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THÔNG TƯ  
Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng 

đối vói hàng hoá xuất khẩu

Căn cứ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 
ngày 03/6/2008 và các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Thuế 
GTGT;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản 
pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điểm l(c) Mục III Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 
của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy 
trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội;

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009 về việc đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá 
thực xuất khẩu như sau:

Điều 1. Thực hiện tạm hoàn thuế GTGT đối vói hàng hoá thực xuất khẳu 
chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

1. Đối tượng được tạm hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư này là các tổ 
chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu có hàng hoá thực xuất khấu đang 
trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng 
xuất khẩu, trừ các trường hợp phải kiếm tra trước khi hoàn thuế sau đây:

- Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên, trong đó có quy định phải kiểm tra trước khi hoàn 
thuế;

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp người nộp thuế 
sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có cơ sở sản xuất tại địa phương nơi hoàn thuế 
được tạm hoàn thuế GTGT;

- Người nộp thuế đâ có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 02 
(hai) năm tính từ thời điếm đề nghị hoàn thuế trở về trước. Hành vi trốn thuế, gian 
lận về thuế theo mức quy định tại Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngàỵ 
07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cường chế 
thi hành quyết định hành chính thuế;

- N gười nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyên đôi 
hình thức sở hữu cơ sở kinh doanh, châm dứt hoạt động kinh doanh; giao, bán,



khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, khi thực hiện quyết toán thuế tại thời điếm 
sáp nhập, hợp nhất... có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hèt hoặc có sô 
thuế GTGT nộp thừa;

- Hết thời hạn theo thông báo bang văn bản của cơ quan thuế nhung người 
nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế 
hoặc không  chứng minh được số thuế khai là đúng.

2. Số thuế GTGT được tạm hoàn đối với hàng hoá thực xuất khẩu, chưa có 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng bàng 90% (chín mươi phần trăm) số thuế GTGT 
đầu vào được hoàn của hàng hoá xuất khâu theo hồ sơ đề nghị hoàn thuê của người 
nộp thuế.

Ví dụ 1: Công ty A có họp đồng xuất khẩu hàng hoá, đã thực xuất khẩu hàng 
hoá, đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo 
hợp đồng xuất khẩu, số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu là 100 triệu 
đồng thì Công ty A được tạm hoàn 90% số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá thực 
xuất khẩu tương ứng là 90 triệu đồng.

- Trường hợp hàng xuất khâu thanh toán theo phương thức chậm trả hoặc 
từng kỳ, được ghi rõ trong hợp đồng xuât khấu trong thời gian chưa đên hạn thanh 
toán; chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hoặc phía nước ngoài đã có thanh 
toán hoặc tạm ứng trước thì người nộp thuế được hoàn toàn bộ số thuế GTGT đầu 
vào theo hướng dẫn tại Điểm 1.3(c.3) Mục III Phần B Thông tư số 
129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều cùa Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP 
ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế GTGT.

Ví dụ 2: Công ty c  có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, trong hợp đồng xuất 
khâu ghi rõ phương thức thanh toán chậm trả, thời hạn chậm trả, hàng hoá đã thực 
xuất khẩu, đang trong thời eian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngàn 
hàng theo hợp đồng xuất khẩu, số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu là 
100 triệu đồng thì Công ty c  được tạm hoàn 100% số thuế GTGT đầu vào của hàng 
hoá thực xuất khẩu tương ứng là 100 triệu đồng. Đến thời hạn thanh toán ghi trên 
hợp đồng xuất khẩu, Công ty c  phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
theo quv định.

- Trường hợp người nộp thuế đã thực xuất khâu hàng hoá, đâ được phía nước 
ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khấu một phần giá trị hàng hoá 
thực xuất khẩu, nếu người nộp thuế có hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế GTGT đầu vào 
đối với hàng hoá xuất khẩu (bao gồm cả phần giá trị hàng hoá xuất khấu đã được 
thanh toán và phần giá trị hàng hoá xuất khâu chưa được thanh toán), nếu đáp ứng 
đu điều kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế thì được hoàn thuế GTGT đầu vào như sau: 
Phần giá trị hàng hoá đã có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hoàn toàn bộ; 
Phần giá trị hànf  hoá còn lại chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa 
đến hạn thanh toán theo hợp đồng xuất khẩu thì được tạm hoàn 90%, đến hạn thanh 
toán theo hợp đồnf, xuất khẩu người nộp thuế xuất trình đủ chứng từ thanh toán qua 
ngân hàng thì được hoàn tiếp 10% số thuế GTGT chưa được hoàn.



