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BẢN TIN GỒM NỘI DUNG CHÍNH SAU 

 

23/02/2021 | Công văn số 879/TCHQ-TXNK  hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, 

thành phố về miễn thuế và hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản 

xuất xuất khẩu, sau đó được doanh nghiệp nhập khẩu thuê gia công lại. 

 

22/02/2021 | Công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai 
cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân. 
 
 
26/02/2021 | Công văn số 1938/BTC-TCT thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và 
các Thông tư khác. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

23/02/2021 | Công văn số 879/TCHQ-TXNK  hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, 

thành phố về miễn thuế và hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình 

sản xuất xuất khẩu, sau đó được doanh nghiệp nhập khẩu thuê gia công lại. 

 

Tại công văn 879/TCHQ-TXNK, TCHQ hướng dẫn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng 

xuất khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/09/2016 mà người nhập khẩu đưa một phần 

nguyên liệu cho doanh nghiệp khác để gia công lại hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một 

hoặc một số công đoạn của sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT. 

 

Đồng thời TCHQ cho phép hoàn lại số tiền thuế đã ấn định và không ấn định thuế đối với  

trường hợp thuê gia công lại một phần nguyên liệu nhập khẩu hoặc một số công đoạn sản xuất. 

TCHQ giao các Cục Hải quan toàn quốc tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử 

dụng nguyên liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp và kiểm tra sau thông quan 

tại trụ sở doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất 

khẩu khi có dấu hiệu nghi vấn, dấu hiệu rủi ro. 

 

Tuy nhiên, công văn 879/TCHQ-TXNK chưa hướng dẫn cơ chế xử lý thuế trong trường hợp 

doanh nghiệp đã chủ động khai báo, nộp thuế cho lượng nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu 

thuê gia công ngoài theo các hướng dẫn trước đây của cơ quan Hải quan. 

 

22/02/2021 | Công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai 

cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân. 

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn 

quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đảm  
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bảo đạt được các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 

thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, 

Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận 

liên quan của Cục Thuế và Chi cục Thuế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 

110/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC. Trường hợp cá 

nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp 

để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX; Trường hợp cá 

nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp 

tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo 

khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC. 

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài 

khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ 

quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021). 

Các bước thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo 

Công văn. 

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để khuyến 

khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch 

điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản 

giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm 

ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các 

công văn của Tổng cục Thuế. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế biết được những lợi ích thiết thực khi 

triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng 

phương thức điện tử để người nộp thuế tích cực thực hiện. Tuyên truyền về mục đích, lợi ích, 

cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, khai thuế điện tử, tuyên truyền qua đài phát 

thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên  
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truyền rộng rãi về nỗ lực, kết quả cải cách của ngành thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người 

nộp thuế thông qua việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử. 

 
26/02/2021 | Công văn số 1938/BTC-TCT thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC 
và các Thông tư khác. 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14 có giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

Điều. Bộ Tài chính đã có Công văn số 1914/BTC-TCT gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, 

đơn vị về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trong thời gian Thông tư chưa ban hành và 

chưa phát sinh hiệu lực, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

(1) Các Thông tư sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành 

Luật Quản lý thuế. Do vậy, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm : 

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐCP. 

- Thông tư số 176/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát 

triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga "Vietsovpetro" từ Lô 09- 1 theo Hiệp 

định 2010 và Nghị định thư 2013. 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP . 

- Thông tư số 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá 

nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí 

Thông tư số 22/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP quy định 

thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng. 
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- Thông tư số 56/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu  

ủa Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ 

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP. 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐCP quy 

ịnh về thu tiền sử dụng đất. 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐCP quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

- Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản 

thuế và thu nội địa. 

- Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 

- Thông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được 

chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản 

lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế. 

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

- Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013 TT-

BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 

Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 

- Thông tư số 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 
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- Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ 

Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

- Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP. 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP. 

- Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT- TC. 

(2) Các quy định tại các Thông tư nêu tại điểm 1 công văn này trừ những nội dung đã được quy 

định cụ thể tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP tiếp tục 

có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Văn phòng giao dịch:  
11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

 


