
PHỤ LỤC 
DANH MỤC MẪU BIỂU 

(Ban hành kèm theo Thông tư S O Ỉ 4 /20Ỉ5/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính) 

Mẩu số rpA TI * Ả Ã Tên Biêu mâu Ký hiệu Quy định tại 

01 Đăng ký Danh mục máy móc 
thiết bị theo Điều 9 

01/ĐKDMTB/2015 Điều 7 

02 Phiếu theo dõi trừ lùi 02/PTDTL-DMTB/2 015 Điều 7 

03 
Danh mục hàng hóa các chi 
tiết, linh kiện rời của máy móc 
thiết bị nguyên chiếc 

03/DMTBĐKNK-NC/2015 Điều 8 

04 
Phiếu theo dõi trừ lùi các chi 
tiết, linh kiện rời của máy móc 
thiết bị nguyên chiếc 

04/PTDTL-TBN C/2015 Điều 8 

05 Phiếu yêu cầu phân tích kiêm 
Biên bản lấy mẫu hàng hóa 05/ PYCPT/2015 Điều 9 

06 Phiếu tiếp nhận yêu cầu phân 
tích 06/PTNYCPT/2015 Điều 10 

07 Biên bản trả lại mẫu hàng hóa 
đã phân tích 07/BBTLMHH/2015 Điều 10 

08 Thông báo kết quả phân loại 
hàng hóa 08/TBKQPL/2015 Điều 11 

09 
Thông báo kết quả kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm 

09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 Điều 13 





Mầu sổ 0 l/ĐKDMTB/2015 

TÊN NGƯỜI KHAI HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số / ngày tháng năm 
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập 

khẩu theo Điều 7 Thông tư số 
14/2015/TT-BTC 

Kính gửi: (2) 

Tên người khai hải quan: (1) 
Mã số thuế: 
Sổ điện thoại: ; số Fax: 
Nhậj3 khẩu hàng hóa là máy liên hợp/tổ hợp máy thuộc đối tượng quy 

định tại Đieu 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài 
chính. 

Nay, (1) đăng ký danh mục nhập khẩu máỵ 
móc, thiêt bị thuộc Chương 84, Chương 85, Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuât 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đề nghị phân loại theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 
14/2015/TT-BTC. Máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính là*ắ 

Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ; 
Thời gian dự kiến nhập khẩu từ đến ; 
Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu 
Đăng ký tại cơ quan hải quan: 

Số 
TT 

Tên hàng, 
quy cách phẩm 

chất 

Đơn vị 
tính 

Số lượng Trị giá rp • • r Trị giá 
(dự kiến) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 
2 
3 
. * . 

(1) cam kết kê khai chính xác, trung thực các tài liệu 
nói ừên. ..ề (l)...ệ sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này. 



(1) .^ề kính đề nghị (2) xác 
nhận danh mục máy 'móc, thiết bị đề nghị phân loại theo máy thực hiện chức năng 
chính/bộ phận chính cho (1) theo quy định hiện hành./. 

Số ngày (đăng ký) Danh mục (3) 
Cơ QUAN HAI QUAN LÀM THỦ TỤC 

ĐĂNG KỶ 
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

Ngày ... tháng ... năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

Ghi chủ: 

(1) Ghi tên người khai hải quan đăng ký Danh mục; 
(2) Ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mụcỗ 

(3) SỐ, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với số 
thứ tự, ngày đăng ký ghỉ trong sổ theo dõi đăng ký danh mục. 

Cột (5): nếu tại thời điểm đăng ký, người khai hải quan chưa biết được chính xác trị giá hàng nhập 
khẩu thì ghi trị giá vào cột (6). 