Ví dụ 3: Công ty A có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, đã thực xuất khẩu hàng 
hoá, số thuế GTCiT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu là 100 triệu đồng. Sau khi đã 
được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu tương ứng 
80% giá trị hàng hoá thực xuất khẩu, giá trị hàng hoá còn lại chưa đến hạn thanh 
toán. Công ty A có hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thì được 
hoàn thuế như sau:

+ Công ty A được hoàn 80 triệu đồng (đối với số hàng hoá xuất khấu đã có đủ 
chứng từ thanh toán); được tạm hoàn 18 triệu đồng (20 triệu X 90%), được hoàn tiếp 
2 triệu đồng (10% còn lại) khi có đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy 
định.

+ Trường hợp như nêu trên nhưng đã đến hạn thanh toán theo hợp đồng Công 
ty mới lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và chưa có chứng từ thanh toán của 20% giá trị 
hàng hoá xuất khẩu thì Công ty được hoàn 80 triệu đồng đối với số hàng hoá xuất 
khấu đã có đủ chứng từ thanh toán; số  hàng hoá chưa có chứng từ thanh toán theo 
quy định chưa được hoàn.

3. Ngoài đoi tượng và mức tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu nêu 
trèn, để giải quyết; hoàn thuế kịp thời cho người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
thuộc các đối tượng và trường hợp khác (bao gồm hoàn thuế trước, kiếm tra sau và 
kiêm tra trước, hoàn thuế sau), trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan 
thuê xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ 
điêu kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; 
đôi với sô thuế cẩn kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ 
sơ thi xử lý hoàn thuế khi có đủ căn cứ.

Điều 2. Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẳu trong một số 
trường hợp khác:

1. Trường hợp xuất khẩu uỷ thác thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu lưu giữ hoá 
đơn GTGT bán háng xuất khẩu (liên 2) do bên uỷ thác xuất khẩu lập theo quy định. 
Bên nhận uỷ thác sau khi được khách hàng nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất 
khâu uỷ thác phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng (như đôi với trường hợp xuât 
khẩu hàng hoá) cho bên uỷ thác.

Trường hợp bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại 
hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều 
khách hàng và giá cả cũng khác nhau thì bên nhận uỷ thác phải xác nhận về số lượng 
hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn 
giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu và phải sao gửi: tờ khai hải quan, hợp đồng xuất 
khâu và chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho bên uỷ thác (đon vị sao gửi ký tên, 
đóng dấu).

2. Trường hợp người nộp thuế có hợp đồng xuất khẩu bán hàng hoá cho 
khách hàng nước ngoài, đà hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hoá, sau đó người nộp 
thuế có thoả thuận với phía nước ngoài điều chỉnh giá bán hàng hoá; nếu người nộp 
thuê có phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp  đồng theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành và điều chỉnh hoá đơn GTGT và doanh số hàng hoá xuất khẩu 
theo giá bán hàng hoá đã điều chỉnh, nếu hàng hoá xuất khâu đảm báo đủ điều kiện 
vệ khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu thi toàn bộ thuế GTGT 
đâu vào của hàng hoá đã xuất khấu được kẻ khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.



3. Trường họp hàng hoá xuất khẩu tăng/giảm trọng lượng, thê tích tự nhiên 
trong quá trình vận chuyển do tính chất lý hoá của hàng hoá (theo kêt quả giám định 
độc lập cùa bên xuất khâu và bên nhập khâu) thì người nộp thuê được kẻ khai, khâu 
trừ thuế GTGT dầu vào của sỏ lượng hàng hoá thực xuất khẩu nếu đáp ứng các điêu 
kiện khác theo quy định. Trường hợp này, doanh thu bán hàng hoá xuất khẩu được 
xác định căn cứ vào số tiền phía nước ngoài thực thanh toán qua ngân hàng theo quy 
định phù hợp với thoả thuận của hai bên mua và bên bán trong hợp đỏng xuât khâu 
(phụ lục hợp đồng hoặc văn ban điều chỉnh hợp đồng, nếu có) có liên quan, số  thuế 
GTGT được hoàn tính trên toàn bộ giá trị hàng hoá thực tế đã xuât khâu.

