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Hoàn thuế giá trị gia tăng qua mạng 
sẽ được thí điểm từ tháng 12/2016 

Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài 

chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức 

điện tử. 
 

Theo Quyết định này, kể từ tháng 12/2016, các doanh nghiệp 

tại 13 tỉnh, thành sau đây sẽ được đăng ký thí điểm thủ tục 

hoàn thuế GTGT theo 

phương thức điện tử, 

gồm: Hà Nội, Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Đồng 

Nai, Bình Dương, Đà 

Nẵng, Cần Thơ, Quảng 

Ninh, Kon Tum, Khánh 

Hòa, Vĩnh Phúc, Bình 

Thuận, Thái Nguyên. 
 

 
 

 

Điều kiện tham gia thí điểm  

hoàn thuế điện tử là doanh  

nghiệp đã thực hiện khai thuế điện  

tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế. 
 

Hồ sơ được đề nghị hoàn thuế điện tử bao  

gồm các hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của hàng  

hóa xuất khẩu và của dự án đầu tư. 
 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hoàn thuế GTGT  

cũng sẽ được thực hiện thông qua Cổng thông tin  

điện tử của Tổng cục Thuế. Vì vậy, doanh nghiệp được  

sử dụng chứng thư số, địa chỉ thư điện tử và tài khoản 

đang khai thuế điện tử để xin hoàn thuế. 
 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
Quyết định số 2790/QĐ-
BTC ngày 27/12/2016 của 
Bộ Tài chính; 

Công văn số 94/TCT-KK 
ngày 10/01/2017 của Tổng 
cục Thuế. 
 

THUẾ NHẬP KHẨU 

Công văn số 114/TCHQ-
TXNK ngày 06/01/2017 
của Tổng cục Hải quan; 

Công văn số 1264/BTC-
TCHQ ngày 15/01/2017 
của Bộ Tài chính.  

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Công văn số 
5397/BHXH-TCKT ngày 
30/12/2016 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam; 

Thông báo số 67/TB-
BHXH ngày 10/01/2017 
của Bảo hiểm xã hội TP. 
Hồ Chí Minh. 



 

 

Không có nhà xưởng 
sẽ không được miễn thuế 
nguyên liệu theo loại hình 
nhập sản xuất xuất khẩu  

Đó là nội dung của Công văn số 

114/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2017 

của Tổng cục Hải quan về vướng 

mắc nhập khẩu nguyên liệu sản 

xuất hàng xuất khẩu. 
 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 

12, Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP, một trong những 

điều kiện miễn thuế, hoàn thuế 

nhập khẩu đối với nguyên liệu sản 

xuất xuất khẩu là doanh nghiệp 

phải có cơ sở sản xuất hàng xuất 

khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 

không có cơ sở sản xuất, không tổ 

chức sản xuất mà thuê các đơn vị 

khác sản xuất lại hoặc có cơ sở sản 

xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ 

chứng minh quyền sử dụng hợp 

pháp đối với mặt bằng sản xuất, 

nhà xưởng thì không được miễn 

thuế hoặc hoàn thuế nhập khẩu.  

Từ năm 2017 
miễn phí cấp lại hoặc  
đổi thẻ bảo hiểm y tế  

Đó là nội dung hướng 

dẫn tại Công văn số 

5397/BHXH-TCKT ngày 

30/12/2016 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

về việc hướng dẫn phí 

cấp lại, đổi thẻ bảo 

hiểm y tế (BHYT). 

Theo đó, công văn này 

lưu ý cơ quan bảo hiểm 

xã hội các tỉnh kể từ 

ngày 01/01/2017 không 

được thu phí khi cấp lại 

hoặc đổi thẻ BHYT. 

Việc thu phí cấp lại, đổi 

thẻ BHYT đã được bãi 

bỏ theo quy định tại 

Điểm d Khoản 2 Điều 

23 Luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH13. 

Bãi bỏ Công văn số 
1160/BHXH-BC ngày 
01/04/2010 về việc 
hướng dẫn thu, hạch 
toán, quản lý và sử 
dụng khoản thu phí cấp 
lại và đổi thẻ BHYT. 

