PHỤ LỤC III
MẪU TỜ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015)

HQ/2015-TG1

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
TỜ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Kèm theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số ……………. ngày …../…... /20
Trang số …… /……… (tổng số trang)
1. Ngày xuất khẩu:

Ngày

năm 20 ……

tháng

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TRỊ GIÁ GIAO DỊCH
2. Người mua có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hóa sau khi nhập
khẩu không?





Có

Không

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





Có

Không

4. Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định
đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu không?





Có

Không

Nếu Có, có phải là khoản tiền khai báo tại tiêu thức 9 (P) không?





Có

Không





Có

Không

Nếu Có, nêu rõ mối quan hệ đó





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

Có

Không

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

TRỊ GIÁ HÓA ĐƠN VÀ CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH

STT

Mặt hàng
số

Các
Các khoản điều khoản
TGHQ
chỉnh cộng điều chỉnh (nguyên
trừ
tệ)
9
10

Trị giá giao dịch

8
6

7

13. Tổng

(8a)

(8b)

(8c)

…

…

…

…

…

11(a)



















14. Tổng cộng







TGHQ
(USD)

TGHQ
(VND)

(11(b)

12



Ghi chú
15. Tôi xin cam đoan và

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN



chịu trách nhiệm trước
pháp luật về những nội
dung khai báo trên tờ
khai này.

16. Ghi chép của công 17. Ghi chép của công chức hải quan kiểm
chức hải quan tiếp
tra trị giá hải quan
nhận tờ khai

Ngày … tháng … năm ….

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Người khai hải quan ghi
rõ họ tên, chức danh, đóng
dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRỊ GIÁ GIAO DỊCH (8), bao gồm
(8a) Giá mua ghi trên hóa đơn
(8b) Khoản thanh toán gián tiếp
(8c) Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CỘNG (9), ghi số tiền tương ứng với từng mặt hàng và ghi các mã điều chỉnh
tương ứng ô (...) dưới đây:
“A” Phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới
“B” Chi phí bao bì được coi là đồng nhất với hàng hóa nhập khẩu
“C” Chi phí đóng gói hàng hóa
“D” Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá
“E” Phí bản quyền, phí giấy phép
“P” Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng
hàng hóa nhập khẩu
“F” Chi phí vận tải hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên
“I” Chi phí bảo hiểm hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên
“N” Khác
CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH TRỪ (10), ghi số tiền tương ứng với từng mặt hàng ghi các mã điều chỉnh
tương ứng ô (...) dưới đây:
“U” Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi nhập khẩu, gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc,
lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự
“V” Phí vận tải phát sinh sau khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên
“H” Phí bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên
“T” Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong giá mua hàng nhập khẩu
“G” Khoản giảm giá
“S” Các chi phí do người mua chịu liên quan đến tiếp thị hàng hóa nhập khẩu
“L” Tiền lãi phải trả do việc thanh toán tiền mua hàng
“N” Khác