Mầu số 02/PTDTL-DMTB/2015 

Số tờ 
Tờ số 

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
(Theo qicy định tại Điều 7 Thông tư sổ 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 

của Bộ Tài chính) 

1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính. 
2. Tên người khai hải quan ; Mã số thuế: 

3. Tên máy liên hợp/tổ họp máy 

4. Tên máy thực hiện chức năng chính/bộ phận chính: 

5ề Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, 

SỐ 
TT 

SỐ, ký 
hiệu, 

ngày tờ 
khai 
hải 

quan 

Tên 
hàng, 
quy 
cách 
phẩm 
chất 

Lượng Đơn 
vị 

tính 

Trị 
giá 

(đơn 
vị 

tiền 
tệ) 

Hàng hoá 
nhập khẩu 

theo tờ khai 
hải quan 

Hàng hoá còn 
lại chưa nhập 

khẩu 

Công 
chức hải 

quan 
thong kê, 
trừ lùi ký 
tên, đóng 
dấu công 

chức 

SỐ 
TT 

SỐ, ký 
hiệu, 

ngày tờ 
khai 
hải 

quan 

Tên 
hàng, 
quy 
cách 
phẩm 
chất 

Lượng Đơn 
vị 

tính 

Trị 
giá 

(đơn 
vị 

tiền 
tệ) 

Lượng Trị 
giá 

Lượng Trị 
giá 

Công 
chức hải 

quan 
thong kê, 
trừ lùi ký 
tên, đóng 
dấu công 

chức 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) (11) 

ngày ... tháng... năm ... 
Cơ QUAN HẢI QUAN CẤP PHIÉU 

THEO DÕI TRỪ LÙI 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 

Ghi chủ: 
- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1,2,3,4,5 do cơ quan Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi 

ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thi cơ quan Hài quan phải đóng dấu treo lên 
tất cả các tờ. 

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 11 của Phiếu do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá 
ghi. 

- Khi người khai hải quan đã nhập khẩu hết hàng hoá theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải 
quan cuối cùng xác nhận lên bản chính "đã nhập hết hàng hóa theo Danh mục số " và sao 01 bản (đóng 
dấu sao y bản chính) gửi Chi cục Hải quan nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi. 



Mẩu số 03/DMTBDKNK-NC/2015 

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
(Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 

của Bộ Tài chỉnh) 

Số ; ngày đăng ký 

1- Tên người khai hài quan: ; Mã số thuế: 
2- Tên thiết bị nguyên chiếc 
3- Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. 
4- Đăng ký tại cơ CỊuan hải quan 
5- Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa 

SỐ 
TT 

Tên hàng hóa Đơn vị tính Tổng số lượng Ghi chủ 

Tiếng Viêt Tiếng Anh 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
2 
3 

Ngày ... tháng ... năm Ngày ... tháng ... năm 
Cơ QUAN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

ĐANG KỶ CỦA NGƯời KHAI HẢI QUAN 
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên, và đỏng đẩu) 

Ghi chú: 
- Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với số 

thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi đăng ký danh mục. 



Mẩu số 04/PTDTL-TBNC/2015 

Số tờ. 
Tờ số 

PHIÉU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
(Theo qưy định tại Điều 8 Thông tư sổ 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 

của Bộ Tài chính) 

lễ Danh mục hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính. 
2. Tên người khai hải quan ; Mã số thuế: 

3. Tên thiết bị nguyên chiếc 

4. Mã số theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 

SỐ 
TT 

Số, ký hiệu, 
ngày tờ khai 

hải quan 

Số lượng 
hàng làm 
thủ tục 

Sô lượng hàng 
còn lại 

Hải quan nơi làm thủ tục thống 
kê, trừ lùi (kv tên, đóng dấu) 

SỐ 
TT 

Số, ký hiệu, 
ngày tờ khai 

hải quan 

Số lượng 
hàng làm 
thủ tục 

Sô lượng hàng 
còn lại 

Công chức hải 
quan TNTK 

Lãnh đạo HQ 
cửa khẩu 

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

ngày ... tháng... năm ... 
Cơ QUAN HẢI QUAN CÁP PHIÉU 

THEO DOI TRỪ LÙI 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên, và đỏng dấu) 

Ghi chú: 
- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1,2,3,4,5 do cơ quan Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi 

ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì cơ quan Hải quan phải đóng dấu treo lên 
tất cả các tờ. 

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 6 của Phiếu do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá 
ghi. 

