VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
VĂN PHÒNG GS1 VIỆT NAM
8 Hoàng Quốc Việt - Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04)38361463; Fax: (04) 37562444 /38361771
E-mail: info@gs1vn.org.vn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI
Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch"; Thông tư
số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi bổ sung một số điều trong “Quy định về việc cấp,
sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN; Thông tư
số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc "Qui định mức thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí cấp mã số mã vạch”.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu
cầu xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm cụ thể như sau:
a) Hồ sơ đăng ký gồm:
1. Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở
Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;
2. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
3. Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).
b) Mức phí
Phí thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài là:
Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm
Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

500.000đ/hồ sơ
10.000đ/mã

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội
Số tài khoản:
3511.0.1059094
Đơn vị hưởng:
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Lưu ý: Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp và đặc
biệt cần ghi thêm mã số nước ngoài được phép sử dụng vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo
dõi .

(TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
/
Vv: Xin xác nhận sử dụng mã số
nước ngoài trên sản phẩm.

............, ngày

tháng

năm

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BKCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc cấp, sử dụng và quản lý Mã số mã vạch và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày
30/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số
mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN nêu trên;
Tổ chức/Doanh nghiệp chúng tôi là: ……………………………………………………….
Tên tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Điện thoại (Tel) ............................ Fax: .....................................................
Website: ....................................... E-mail: ................................................
Tài khoản (Account): ..................................................................................
Ngân hàng (Bank): ....................................................................................
Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập (Business Registration Certificate/
Certificate of Establishment): Số (No)....................... Ngày cấp (date of issue) ........................... Cơ
quan cấp (Issued by) ............................................................................................................
Mã số nước ngoài sẽ sử dụng: (danh mục kèm theo) .................................................................
Thuộc sở hữu của:........................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số điện thoại: ...............................................................................................................................
Tên sản phẩm:..............................................................................................................................
Sẽ xuất đi: ....................................................................................................................................
Chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Tổng cục cho chúng tôi sử dụng mã số nước
ngoài trên sản phẩm của mình.
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao Giấy uỷ quyền của công ty nước ngoài cho phép sử dụng mã số doanh
nghiệp
- Bản liệt kê sản phẩm kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài.
Xin cảm ơn.
Đại diện của Tổ chức sử dụng MSMV
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BẢNG KÊ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI
TT
1.
2.
…

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Mã nước ngoài

Tổng cộng……….. mã nước ngoài.
Đại diện của Tổ chức sử dụng MSMV
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

