 Thời gian lấy mẫu:.......... giờ... ngày... tháng... năm........ 
7. Tên mẫu:........................................................................................................... 
8. Số lượng mẫu:................................................................................................... 
9. Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm):................................................................ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
10. Niêm phong mẫu (số niêm phong hải quan):.................................................. 

 
Ngày... tháng... năm... 

(13) NGƯỜI CHÚNG KIẾN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày... tháng... năm... 
(12) NGƯỜI LẤY MẪU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

    Ngày... tháng... năm... 
(11) NGƯỜI LẬP PHIẾU 

LẤY MẪU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
Ghi chú: 

- Phiếu lấy mẫu lập thành hai bản (1 bản lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản niêm phong cùng với 
mẫu hàng). 

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

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

Nội dung bàn giao (1):................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
- Địa điểm bàn giao:.............................................................................................. 
......................................................................................................................................... 

- Thời gian bàn giao:........ giờ...... ngày... tháng... năm.... 
  
NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI BÀN GIAO 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ghi chú: 
- Bàn giao mẫu giữa người lấy mẫu với người lưu mẫu hoặc người giám định. 
- Nội dung bàn giao (1): 
+ Giao mẫu để doanh nghiệp nhận tự bảo quản thì bàn giao nguyên trạng mẫu đã được niêm phong. 
+ Giao mẫu cho cơ quan giám định thì mở niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu.  
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Mẫu số 09/BQHH/GSQL 
 

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

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

     
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Đưa hàng hóa về bảo quản 
 

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

 

1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản: 
- Tên doanh nghiệp:..................................................... Mã số thuế:..................... 
- Trụ sở chính tại:................................................................................................. 
- Số điện thoại:............................................. Số fax:............................................ 
2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng về 

bảo quản tại:  
- Địa điểm kho, bãi:.............................................................................................. 
- Thuộc phường (xã)...................; quận (huyện)..............., tỉnh (TP)................... 
3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa: 
- Họ và tên:..................................................................., năm sinh:...................... 
- Số CMND:........................................., ngày cấp:........................., tại................ 
- Số điện thoại liên hệ, cố định:......................................., di động....................... 
4. Nội dung cam đoan: 
Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là:................. m2; có tường rào 

cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ 
hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày...................); 
chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng 
hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan. 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo 
và cam đoan trên đây./. 

 
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VT,… 
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Mẫu 10/BBBG/GSQL 

TỔNG CỤC HẢI QUAN  
CỤC HẢI QUAN:.................... 
Chi cục Hải quan:..................... 
Số:........................./HQ-BBBG. 
 

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

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA VẬN 
CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 

 
Hồi...... giờ..... phút, ngày... tháng... năm 20.., Chi cục Hải quan........... số điện  

thoại............... số fax............ bàn giao cho ông (bà)................................................... 
Đại diện của Công ty......; Lô hàng thuộc tờ khai số:............... để chuyển đến 

Chi cục Hải quan................ gồm: 
1- Hồ sơ hải quan: 
a) .......... 
b) ........... 
2. Hàng hóa: 

STT 
SỐ HIỆU CONTAINER 

HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT 
XE CHUYÊN DỤNG 

SỐ SEAL 
HÃNG VẬN TẢI

SỐ SEAL 
HẢI 

QUAN 

SỐ LƯỢNG 
KIỆN ĐÃ 

NIÊM PHONG 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hóa............................................... 
............................................................................................................................... 
Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hóa (nếu có), số.............. 
Thời gian vận chuyển............; Tuyến đường vận chuyển:..........; Km.................. 
Ngày, giờ xuất phát:.............................................................................................. 
Ngày, giờ, đến:...................................................................................................... 
Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan:........................... 
............................................................................................................................... 

 
NGƯỜI KHAI HQ/ 

NGƯỜI VẬN CHUYỂN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHI CỤC HẢI QUAN NƠI 
HÀNG HÓA VẬN 

CHUYỂN ĐI 
(Ký, đóng dấu số hiệu  

công chức) 

CHI CỤC HẢI QUAN NƠI 
HÀNG HÓA VẬN 

CHUYỂN ĐẾN 
(Ký, đóng dấu số hiệu  

công chức) 

 
(Xem tiếp Công báo số 517 + 518) 