- Khi người khai hài quan đã nhập khẩu hết hàng hoá theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải 
quan cuối cùng xác nhận lên bản chính "đã nhập hết hàng hóa theo Danh mục số " và sao 01 bản (đóng 
dâu sao y bản chính) gửi Chi cục Hài quan nơi câp Phiêu theo dõi trừ lùi. 



Mẩu SỐ 05/PYCPT/2015 

TỐNG CỰC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CQHẢĨ QUAN YÊU CÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày -ấ... tháng ... năm .... 

PHIÉU YÊU CẦU PHÂN TÍCH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU KIÊM BIÊN BẢN LẤY MẪU 

Kính gửi: 

1. Tên hàng theo khai báo: 
2. Mã số hàng hoá theo khai báo: 
3. Số tờ khai hải quan: ngày tháng năm 
4. Số giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có).... ngày... tháng .. Ể năm 
5. Đơn VỊ XK, NK.... 1. ế ể; .7.... 
6. Ngày lấỵ mẫu: Địa điểm lấy mẫu: 
7. Người lấy mẫu: 

- Công chức hải quan 1: 
- Công chức hải quan 2: 
- Đại diện người khai hải quan: 

8. Đặc điểm và quy cách đỏng gói mẫu: 
9. Số lượng mẫu/Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm): 

10. Hình thức kiểm ừa thực tế hàng hóa (miễn kiểm ừa hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc 
kiểm ừa toàn bộ) 
11. Mau đã được niêm phong hải quan số: 
12. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Hợp đồng thương mại (bàn chụp) : Có • Không • 
(2) Tài liệu kỹ thuật có liên quan (bản chụp) : Có • Không • 
(3) Chứng thư giám định (bản chụp, nếu có) : Có • Không • 
(4) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có, ghi rõ loại giấy tờ): 

13. Nội dung yêu cầu phân tích: (ghi rõ các tiêu chí cần phân tích, ví dụ: thành 
phần, bản chất) 

14ễ Người khai hải quan yêu càu lấy lại mẫu: Có • Không • 
Tên người được uỷ quyền nhận lại mẫu: 

(15) ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÔNG CHỨC HẢI QUAN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
KHAI HẢI QUAN (Kỷ, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng 
(Ký, ghi rõ họ, tên) cồng chúc) dấu) 

Ghi chủ: 
- Lập thành hai bản (1 bản lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản gửi trong hồ sơ phân tích). 
- Giao mẫu cho cơ quan phân tích, mở niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu. 
- (15) Trường hợp vắng mặt đại diện người khai hải quan khi lẩy mẫu thì phải có chữ ký của người 

chứng hên là: doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khâu, đại diện doanh nghiệp vận 
tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi trong trường hợp doanh nghiệp văng mặt; 



Mau số 06/PTNYCPT/2015 

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CQ PHÂN TÍCH HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTPL-NV ngày tháng năm 

PHIÉU TIÉP NHẬN YÊU CÀU PHÂN TÍCH 
HÀNG HÓA XUẤT KHẢU, NHẬP KHẨU 

Thời gian tiếp nhận yêu cầu phân tích: ngày tháng .... năm 
Phiếu yêu cầu phân tích kiêm biên bản lẩy mẫu số: ngày ễ. ễ 

Đơn vị yêu cầu phân tích: 
Tên mẫu theo khai báo: 
Số tờ khai hải quan: ngày tháng năm 
Số giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):..ể. ngày ... tháng. ế. năm 
Đơn vị XK, NK/TỔ chức, cá nhân: 

Sô lượng mẫu: 
Phân công thực hiện phân tích và lưu ý: 

NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, và đóng dấu) 

Ghi chú: Trường hợp Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, không 
yểu cầu điền các thông tin tờ khai hài quan. 



