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Phụ lục 2 

CÁCH TÍNH HÀM LƯỢNG AIFTA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  15/2010/TT-BCT ngày 15  tháng 4        năm 

2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ) 

 

 

1. Giá FOB được tính  theo công thức như sau: 

a) Giá FOB = Giá xuất xưởng + các chi phí khác 

b) Các chi phí khác trong công thức trên là các chi phí phát sinh trong 

việc đưa hàng lên tàu để xuất khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi 

phí vận tải nội địa, chi phí lưu kho, chi phí tại cảng, phí môi giới, phí dịch vụ 

và các chi phí tương tự khác. 

2. Giá xuất xưởng được tính theo công thức sau: 

a) Giá xuất xưởng = Chi phí sản xuất + Lợi nhuận 

b) Công thức tính chi phí sản xuất: 

i) Chi phí sản xuất = Chi phí nguyên vật liệu thô + Chi phí nhân công + 

Chi phí phân bổ. 

ii) Chi phí nguyên vật liệu thô bao gồm: 

- Chi phí nguyên liệu thô;  

- Chi phí vận tải và phí bảo hiểm. 

iii) Chi phí nhân công bao gồm: 

- Lương; 

- Thù lao; 

- Các khoản phúc lợi khác cho người lao động có liên quan đến quá 

trình sản xuất. 

iv) Chi phí phân bổ (danh sách không bị giới hạn) bao gồm nhưng 

không giới hạn bởi: 

- Chi phí nhà xưởng có liên quan đến quá trình sản xuất (bảo hiểm, chi 

phí thuê và thuê mua nhà máy, khấu hao nhà xưởng, sửa chữa, bảo trì, thuế, 

lãi cầm cố); 

- Các khoản thuê mua và trả lãi của nhà máy và thiết bị;  

- An ninh nhà máy; 

- Bảo hiểm (nhà máy, thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng trong quá 

trình sản xuất sản phẩm); 
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- Các chi phí tiện ích (năng lượng, điện, nước và các chi phí tiện ích 

khác đóng góp trực tiếp vào quá trình sản xuất);  

- Nghiên cứu, phát triển, thiết kế và chế tạo;  

- Khuôn rập, khuôn đúc, việc trang bị dụng cụ và khấu hao, bảo trì và 

sửa chữa của nhà máy và thiết bị;  

- Tiền bản quyền sáng chế (có liên quan đến máy móc hoặc quy trình 

sản xuất có bản quyền hoặc quyền sản xuất);  

- Kiểm tra và thử nghiệm nguyên vật liệu và sản phẩm; 

- Lưu trữ và sắp xếp trong nhà máy;  

- Xử lý các chất thải có thể tái chế;  

- Các yếu tố chi phí trong việc tính toán giá trị của nguyên vật liệu như 

chi phí cảng, chi phí giải phóng hàng và thuế nhập khẩu./.   


