
PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 

và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI CÁC CHI TIẾT NHẬP KHẨU CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 
TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TRÊN 90.000 BTU NHẬP KHẨU

Số tờ ....
Tờ số.....

1. Kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết nhập khẩu của hệ thống điều hòa trung tâm có công
suất trên 90.000 BTU nhập khẩu của hợp đồng số...... ; ngàỵ ... tháng ... n ă m ...........................
2. Tên tổ chức/cá nhân:............................................ ; Mã số tổ chức/cá nhân ................................
3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:.....................................................................................................

Số
TT

Số, ký 
hiệu, ngày 
từ khai hải 

quan

Tên hàng, 
quy cách 

phẩm 
chất

Đơn
vị

tính

Hàng hóa nhập 
khẩu theo tờ khai 

hải quan

Hàng hóa còn lại 
chưa nhập khẩu

Công chức 
hải quan 
thống kê, 
trừ lùi ký 
tên, đóng 
dấu công 

chức
Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9

•

*

Cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(Ký tên; đóng dấu)

Ghi chú:

- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi 
ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan phải đóng 
đấu treo lên tất cả các tờ.

I V



Số liệu tại các cột từ 1 đến 9 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ lục nhập khẩu hàng hóa ghi.

Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải 
quan cuối cùng thu lại Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của doanh nghiệp để nộp lại cho cơ 
quan hải quan nơi đăng ký ban đầu.