Mẩu số 07/BBTLMHH/2015 

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CQ PHÂN TÍCH HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /PTPL-NV ngày tháng năm 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI MẪU ĐÃ PHÂN TÍCH 

(tên cơ quan phân tích hải quan) quyết định trả lại mẫu đã phân 
tích như sau: 

- Thời gian trả lại mẫu: giờ ngày tháng năm 
-Tên mẫu ừả lại (theo khai báo): 
- Số tờ khai hải quan: Thông báo kết quả phân tích số: 
- Số lượng mẫu ữả lại: 
- Đơn vị đề nghị trả lại mẫu: 
- Công văn đề nghị trả lại mẫu số: Ngày... ếtháng. ề. .năm 
- Người nhận lại mẫu (họ tên, thông tin CMTND hoặc hộ chiếu, tên doanh 
nghiệp, cơ quan xin nhận lại mẫu): 

- Giấy uỷ quyền nhận lại mẫu (nếu có): Ngày....tháng....năm 
- Người ừả lại mẫu: 
- Lưu ý: 

Chủ hàng cam đoan đã nhận lại mẫu và không khiếu nại về kết quả phân 
tích đối với mẫu hàng này sau khi đã được nhận lại mẫu. 

NGƯỜI NHẬN LẠI MẪU NGƯỜI TRẢ LẠI MÂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI 
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Kỷ, ghi rõ họ, tên và đỏng dâu) 

Ghi chú: - Công văn đề nghị trả lại mẫu ghi rõ tên ngưởi nhận lại mẫu, thông tin CMTND 
hoặc hộ chiếu và nôi dung can đoan nêu trên; 

- Giấy ủy quyền nhận lại mẫu áp dụng cho đại ỉý hải quạn hoặc trường hợp chủ 
hàng qKyết định ỗy quyến cho một đại diện hợp pháp để nhận lại mẫu. 



Mẫu sổ 08/TBKQPƯ2015 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 
tra giám sát, kiểm soát hải CỊuan; 

Căn cứ Thông tư SÔI4/2015/TT-BTC nệày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số .ề./2015/TT-BTC 
ngày ẳ.. của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam; 

Trên cơ sở kết quả phân tích của .... (tên cơ quan phân tích hải quan) tại 
thông báo số.. ẵ ngày... và đề nghị của , Tổng cục Hải quan thông báo 
kết quả phân loại hàng hóa như sau: 

1. Tên hàng theo khai báo: 

2. Đơn vi xuất khẩu/nhâp khẩu: 

Đia chỉ: 

MST: 
3. Số, ngày tờ khai hải quan 
Hải quan ) 

tai Chi cuc Hải quan (Cuc 

r 

4.  Tóm tăt mô tả và đặc tính hàng hóa: 

5. Kết quả phân loại: 
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 

thuôc nhóm..., phân nhóm..., mã số 
khâu, nhập khâu Việt Nam./. 

r 

tai Danh muc hàng hóa xuât 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./ễ 

Nơi nhận: 
- LĐ Tổng cục (để báo cáo); 
- Các Cục HQ tinh,TP (để t/hiện); 
- Chi cục HQ: (nơi gửi mẫu phân tích) 
- ... (đơnvịXK/NK); 
- Website Hải quan; 
- Lưu: VT, (đơn vị XL)-(CVxứ lý hồ sơ) (3b). 

TỒNG CỤC TRƯỞNG 
(Kỷ, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 



Mầu SỐ 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
về kết quả kiểm tra chất lượng/kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 

xuat khẩu, nhập khẩu 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 
tra giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; 

Căn cứ ...ủy quyền của Bộ.. ..cho Tổng cục Hải quan.. .ẳ 

Trên cơ sờ kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa và 
đề nghị của Giám đốc Trung tâm, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả kiểm tra 
chất lượng/kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa như sau: 

1. Tên hàng theo khai báo: . 

2. Đơn vị nhập khẩu : 
3. Số, ngày tờ khai hải quan 

4. Kết quả kiểm tra: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả Phương 
pháp thử 

Hàm lượng 
cho phép 

• • • • 

5. Kết luận: _ í - —— 
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

Nơi nhận: TỎNG cục TRƯỞNG 
- LĐ Tổng cục; (Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 
- Chi cục HQ (nơi gửi mẫu phân tích): 
- Doanh nghiệp XNK (để t/h); 
- Các Chi nhánh (để p/h); 
- Lưu: VT, TMXL. 


