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Sô: 118 /2011/TT-BTC 
Hà Nội, ngày ỉ 6 tháng 8 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng 

đối vói hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; 

Căn cứ 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 giá trị gia 
tăng; 

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về 
việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương; 

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

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại công vãn sổ 5375/VPCP-
KTTH ngày 04/8/2010 và công văn so 3126/VPCP-KTTH ngày 17/5/2011 của 
Văn phòng Chính phủ; 

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với 
hàng hóa nhập khấu của các dự án điện như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản 
cô định của dự án điện. 

Điều 2. Thuế nhập khẩu 

1. Đối với các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu 
đãi đầu tư trước ngày 01/10/2010 (ngaỵ Nghị đính số 87/2010/NĐ-CP ngày 
13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế 
xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sau đây gọi là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP) có hiệu 
lực thi hành): 
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ỉ . í  N g u y ê n  l i ệ u ,  v ậ t  t ư  n h ậ p  k h ẩ u  t r ư ớ c  n g à y  1 7 / 1 2 / 2 0 1 0  ( n g à y  N g h ị  
quyét sỏ 59/NỌ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thu tục 
hanh chinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, sau đây UỌ1 
ỉa Nghị quvết số 59/NQ-CP, có hiệu lực thi hành): 

a) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện do Chính 
phu. Thu urớng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Công Thương xác nhận các loại 
Vậi tu. imuvên liệu này là loại vật tư, nguyên liệu đồng bộ và không tách rời vói 
các may móc, thiêt bị chính đê tạo tài sản cố định của dự án điện thì xác dịnh la 
nguyỏn liệu, vật tư dùng đế chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyên cỏng 
tmhệ đê lăp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc chính dược 
miên thu ỏ nhập khấu theo qui định tại điểm d khoản 6 Điều 16 Nghị dịnh sỏ 
149'2005ND-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiét thi hành Luật 
rhue xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sau đây gọi là Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ). 

b) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án điện 
'khác dụ an điện quy định tại điếm a khoản này, thực hiện miễn thuê nhập khâu 
ỉheo qui định tại điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-
(T ' ' 

c) Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Tuỳ thuộc vào thời điểm đăng ký Danh mực 
hang hoa nhập khấu miễn thuế cùa dự án mà thực hiện theo qui định tại Thỏng Lu 
so 59/2007TT-BTC ngàỵ 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế 
xuảt khâu, thuế nhập khấu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khâu, nhập khâu 
hoặc l hỏnu tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dằn 
v e thu ĩ ục hai quan; kiếm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuê nhập khâu 
và quan ly thuê đối với hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư 
sô 79 20ÓO/TT-BTC). 

d) Dôi với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điộn quv 
định tại điẻm a khoản này, ngoài việc thực hiện hồ sơ, thủ tục miễn thuê quy dịnh 
lại điem c khoản này, ngườỉ đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế 
phai Xuai trình cho cơ quan hải quan văn bản phê duyệt của Chính phu, Thú 
lường Chinh phủ (01 bản sao), vãn bản xác nhận của Bộ Công Thương (01 ban 
chỉnh) va cung câp bản thuyết minh và/hoặc mô tả vị trí lắp đặt sử dụng vật tư. 
nguyên liệu trong sơ đồ công nghệ cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hai 
quan làn dâu tiên kê từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

ỉ . 2 .  Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ ngày 17/12/2010 trở đi: 

a) Nạuyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện do Chính 
phu. Thu tướng Chính phủ phê duyệt được miễn thuế nhập khẩu theo qui định tại 
đièm d khoan 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP. Hồ sơ, thủ tục miễn thuc 
thực hiộn theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1.1 nhưng không bao gồm 
\ ân ban xác nhận của Bộ Công Thương. 

b) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự an điện 
khac du án điện quy định tại điếm a khoản này, thực hiện miễn thuế nhập khâu 
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theo qui định tại điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định sổ 149/2005/NĐ-
CP. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hỉện theo quy định tại điểm c khoản lễl 

2. Đối với các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu 
đãi đầu tư từ ngày 01/10/2010 trở đi: 

2.1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được 
miễn thuế nhập khẩu theo qui định tại điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị 
định 87/2010/NĐ-CP. ' 

2.2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Tuỳ thuộc vào thời điểm đăng ký Danh mục 
hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của dự án mà thực hiện theo qui định tại Thông tư 
số 79/2009/TT-BTC hoặc Thông tư số 194/20 io/TT-BTC ngày 06/12/2010 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuê 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khâu. 

Điều 3. Thuế giá tri gia tăng 

1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trước ngày 01/01/2009: 

1.1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (được xác định là nguyên liệu, vật tư dùríg 
để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ đế lắp ráp đồng bộ 
hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc chính): Không chịu thuế giá trị gia 
tăng theo qui định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 
10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và 
Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là 
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP). ể# 

1.2. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện khác dự án 
điện quy định tại khoản 1.1: Chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 
số 158/2003/NĐ-CP. 

2. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện kế từ 
ngày 01/01/2009 trở đi: Chịu thuế giá trị gia tăng theo qui định của Luật Thuế giá 
trị gia tăng ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Tổ chức thưc hiên 
• « 

Đối với hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại 
điêm a khoản 1.1, điếm a khoản 1.2 Điều 2 và không chịu thuế giá trị gia tăng 
theo quy định tại khoản 1 ễ 1 Điều 3 mà đơn vị nhập khẩu đã nộp thuế, bao gồm cả 
tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo Quyết định ấn định thuế (hoặc 
truy thư thuế) thì thực hiện hoàn thuế (bao gồm cả tiền phạt nếu có) hoặc trừ vào 
tiên thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản 
lý thuế. 
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Điều 5. Hiêu lưc thi hành • • 
1 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyj(?tháng 3 năm 2011 và băi 

bo còtm văn số 12609/BTC-CST ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vè 
ĩhue nhập khâu và thuế giá ưị gia tăng đối với vật tư, thiết bị xây dựng các cô nu 
trinh diện 

2 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, dơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời J.j4ự 

\o'i nhận: 
I  hu  iưong Chinh  phù ,  các  Phó TTCP; 
V an  phò r i i i  I  \ v  vả  các  ban  của  Đảng;  
V à n  phona Ụuôc hội; 
Vàn phútm Om l ịch  nước ;  
i an  nhân dàn  TC;  
Vicn  Iv iem sá t  nhân  dân TC;  
Kic t ì i  loan  Nhà  nước ;  
Ván  PÍ ÌOIILI  BCĐTVV về  phòng chống tham nhũng; 
(Vic Bõ. co quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph 
i ÍSNI) cac (inh. thành phố trực thuộc Trung ương; 
Ph.nm ] huoni} mại và Công nghiệp Việt Nam; 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Lk kièrn  ĩ  ra vàn  bản (Bộ Tư pháp); 
(  > .  Hai  Lpian  cac  tinh, thành phô; 
l OI1Ị! bao: 
vv chstỉc Chinh plni: 
\ \  chsnc  Bỏ l  à i  ch ính;  
(  d o n  \  Ị  thuộc  Bộ Tài chính; 
! III! V ỉ. ( ST I P\\K). 

ĐÔ Hoàng Anh Tuân 