Đối với hàng hoá thực tế đã xuất khấu nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điêu này 
chưa có chửng từ thanh toán qua ngân hàng được tạm hoàn thuế GTGT theo quy 
định tại Thông tư này.

4. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khấu bị khách hàng nước ngoài trà 
lại không được hoàn thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thuê cao hơn số thuê 
được hoàn thi thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng 
hoá xuất khấu bị trả lại. số  thuế thu hôi hoàn được xử lý theo quyết định của cơ 
quan thuế. Nếu sau đó người nộp thuế tiếp tục bán số hàng hoá bị tra lại này thi phải 
kè khai nộp thuế và được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ hoàn thuế

1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục í Phần G 
Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định sô 
85 2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều cùa Luật Quản lý thuế; riêng Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN đối với 
trường hợp tạm hoàn thuế GTGT thực hiện theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư này.

Đối với người nộp thuế đề nghị tạm hoàn thuế khi chưa có chứng từ thanh 
toán hàng xuất khẩu qua ngân hàng thì người nộp thuế phải cam kết sẽ xuất trình 
Bano kè chứng từ đã thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng chậm nhất là 
05 (nàm) ngày sau ngàv người nộp thuế đã được thanh toán tiền hàng xuất khâu. 
Ngày doanh nghiệp đã được thanh toán tiền hàng xuất khẩu là ngày thanh toán ghi 
trèn họp đồng xuất khâu: trường hợp trên hợp đồng xuất khẩu không ghi rồ thời hạn 
khách hàng nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng thỉ căn cứ phương thức thanh 
toán tièn bán hàng hoá trên họp đông xuất khâu đè xác định.

2. Đối với 10% (mười phần trăm) số thuế GTGT chưa được hoàn theo hồ sơ 
hoàn thuê, người nộp thuế không phải lập và gửi lại hô sơ hoàn thuế đã gửi cơ quan 
thuế nếu khòng có sự điều chính, bô sung hồ sơ đã gửi; người nộp thuê chỉ gừi bô
sung cho cơ quan thuế:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT nèu trên).

- Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng (theo quy định tại Điểm 2.1 
Mục 1 Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên).



3. Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp 
và chính xác của hồ sơ, chứng từ, hoá đơn và các tài liệu khác có liên quan trong hồ 
sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế.

Điều 4. Thủ tục và thời gian giải quyết hoàn thuế

1. Cơ quan thuê có trách nhiệm tiếp nhận, kiếm tra, xem xét hồ sơ đê nghị 
hoàn thuế của người nộp thuế và giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Trường họp người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế trong đó vừa có số 
thuê GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng, vừa có sô thuế GTGT đầu vào của hàng hoá bán trong nước thì cơ quan thuế 
kiêm tra xác định nêu hàng hoá dịch vụ bán trong nước có thuê GTGT đâu vào chưa 
được khấu trừ hết thuộc trường hợp được hoàn thuế thì xem xét giải quyết theo quy 
định, riêng đôi với hàng hoá xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
thực hiện tách số liệu liên quan đến thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu 
chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để giải quyết tạm hoàn thuế tương ứng 
90% thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu. Trường hợp người nộp thuế 
không kê khai tách/tiêng thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu thì thuế GTGT 
đâu vào của hàng hoá xuất khẩu được xác định tương ứng theo tỷ lệ % doanh thu 
hàng hoá xuất khau với tổng doanh thu hàng hoá bán ra trong kỳ kê khai hoàn thuế.

Trường hợp hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế GTGT thuộc đối tượng được tạm 
hoàn trước kiêm tra sau thì cơ quan thuế kiểm tra tính đầy đủ, đúng thú tục, hợp 
pháp của hồ sơ đề nghị hoàn làm căn cứ ra lệnh hoàn trả (theo mâu sô C1-04/NS 
hoặc mẫu số C1-05/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 
24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua 
Kho bạc Nhà nước) cho người nộp thuế; trong lệnh hoàn trả, chỉ tiêu [Lý do hoàn 
trả] ghi rõ tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu theo hồ sơ đề nghị của 
người nộp thuế.

