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THÔNG TU 
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 

29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ 78/2Ọ06/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một sổ điển của Luật Quản ỉv thuế ngày 
20/11/2012 và các văn bản hướng dân thỉ hành; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế sổ 
71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thỉ hành; 

Căn cứ Luật Thuế giả trị gia tăng sổ 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật 
sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Luật Thuế giả trị gia tăng sô 3Ỉ/2013/QH13 
ngày 19/6/2013 và các văn bản hướng dân thi hành; 

Căn cứ Luật sửa đoi, bố sung một sô điêu của Luật thuê giả trị gia tăng, 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sô 106/2016/QH13 ngày 
06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và 
các văn bản hướng dân thỉ hành; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cảu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đoi, bỏ sung một sổ điều 

của Thông tư sổ 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/20ỉ 6 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng như sau: 

Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung một sế Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 
29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 
như sau: 

l.Điều 18 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuê giá trị gia tăng được bố sung Khoản 4 
như sau: 

"4. Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế/ Quyết 
định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng 
dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành. 

Sau khi hạch toán Quyết định hoàn thuế/ Quyết định hoàn thuế kiêm bù 
trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế luân chuyến Quyết định hoàn thuế/ 
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Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước và Lệnh hoàn 
thuế/Lệnh hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước sang Kho bạc 
Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhât trong ngày làm việc tiếp 
theo." 

2. Điều 19 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được sửa đối điểm c 
Khoản 2 như sau: 

"c) Thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 (một) ngày 
làm việc kế từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ 
Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế 
chuyển đến." 

3. Điều 20 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được sửa đổi Khoản 2 như 
sau: 

"2. Cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục 
rpl Ẩ Ặ Thuê vê: 

- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải 
trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế. 

- Thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế giá trị 
gia tăng của cơ quan thuế. 

- Thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế." 

Điều 2ằ Hiêu lưc thi hành • • 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày02 tháng 6. năm 2017. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cả nhận 

phản ánh kip thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. áyÁ 

Nơi nhận: w KT. BỘ TIU ƠM, 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; THỨ TRU*ỞNG 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ban nội chính trung ương; 
- Toà án nhân dân tối cao; * 
- Kiêm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân, Sở Tài 
chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT.4» 
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