Chậm đóng Bảo hiểm y tế  
từ ngày 01/01/2017 sẽ tính lãi theo mức 0,967%/tháng  

Đó là một trong những 

nội dung tại Thông báo 

số 67/TB-BHXH ngày 

10/01/2017 của Bảo 

hiểm xã hội TP. Hồ Chí 

Minh về việc điều chỉnh 

lãi suất tính lãi chậm 

đóng, truy đóng bảo 

hiểm xã hội.  

Theo Thông 

báo này thì lãi 

suất tính lãi 

chậm đóng 

bảo hiểm y tế áp dụng 

tại TP. Hồ Chí Minh kể 

từ ngày 01/01/2017 là 

0,967%/tháng, 

giảm so với 

mức lãi suất áp 

d ụ ng  n ă m 

2016 (1,083%/

tháng, Thông báo số 

619/TB-BHXH ngày 

08/03/2016).  

Theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg, trường hợp doanh nghiệp 

chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên thì phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần 

mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước 

công bố của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.  

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I 
Trụ sở chính: Số 9 Ngô Gia Tự, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  

VP tại TP. HCM: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3  

VP tại Hà Nội: Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Quận Đống Đa  



Máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn  
được miễn truy thu thuế khâu nhập khẩu 

Công văn số 1264/BTC-TCHQ ngày 

15/01/2017 của Bộ Tài chính về việc 

xử lý thuế đối với hàng hóa bị thiệt 

hại do hỏa hoạn. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 

nhập khẩu nguyên liệu gia công 

nhưng bị thiệt hại do hỏa hoạn, được 

cơ quan bảo hiểm xác nhận không 

bồi thường tiền thuế nhập khẩu, thuế 

GTGT thì được xét miễn những khoản 

thuế này. 

Đối với máy móc nhập khẩu tạo tài 

sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư 

đã được xét miễn thuế nhập khẩu, 

không thu thuế GTGT nhưng nay bị 

hỏa hoạn, không còn giá trị sử dụng 

và được cơ quan bảo hiểm xác nhận 

không bồi thường tiền thuế nhập 

khẩu, thuế GTGT thì cũng được miễn 

truy thu các khoản thuế này. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải kê khai 

nộp thuế GTGT và thuế thu nhập  

doanh nghiệp đối với doanh thu bán 

thanh lý số hàng hóa, máy móc bị hỏa 

hoạn.  

Hóa đơn bỏ sót phát hiện sau thanh tra  

vẫn được kê khai bổ sung  

 

Công văn số 94/TCT-KK ngày 

10/01/2017 của Tổng cục Thuế về 

việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối 

với hóa đơn bỏ sót. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, sau khi 

cơ quan thuế thanh tra và ban hành 

quyết định xử lý thuế, nếu doanh 

nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã 

được thanh tra còn sai sót thì doanh 

nghiệp được tự khai bổ sung, điều 

chỉnh; việc xử lý căn cứ theo chế độ 

quy định và nguyên nhân khách quan, 

chủ quan của việc khai sót. 

Theo đó, trường hợp sau thời điểm cơ 

quan thuế thanh tra, kiểm tra, Công 

ty phát hiện còn hóa đơn GTGT đầu 

vào kê khai sót thì được kê khai khấu 

trừ bổ sung. Việc xử lý sẽ căn cứ vào 

chế độ quy định và nguyên nhân 

khách quan, chủ quan của việc khai 

sót.  

 

Hoàn thuế GTGT qua mạng                         
sẽ được thí điểm từ tháng 12/2016 

Không có nhà xưởng sẽ không được miễn 
thuế nguyên liệu theo loại hình                

nhập sản xuất xuất khẩu  

Từ năm 2017, miễn phí cấp lại hoặc đổi    
thẻ bảo hiểm y tế 

Chậm đóngbảo hiểm y tế từ ngày 
01/01/2017 sẽ tính lãi theo mức 

0,967%/tháng 

Máy móc thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn 
được miễn truy thu thuế khâu nhập khẩu 

Hóa đơn bỏ sót phát hiện sau thanh tra  
vẫn được kê khai bổ sung  

Lưu ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất 
chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin 
này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi 
áp dụng”. 