2. Cơ quan thuế thực hiện hoàn tiếp 10% số thuế GTGT chưa được hoàn của 
hô sơ hoàn thuế khi người nộp thuế có đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn 
tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

3. Thời gian giải quyết hoàn thuế:

- Đôi với hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khấu, chưa 
có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (90%) đảm bảo tính đầy đủ, đúng thủ tục, hợp 
pháp thì thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế tối đa không quá 07 (bảy) ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận được đủ hồ sơ đê nghị hoàn thuê của người nộp thuê.

- Đôi với hồ sơ đề nghị hoàn tiếp số thuế GTGT còn lại của hàng hóa xuất 
khâu, chưa có chửng từ thanh toán qua ngân hàng (10%) thì thời hạn giải quyết hoàn 
thuê tôi đa không quá 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị 
hoàn thuế của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế do Chi cục Thuế quán lý 
thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn tiếp 10% về Cục 
Thuê đê giải quyết (không gửi đến Chi cục Thuế). N ếu hồ sơ đầy đủ chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục Thuế giải quyết hoàn ngay 10% số thuế 
còn lại cho người nộp thuế trong thời hạn nêu trên; trường hợp cần thiết phải xác 
minh chúng từ thanh toán qua ngân hàng thỉ Cục Thuế thông báo cho Chi cục Thuế 
đẽ xác minh.



- Đối với các trường hợp được tạm hoàn thuế khác theo kêt quả kiêm tra hô sơ
hoàn thuê:

+ Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiêm tra sau thì thời 
hạn giải quyết tạm hoàn thuế tối đa không quá 08 (tám) ngày làm việc, kè từ ngày 
nhận được đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của nsười nộp thuế.

+ Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Trong 
vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế của người 
nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện tồ chức kiểm tra số thuế đề nghị hoàn. Thủ tục 
và thời £Ìan kiêm tra hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế thực hiện theo quy định của 
Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Ọuản lý thuê 
hiện hành. Tồng thời gian kiềm tra, xác minh và ra lệnh hoàn trả đối với từng trường 
hợp này không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế 
của người nộp thuế.

Trong quá trình kiêm tra hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khâu chưa có 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện 
được hoàn thì ra lệnh hoàn trả ngay tương, ứng với số thuế đã đủ điều kiện hoàn; đối 
với số thuế cần kiểm tra xác minh, giải trình, bổ sung hồ sơ thì phải có thông báo gửi 
người nộp thuế biết.

Điều 5. Kiểm tra và xử lý vi phạm:

1. Đối với doanh nghiệp được hoàn thuế trước kiêm tra sau, cơ quan thuế phai 
có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định của pháp luật quản lý 
thuế. Căn cứ kết quả kiểm tra nếu phát hiện gian lận, trôn thuế (bao gồm cả việc 
không thực hiện thanh toán qua ngân hàng và không cung cấp được chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng theo đúng thời hạn) thì cơ quan thuế thu hồi lại số tiền thuế 
GTGT đã tạm hoàn vi phạm, đồng thời xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chưa đến thời hạn thanh toán mà hai bên mua bán có thoá 
thuận điều chỉnh thời hạn thanh toán có liên quan, đồng thời người nộp thuế đã được 
cơ quan thuế giải quyết tạm hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá thực tế xuất 
khẩu, thì n^ười nộp thuế phải cung cấp ngay văn bản thoả thuận điều chỉnh thời hạn 
thanh toán có liên quan cho cơ quan thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày, kê từ ngày ký, 
làm căn cứ xác định thời hạn phải xuất trình chímg từ thanh toán qua ngân hàng theo 
quy định.

3. Trường hợp đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng xuất khâu, nếu người 
nộp thuế chưa xuất trình được chứng, từ thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng 
xuất khẩu thì ngoài việc bị thu hồi số tiền thuế đã tạm hoàn tương ứng, người nộp 
thuế còn bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn tới tăng sô tiền thuê được hoàn theo 
hướng dẫn tại Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp người nộp thuế không được khách hàng phía nước ngoài thanh 
toán do khách hàng bị phá sản hoặc không có khả năng thanh toán thì bị thu hồi số 
thuế GTGT đã tạm hoàn tương ứng, nhưng khône bị xừ phạt vi phạm nếu xuất trình 
được văn bàn của toà án phía nước ngoài xác định khách hàng nước ngoài bị phá sản 
hoặc văn bản liên quan xác định nguyên nhân phía nước ngoài không, có khả năng



thanh toán. Thời hạn phải xuất trình văn bản nêu trên chậm nhất không quá 60 (sáu 
mươi) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán theo hợp đồng; quá thời hạn 60 ngày 
người nộp thuê không xuất trình dược chứns từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các 
văn bản nêu trên thì cơ quan thuế thu hồi số tiền đã tạm hoàn thuế GTGT của hàng 
hoá xuât khâu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng tương ứng và xử phạt về 
hành vi khai sai theo hướng dẫn tại Thông tư sổ 61/2007/TT-BTC nêu trên.

