
TỜ KHAI HẢI QUAN ASEANHẢI QUAN VIỆT NAM Số trang: 4Số tiếp nhận: 3920

Thời điểm và địa điểm

Dấu xác nhận

9. Người nhập khẩu / người nhận hàng:

0400410498

Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Ðịa chỉ: 25 Trần Quý Cáp

Ðiện thoại: 823725

Fax: 823367

11a. Người khai Hải quan

Loại tờ khai Chế độ thủ tục Hải quan

3. Số tờ khai

4. Số trang của tờ khai 10. Số tham chiếu của người khai

5. Ngày thực xuất / thực nhập 24. Tổng số kiện hàng

A. Phương thức thanh toán 33. Vận chuyển bằng công-ten-nơ 13. Tham chiếu truy cập chung

47. Điều kiện giao hàng 50. Bản chất giao dịch

42. Nước và / hoặc khu vực xuất khẩu / gửi hàng 45. Nước đến cuối cùng

48. Đồng tiền thanh toán và tổng trị giá hóa đơn 49. Tỷ giá tính thuế

23. Vận đơn

Loại: Số: Ngày:

28a. Tên, số hiệu và quốc tịch của phương tiện vận tải 28b. Quốc tịch

29b. Quốc tịch29a. Tên, số hiệu và quốc tịch của phương tiện vận tải qua biên giới

1. Loại hình xuất nhập khẩu và thủ tục Hải quan 6. Ngày nộp tờ khai cho cơ quan Hải quan8. Người xuất khẩu / người gửi hàng:

BEST UNIQUE LTD

TAIWAN

31. Phương tiện vận tải 35. Tham chiếu tờ lược khai 32. Cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng

TAWAN

Cảng Tiên sa - KVII  (Đà Nẵng)

61. Chuyển tải trong quá trình quá cảnh 26. Nơi để hàng hóa

Loại thuế Tổng số tiền thuế (VNĐ) B. Hợp đồng thương mại

Số: Ngày:

C. Hóa đơn thương mại

Số: Ngày:

D. Thông tin về trị giá

Mối quan hệ đặc biệt giữa các bên giao dịch

Mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịchCộng

62. Biện pháp kiểm soát / sự việc bất thường trong quá trình chuyển tải.

Xác nhận đã làm thủ tục Hải quan

11b. Đại diện của người khai Hải quan là ông / bà: Người khai Hải quan cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm của 

người đại diện trong quá trình làm thủ tục Hải quan.

Ngày tháng năm

(Người khai Hải quan ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

59. Cơ quan Hải quan dự định trên tuyến đường

22. Các chi tiết về bảo lãnh:   Số:   Ngày: 
60. Cơ quan Hải quan tại điểm đến

7. Ngày đăng ký tờ khai: 21/7/2006 

Giới hạn thời gian

Công chức Hải quan chấp nhận tờ khai ký tên, đóng dấu:

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

(Đại diện người khai Hải quan ký, ghi rõ họ tên)

53. Hạn ngạch / giấy phép38. Mã hàng hóa (theo AHTN)

46. Mã nước xuất xứ 36. Tổng trọng lượng (kg)

17. Trị giá cơ sở 39. Số lượng và đơn vị tính

18. Khoản phải cộng 19. Khoản phải trừ

16. Thủ tục Hải quan đã áp dụng

20. Chính sách thuế

27. Kho ngoại quan

52. Thanh toán chậm thuế Hải quan / thuế khác / phí

H. Trị giá giao dịch bao gồm khoản thanh toán gián tiếp/trả trước/ứng trước/đặt cọc

I. Phương pháp xác định trị giá:

Phương pháp 1

Phương pháp 2

Phương pháp 3

Phương pháp 4

Phương pháp 5

Phương pháp 6

34. Số hiệu công-ten-nơ, số hiệu và số lượng các kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả hàng hóa 37. Số thứ tự mặt hàng trên tổng số mặt hàng

1 / 8

15. Các thông tin liên quan đến các yêu cầu quản lý mặt hàng

55. Thuế 

và các 

thu khác

Phương thức 

nộp thuế

G. Đơn giá:

Tiền thuế (VNĐ)
Thuế suất

(%)
Loại thuế F.Trị giá Hải quan Trị giá tính thuế (VNĐ)

Cộng:

K. Lệ phí Hải quan

NGC

1047

21/7/2006  14:10:45
Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I

4

NK

 0,00 

TWD  48.803,00 

1KHONGTT   

0

Đặt hàng gia côngCIF    

Đường biển

25 TRAN QUY CAP

02/BUL-VNT/2006 10/07/2006

JYJ-950712-2 12/07/2006

HANSA LODON V.S125 TW 

SEA 0016264583 14/07/2006

HANSA LODON V.S125 TW 

55129900

TW  53.568,00

 525.917,70 

 0,00  0,00 

22.767,00 YARD

Mã sản phẩm:

Thông thường

TSA

1
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02.02BUL06

XNK

TTĐB

GTGT

Thu khác

 525.917,70  8.340.002.886,60  0,00 0

 0  0,00

 0  0,00

 0  0,00

VAI 100% POLYESTER 57-58

 0,00 

Thu khác

GTGT

TTĐB

XNK  0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0 

 260.684,25 

CHAU

Số CMND / Hộ chiếu: 

Do:   Cấp ngày: 

Mã đơn vị: 0400410498

Tên đơn vị: Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may Đà Nẵng

Ðịa chỉ: 25 Trần Quý Cáp

Điện thoại: 823725

Fax: 823367

 23,10 

VN  - Viet NamTW  - Taiwan

E. Chứng từ kèm theo tờ khai Hải quan Bản saoBản chính

TM


