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Mã số thuế

KT1 Thông tin định danh lấy từ câu B1

KT2 Áp dụng cho doanh nghiệp có ngành tại câu A2 có mã ngành sản phẩm 05-39

1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh:……….…………………………………………………………………………………………………...……………………..…

2. Địa chỉ: Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương …………………………………..…………………………………...…………….......................

3.

KT3 VCPA 2018 - cấp 5

4. Sản phẩm công nghiệp sản xuất và tiêu thụ năm 2021 (ghi toàn bộ sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của cơ sở)

Chi phí sản xuất của doanh nghiệp/chi nhánh ngành công nghiệp nào lớn nhất xếp làm ngành chính

CBA

Trị giá sản phẩm xuất 

kho tiêu thụ

(Đồng)

(là trị giá tương ứng với 

SP tiêu thụ ở cột 3, 

không bao gồm thuế 

VAT, thuế TTĐB, thuế 

XK) 

Tổng số

Trong đó: giá 

trị dịch vụ gia 

công sản 

phẩm cho bên 

ngoài

9 1061 32

Khối lượng sản 

phẩm xuất kho tiêu 

thụ

Tổng số

7 84

Tổng số

Trong đó: 

Sản phẩm 

gia công cho 

bên ngoài

Trong đó: 

Sản phẩm 

gia công cho 

bên ngoài

5

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Phiếu số 1.1/DN-MAUCN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

(Áp dụng cho các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động công nghiệp)

Khối lượng 

sản phẩm 

xuất kho 

chế biến tiếp 

Khối lượng sản 

phẩm sản xuất

Ngành sản phẩm chính :..............................................................................................

Trị giá sản 

phẩm xuất 

kho chế 

biến tiếp

(Đồng)

    Khối lượng tồn kho

Tồn kho 

sản phẩm 

đầu năm

Tồn kho 

sản phẩm 

cuối năm

Tên sản phẩm Đơn vị tính

Mã sản 

phẩm

Tìm mã sản 

phẩm thuộc 

mã ngành 

cấp 5 trong 

phụ biểu

Khối lượng sản phẩm

(Chỉ tính khối lượng của các sản phẩm do cơ sở sản xuất bằng nguyên vật liệu của cơ sở 

và sản phẩm do cơ sở gia công cho bên ngoài, không tính các sản phẩm do bên ngoài gia 

công cho cơ sở)