4. Trường hợp hợp đồng xuất khẩu không ghi rõ thời hạn thanh toán thì sau 
30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày được tạm hoàn 90% số thuế GTGT đầu vào của hàng 
hoá thực xuất khau trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân 
hàng theo họp đồng xuât khẩu, nếu người nộp thuế chưa xuất trình chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng, cơ quan thuế thực hiện thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo 
giải trình (theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC 
nêu trên); nếu người nộp thuế không có giải trình phù hợp thì cơ quan thuế thực hiện 
kiêm tra sau hoàn thuế, làm rõ lý do chậm xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng. Trườns; hợp xác định doanh nghiệp có sai phạm không đáp ứng điều kiện hoàn 
thuế đôi với hàng hoá xuất khẩu thì thu hồi tiền thuế GTGT đã tạm hoàn và xứ phạt 
vi phạm về thuế theo pháp luật.

5. Trường hợp đến thời hạn phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng mà người nộp thuế chưa xuất trình được thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi số 
tiên thuê đã hoàn đôi với hàng hoá xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Nếu sau đó người nộp thuế được phía 
nước ngoài thanh toán, xuất trình chứng từ thanh toán thì được kê khai khấu trừ, 
hoàn thuế theo quy định.

6. Trong các trường hợp cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT trước kiếm 
tra sau việc xem xét giải quyết hoàn thuế xác định theo hồ sơ. Người nộp thuế phải 
chịu trách nhiệm về tính trung thực và đúng đắn cùa hồ sơ. N ếu người nộp thuế lập 
hồ sơ không đúng dẫn tới cơ quan thuế hoàn thuế sai thì người nộp thuế phải chịu 
trách nhiệm hoàn trả số tiền được hoàn thuế sai, nếu là hành vi vi phạm nghiêm 
trọng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Điều 6. Báo cáo tạm hoàn thuế

Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm mở hồ sơ theo 
dõi và báo cáo, đánh giá tình hình tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất 
khâu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo 
hợp đông xuât khâu.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thực hiện theo 
dõi và báo cáo tạm hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức thục hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kê từ ngày ký và thay thế 
Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của 
Chính phu. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 cùa Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị



định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 cua Chính phù quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT nếu không trái với hướng đẫn 
tại Thông tư này.

Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT của hàng hoá xuất khâu chưa có chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng người nộp thuế dã gửi cơ quan thuế trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành, nếu thời g ia n  c ơ  quan thuế xem xét giải quyêt hoàn thuê 
sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại 
thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đê nghị các tô chức, cá nhân 
phan ánh về Bộ Tài chính đề nghiên cứu sửa đồi, bố sung kịp thời 

 
N ơi nhộn:
- v p  n  Đảng và các Ban cua Đảng;
- VP Q H, VP Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, c ơ  ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiềm sát N DTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TƯ  cua các đoàn thể;

UBN D , Sở TC các tinh. TP trực thuộc TƯ;
- Cục t huế các tinh. TP trực thuộc TƯ;
- C ác đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; 

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Ban chi dạo T U về Phòng, chống tham nhũng;
- Website Chính phù;

Website Bộ Tài chinh;
- Lưu: VI : TCT(VT, KK).35)

KT Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

8



TÊN T Ổ CHỨC/CÁ NHÂN             C Ộ NG HÒA XÃ HỘI C H Ủ NGHĨA VIỆT NAM               Mẫu số 01/ĐNHT
................................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Theo TT số 94/2010/1r-BTC

S o:...........  ng à y  3 0 / 6 /2010 của BTC
........., ngày ......... tháng  năm  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
TẠM HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính g ừ i : ........ (tên cơ  quan thu. cơ  quan cỏ thẩm  quyền hoàn trà ) ............

