
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Số: 237 /2009/TT-BTC
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ^

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009/ý

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với  nguyên 
liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp  đồng gia công, sản xuất hàng xuất 
khẩu nhưng bị hư hỏng, tồn thất do nguyên nhân khách quan như: bị 

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 
14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ công vãn số 2927/VPCP-KTTH ngày 8/5/2009 của Văn Phòng 
Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thuế nhập 
khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo họp 
đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tồn thất do nguyên 
nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, 
thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp 
đông gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn 
bất ngờ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, 
thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp 
đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn 
bất ngờ.

Điều 2. Đối tượng và điều kiện được miễn, gỉảm, không thu thuế 
nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản 
xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện sau:
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- Đã thông quan và được cơ quan chức năng xác định rõ việc thiệt hại có 
nguyên nhân do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ và tỷ lệ thiệt hại;

- Được cơ quan hải quan và cơ quan thuế kiểm tra sổ sách, chứng từ kế 
toán và các giấy tờ liên quan, xác định nguyên liệu, máy móc, thiết bị đã nhập 
khâu nhưng thực tê thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra không 
tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị thiên tai, hoả 
hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra có thực hiện bảo hiểm và đã được cơ quan bảo hiểm 
bồi thường thiệt hại bao gồm cả tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thì 
không được xử lý miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng được miễn, giảm, 

không thu

1- Miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng nếu nguyên liệu, 
máy móc, thiết bị nhập khẩu bị thiệt hại toàn bộ không còn giá trị sử dụng.

2- Giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng tương ứng với tỷ lệ tổn 
thất của nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu đối với trường họp bị thiệt 
hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng.

Điều 4. Hồ sơ miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia
tăng

1- Công văn đề nghị miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị 
gia tăng cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, 
sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại trong đó nêu rõ nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, tỷ 
]ệ tổn thất của nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu, số tiền thuế đề nghị 
được miễn, giảm và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai 
báo;

2- Hồ sơ hải quan theo qui định tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT- 
BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, 
giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

3- Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa 
bàn nơi phát sinh thiệt hại như: Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan phòng 
cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh vê việc thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy 
móc, thiết bị nhập khẩu;

4- Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 
định về số lượng nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị mất mát hoặc tỷ lệ 
tổn thất thực tế của hang hoá nhập khẩu;

5- Cam kết của doanh nghiệp về việc không mua bảo hiểm cho lô hàng bị 
thiệt hại; hoặc đối với trường hợp Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung 
bôi thường vê thuê thì phải có xác nhận cùa cơ quan bảo hiểm và hợp đồng bảo 
hiểm, chứng từ liên quan.

6- Các giấy tờ khác có liên quan đến vụ việc;
7- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị miễn, giảm, không thu thuế.
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Điều 5. Thủ tục, trình tự miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế 
giá trị gỉa tăng

1 - Nộp và tiếp nhận hồ sơ:
1.1- Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được xét miễn, giảm, không 

thu thuế đối với các trường hợp thuộc đói tượng xét miễn, giảm, khồng thu thuế 
do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ; Nộp hồ sơ cho Cục Hải quan nơi làm thủ 
tục nhập khẩu.

a) Trường họp hồ sơ xét miễn, giảm, không thu thuế được nộp trực tiếp tại 
cơ quan hải quan, cồng chức hải quan tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi 
thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

b) Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính, công chức hải quan đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan hải quan.

2- Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi người nộp thuế nhập khẩu có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 
ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Trường hợp không đúng đối tượng thì yêu cầu thực hiện nộp đủ thuế 
theo quy định;

c) Nấu hồ sơ đầy đủ thì phối hợp với cơ quan thuế địa phương kiểm tra sổ 
sách kế toán, chứng từ nhập kho, xuất kho liên quan đến lô hàng bị thiệt hại; đối 
chiếu các giao dịch kinh doanh của Doanh nghiệp theo hướng dẫn về kiểm tra 
trước hoàn thuế sau tại khoản 5 Điều 127 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 
20/4/2009 để xác định thực tế và mức độ thiệt hại của nguyên liệu, máy móc, 
thiết bị nhập khẩu, nguyên nhân thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; 
nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu không tiêu thụ tại thị trường nội địa và 
không xuất khẩu;

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra là sáu mươi ngày kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ của doanh nghiệp.

d) Kết quả kiểm tra nếu xác định nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập 
khâu đủ điêu kiện miễn, giảm, không thu thuế theo quy định: Cục Hải quan địa 
phương lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, gồm:

- Hô sơ do Doanh nghiệp lập (theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này);
- Biên bản kiêm tra tại doanh nghiệp như nêu tại điểm c khoản 2 Điều

này; . . .
“ Văn bản báo cáo về đề nghị miễn, giảm, không thu thuế của người nộp 

thuê ừong đó nêu rõ: Nguyên nhân dẫn đến việc nguyên liệu, máy móc, thiết bị 
nhập khẩu bị thiệt hại, tổn thất; số tiền thuế được miễn, giảm nêu cụ thể số thuế 
nhập khẩu, số thuế GTGT; số tiền thuế còn phải nộp;

3- Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng 
cục Hải quan kiêm tra, trình Bộ Tài chính quyêt định việc miễn, giảm, không thu 
thuế theo quy định.
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Điều 6: Hiệu lực thi hành

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những 
trường họp đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 1/7/2007 đến trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành có nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp 
đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất 
ngờ mà thỏa mãn các điêu kiện quy định tại Thông tư này thì phản ánh về Bộ 
Tài chính để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

2- Trong quá trình thực hiện Thồng tư nàỵ, nối có vướng mắc đề nghị 
phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyế t .

Nơi nhận:
-  VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuọc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài Chính;
- Cục Hải quan các tinh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

4

^  i /  / Æ

đỗ hoàng Anh Tuấn


