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ĐỂ GIA NHẬP GS1 VIỆT NAM VÀ ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 

 
Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) gồm:  

 

I. Đối với các Doanh nghiệp đăng ký MSMV mới: 

1. Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch: 01 bản 

2.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành 
lập (01 bản sao y công chứng trong vòng 03 tháng). 

II. Mức phí: 

TT Phân loại mã 

Phí cấp và  

hướng dẫn sử 

dụng 

Phí duy trì 

1 
Mã doanh nghiệp GCP-8 (tương ứng với trường hợp doanh 

nghiệp sử dụng 10.000 mã sản phẩm) 
1.000.000 đ/mã 1.500.000 đ/ năm 

2 
Mã doanh nghiệp GCP-9 (tương ứng với trường hợp doanh 

nghiệp sử dụng 1.000 mã sản phẩm) 
1.000.000 đ/mã 800.000 đ /năm 

3 
Mã doanh nghiệp GCP-10 (tương ứng với trường hợp 

doanh nghiệp sử dụng 100 mã sản phẩm) 
1.000.000 đ/mã 500.000 đ/ năm  

4 
Mã doanh nghiệp GCP-12 (tương ứng với trường hợp 

doanh nghiệp sử dụng 01 mã sản phẩm) 
1.000.000 đ/mã - 

5 Mã địa điểm toàn cầu (GLN) 300.000 đ/mã 200.000 đ/năm 

6 Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) 300.000 đ/mã 200.000 đ/năm 

 Phí dịch vụ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ: 500.000 đ/bộ 

 

Lưu ý: 

- Khi đăng kí sử dụng MSMV, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đăng ký. 
Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm 
đăng ký bằng 50 % mức phí duy trì tương ứng với từng loại MSMV. 
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Hướng dẫn kê khai hồ sơ: 

 

1. Tên Doanh nghiệp ghi đúng theo tên pháp nhân được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập của doanh nghiệp. Đối với cơ sở nếu trên 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là “Hộ kinh doanh cá thể” thì phải ghi đúng như trên giấy phép. 

2. Địa chỉ ghi đúng theo địa chỉ được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập nếu địa chỉ khác với địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận thì phải 
có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Ngày tháng năm là ngày thay đổi cuối cùng thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập. 

4. Mục “Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã”: 

a. Mã doanh nghiệp (GCP): 

- Mã 8 chữ số: chọn khi tổng chủng loại sản phẩm của DN trên 1.000 đến 10.000 sản phẩm. 

- Mã 9 chữ số: chọn khi tổng chủng loại sản phẩm của DN trên 100 đến 1.000 sản phẩm. 

- Mã 10 chữ số: chọn khi tổng chủng loại sản phẩm của DN dưới 100 sản phẩm. 

- Mã 12 chữ số: chọn khi cần sử dụng mã cho 01 sản phẩm. 

b. Mã số địa điểm toàn cầu (GLN): dùng để phân định địa điểm của công ty, chi nhánh, kho bãi, cửa 
hàng… của doanh nghiệp  kê khai cụ thể trong danh mục địa điểm. 

c. Mã số rút gọn EAN-8: sử dụng trên các sản phẩm có kích thước quá nhỏ - mã này được cấp riêng cho 
từng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp  kê khai cụ thể trong danh mục mã thương phẩm toàn 
cầu 8 chữ số. 
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