I- Thông tin về người nộp thuế đề nghị hoàn trả:

Tên người nộp thuê :................................................................................................................................................................
M ã số thuế : ................................................................................................................................................................................
Địa c h i : .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................... Huyện ..................................................T ỉn h ...................................................
Điện thoại : .................. ...................................................................  F a x ......................................E m a i l : .........................
Sô tài khoản : ................................................................. tại Ngân hàng (Kho bạc Nhà n ư ớ c ) : ...................................

Nghề níihiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :..................................................................................................

II- Nội dung đề nghị tạm hoàn thuế/phí/các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1- Thông tin về khoản thuế giá trị gia tăng (G TG T) đề nghị hoàn trá:
__________________________________ _____________________________ ____________________ Đơn vị tinh; Đóng)
Sô tiên 

thuế 
phát 
sinh 

đẩu ra

Sô tiên 
thuế đầu 
vào được 
khấu rrừ

Sô
tiền
thuế
đã

nộp

Sô tiên 
thuế đề 

nghị 
hoàn

Thời gian 
phát sinh số 
tiền thuế đề 
ne;hi hoán 

(1)

Thời hạn 
thanh toán qua 

ngân hàng 
theo hợp đồng 

xuất khẩu

Lênh hoàn trà Lý do 
đê 

nghị 
hoàn 
(2)

Số Ngày
Cơ 

quan 
thuế ra 

lệnh

Sô tiên 
thuế 
tạm 
hoàn

Tông sô

- Giải trinh về việc điều chinh thuế G TG T đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đà nộp cho cơ quan
Thuế (nếu có):...............................................................................................................................................................................
- ....( Tên người nộp thuế)... cam kết sẽ xuất trinh Bàng kê chứng từ đà thanh toán tiền hàng hoá xuất khâu 
qua ntíân hàng chậm nhất là 05 (năm) ngày sau ngày ...(tên người nộp thuế)... đã được thanh toán tiền

hàng xuất khẩu theo hợp đồng xuất khẩu

2- H ình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:
Để nộp vào NSNN □  (hoặc) Tài khoản tạm thu số ....................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) ................................................  tinh, thành p h ố .................................................

Theo Quyết định sổ ^  : ........................ n g à y .............................c ù a ...................................................................................

(hoặc) yêu cầu của Cơ quan thu   : ................................................................  Mã số cơ quan t h u : ..........................

Tờ  khai hải quan ^  số : .................. Loại hình xuất nhập k h ẩ u ....................................ngày.................................. .....
(Đơn vị tinh: Đơn vị)

STT Nội dung 
Các khoản nộp NSHN Mã chương

Mã ngành 
kinh tế (K)

Mã nội dung 
kinh tế (TM) Kỳ thuế Số tiền

Tổng số

Tồng số tiền nộp NSNN ghi bằng chừ:



2.2. Hòan trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả : Bằng số:................................................ Bằng c h ừ : ............................

(Chuyển tiền vào lài khoan số : ........................................Tại Ngân hàng (KBNN):

III- Tài liệu gửi kèm : (ghi rõ tén tai liệu, bàn chính, bản sao)

T Ổ  CHỨ C ĐỀ N G H Ị H O À N  TRA
(Ký. ghi họ tên và đóng dấu)

(Ghi chú

(1) Từ kỳ đến kỳ: (2) ghi rõ đề nghị tạm hoàn 90%, 100% HAY ĐỀ NGHỊ HOÀN TIẾP 10% THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHƯA CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THEO HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THEO HƯỚNG DẪN TẠI 
THÔNG TƯ NÀY.(3) TRƯỜNG HỢP TẠM HOÀN THẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHƯA CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN 
QUA NGÂN HÀNG THEO HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU; (4) NỘP VÀO TK TẠM THU CỦA CƠ QUAN THU; (5) KBNN NƠI NGƯỜI NỘP THUẾ 

CÒN NỢ THUẾ; (6) QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN; (7) CƠ QUAN THU QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ;
(8) CHỈ ÁP DỤNG VỚI CÁC KHOẢN THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU DO CƠ QUAN HẢI QUAN QUẢN LÝ.

- KHI GỬI GIẤY NÀY, NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG PHẢI LẬP BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ THEO MẪU 
SỐ 01-1/HTBT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 60/2007/TT-BTC NGÀY 14/6/2007 CỦA B Ộ TÀI CHÍNH.
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