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1. Bộ Tài chính đề nghị không thanh tra chồng chéo đối với doanh nghiệp 
Bộ Tài chính ban hành Công văn số 9179/BTC-TTr vào ngày 11/07/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra,   

kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017. 

Theo đó, công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát kế hoạch   
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017. 

Đặc biệt, kế hoạch thanh tra không được chồng chéo, trùng lặp 
về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra.  2. Doanh nghiệp chế xuất 

khi bán không quá 3% phế liệu gia 
công vào nội địa được miễn truy nộp 
thuế nhập khẩu 
Tổng Cục Hải Quan ban hành Công văn số 4635/
TCHQ-TXNK vào ngày 11/07/2017 về việc bán phế 
liệu gia công vào thị trường nội địa. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp chế xuất 
bán phế liệu gia công vào thị trường nội địa, nếu 

không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu,    

vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công thì 
được miễn thuế nhập khẩu. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp chế xuất phải kê khai nộp 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế      
bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan. 

 
Trường hợp 
thời điểm bán phế liệu trước ngày 01/09/2016 (ngày Nghị 
định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực) thì việc kê khai nộp 
thuế cho phế liệu phải thực hiện tại cơ quan thuế nội địa 
(khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC). 

Tờ khai bán phế liệu vào nội địa được sử dụng mã loại hình 

là A42 (Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015, 

Công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016). 

3. Bán sản phẩm cho doanh nghiệp khác xuất khẩu không được hoàn thuế nhập khẩu 

Tổng Cục Hải Quan ban hành Công văn số 4846/TCHQ-TXNK vào ngày 20/07/2017 về 
việc hoàn thuế nhập khẩu. 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, một trong 
những điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu 
(SXXK) là doanh nghiệp phải trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm. 

 
Theo đó, cho dù doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để SXXK nhưng không 
trực tiếp xuất khẩu sản phẩm mà bán cho doanh nghiệp khác xuất khẩu thì 
không được hoàn thuế. 



5. Hóa đơn phát hiện 
bỏ sót sau thanh tra vẫn được kê khai  
khấu trừ bổ sung thuế Giá trị gia tăng 

Bộ Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2876/TCT-CS vào ngày 28/06/2017 về chính sách thuế Giá trị gia tăng. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, trường hợp sau thời điểm thanh tra thuế, doanh 
nghiệp tự phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót, kể cả hóa đơn liên quan đến kỳ tính thuế đã bị thanh tra thì vẫn được     
kê khai khấu trừ bổ sung. 

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên việc xử phạt sẽ căn cứ vào chế độ quy định và nguyên nhân khách quan,      
chủ quản của việc khai sót. 

Ngân hàng Nhà Nước ban hành Quyết định số 1425/QĐ-
NHNN vào ngày 07/07/2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn 

tối đa bằng đồng Việt Nam của 
tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài đối với 
khách hàng vay để đáp ứng nhu 
cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành 
kinh tế theo quy định tại    
Thông tư số 39/2016/TT-
NHNN ngày 30/12/2016. 

Quyết định điều chỉnh giảm thêm 0,5% mức lãi suất cho vay 
ngắn hạn bằng đồng Việt Nam kể từ ngày 10/07/2017, cụ thể   
từ 7% giảm xuống còn 6,5%/năm. 

Mức lãi suất nêu trên được áp dụng đối với các nhu cầu vốn quy 
định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, gồm: 

4. Từ 10/07/2017,  lãi  suất  cho vay 
ngắn hạn Việt Nam đồng (VND) giảm 
còn 6,5%/năm 

Phục vụ lĩnh vực phát triển nông 
nghiệp, nông thôn; 

Thực hiện phương án kinh doanh 
hàng xuất khẩu; 

Phục  vụ  kinh  doanh  của  doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

Phát  triển  ngành  công  nghiệp            
hỗ trợ; 

Phục  vụ  kinh  doanh  của  doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Mức Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2017 và thay thế Quyết định số 277/QĐ-NHNN               
ngày 03/03/2017. 



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”. 
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6. Quy định mới về thủ tục khai nộp các loại thuế và lệ phí 

 

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC vào ngày 17/06/2016 
nhằm hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và 
thu nội địa. 

Thông tư này hướng dẫn về thủ tục nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê 
đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp 
luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu,            
nhập khẩu. 

Theo đó, về hình thức nộp thuế, nếu doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn đã 
được cơ quan thuế, ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử thì phải       
kê khai nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử, không được nộp tiền mặt. 

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế 
(mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 
25/08/2014 của Bộ Tài chính. 

Về biểu mẫu, trường hợp nộp 
thuế điện tử, doanh nghiệp 
lập Giấy nộp tiền hoặc Giấy 
nộp tiền nộp thay theo mẫu 

số C1-02/NS ban hành kèm 
theo Thông tư này. Trên Giấy 
nộp tiền phải ký điện tử vào ít 
nhất 1 trong 3 vị trí người nộp 
tiền hoặc kế toán trưởng hoặc 
thủ trưởng đơn vị và nộp           
trực tuyến qua Cổng thông tin   
điện tử củaTổng Cục 
Thuế. 

Ngược lại, nếu nộp thuế tiền 
mặt hoặc chuyển khoản qua 
Ngân hàng thương mại phối 
hợp thu thì doanh nghiệp 
thực hiện lập bảng kê nộp 
thuế theo mẫu số 01/BKNT 
ban hành kèm theo Thông 
tư này. Cách ghi từng biểu 
mẫu có hướng dẫn chi tiết 
tại Điều 6 và Điều 9 của 
Thông tư. 
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