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Nghị định 

100/2016/NĐ-CP 
01/07/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật 

Quản lý thuế 

Thông tư  

99/2016/TT- BTC 
13/08/2016 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

Thông tư 

95/2016/TT-BTC 
12/08/2016 Hướng dẫn về đăng ký thuế 

Công văn 

3235/TCT-TNCN 
 Về việc quyết toán thuế TNCN 

Công văn 

3241/TCT-KK 
 Về việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại 

Công văn 

3251/TCT-CS 
 Về việc xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN 

Công văn 

10315/BTC-TCT 
 Về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 

Công văn 

3436/TCT-TNCN 
 Về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh 

Công văn 

3437/TCT-TNCN 
 Về chính sách thuế TNCN 
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I. NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ 
TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật quản lý thuế. 

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP 

- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thêm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật vào các đối 
tượng không chịu thuế; theo đó, dịch vụ này bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. 

Ngoài ra, Nghị định 100/2016/NĐ-CP làm rõ việc vận chuyển hành khách công cộng thuộc đối tượng 
không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm cả tàu điện. 

- Đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế, Nghị định 
100/2016/NĐ-CP quy định có thể là tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến hoặc đã chế biến nhưng 
tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên. Nghị định 
còn làm rõ tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng. 

- Bên cạnh đó, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP bổ sung vào các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 
0% đối với thuốc lá, rượu, bia được nhập khẩu sau đó xuất khẩu. 

2. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa 
đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong 
nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá này không 
theo giá giao dịch thông thường thì cơ quan thuế sẽ ấn định. 

Riêng đối với các trường hợp đặc thù, Nghị định 100/2016/NĐ-CP có những hướng dẫn riêng về giá tính 
thuế tiêu thụ đặc biệt; đó là trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng qua các cơ sở trực thuộc 
hạch toán phụ thuộc; bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty 
con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc cơ sở có mối quan hệ liên kết. 

3. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP 

- Người nộp thuế chậm nộp thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày 
tính trên số tiền thuế chậm nộp. 

Với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 mà chưa nộp thì chuyển sang mức tiền chậm nộp 
theo quy định mới từ 01/07/2016. 

- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP bãi bỏ điều 38 quy định về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế đối với 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Nghị định 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, trừ Khoản 2 Điều 3 của nghị định này có 
hiệu lực từ ngày 01/09/2016. 

II. THÔNG TƯ 99/2016/ TT – BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá 
trị gia tăng; quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 
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1. Quy định chung về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 99/2016/TT-BTC như sau: 

 + Người nộp thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện 
khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

 + Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện đúng theo quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật; 

 + Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng; 

 + Cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hoàn thuế giá trị 
gia tăng và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan trong việc hoàn thuế. 

 2. Quy trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng 

 Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế như sau: 

 + Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các tài 
liệu khác theo quy định; 

 + Người nộp thuế gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế từ thời điểm 
cơ quan thuế chấp nhận giao dịch điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp. 

Hồ sơ hoàn thuế sau khi nộp sẽ được phân loại; xác định số thuế được hoàn, số tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt còn nợ được bù trừ; đề xuất, thẩm định hồ sơ hoàn thuế; giám sát hồ sơ hoàn thuế; ban hành 
quyết định và chi hoàn thuế; công khai thông tin, kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế theo Thông tư 
99/2016/TT-BTC. 

Theo đó, Thông tư 99/2016/TT-BTC quy định cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ để bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn. 

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ phải bù trừ bao gồm: tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý trên Hệ thống ứng 
dụng; tiền thuế nợ (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan) do cơ quan hải quan cung cấp; tiền thuế nợ Ngân sách 
nhà nước theo văn bản đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. 

Cơ quan thuế sẽ căn cứ kết quả xác định số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn, không được hoàn, số tiền 
thuế nợ phải bù trừ, số tiền thuế giá trị gia tăng còn được hoàn trả, thực hiện lập đề xuất hoàn thuế và dự 
thảo Quyết định hoàn thuế, Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 13/8/2016. 

III. THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ DO BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin 
đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký 
thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý 
và sử dụng mã số thuế. 
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1. Quy định chung về đăng ký thuế 

 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn việc cấp và sử dụng mã số thuế cho tổ chức, cá nhân như sau: 

- Cấp mã số thuế:  

+ Tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt quá trình hoạt động;  

+ Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt cuộc đời; Người phụ thuộc được cấp mã số thuế 
để giảm trừ gia cảnh, đồng thời cũng là mã số thuế cá nhân nếu phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà 
nước.  

+ Mã số thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện 
hộ kinh doanh. Nếu thay đổi đại diện phải thông báo cấp lại mã số thuế.  

+ Mã số thuế của tổ chức sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng cho, thừa kế được giữ nguyên.  

+ Các đơn vị độc lập sẽ được cấp mã số thuế 10 số, còn các đơn vị trực thuộc được cấp mã số thuế 13 số.  

- Sử dụng mã số thuế:  

Mã số thuế được sử dụng để khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các 
nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động ở nhiều địa bàn. 

Cụ thể việc sử dụng mã số thuế của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân 
kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, người phụ thuộc được hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-
BTC.  

2. Quy định cụ thể về đăng ký thuế 

 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định cụ thể việc đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức 
lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức. Theo đó: 

 - Đăng ký thuế: 

 + Tổ chức kinh tế, tổ chức khác phải đăng ký thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ: Ngày ghi trên Giấy 
phép thành lập, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc tương đương; ngày bắt 
đầu hoạt động kinh doanh; ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay; ngày ký hợp đồng, hiệp 
định dầu khí... 

 + Tổ chức, cá nhân không sản xuất kinh doanh đăng ký thuế cùng thời hạn khai thuế hoặc nộp hồ sơ hoàn 
thuế lần đầu; 

 + Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế cùng thời hạn khai thuế lần đầu. 
Trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì đăng ký thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày 
ghi trên Giấy chứng nhận; 

 + Đăng ký thuế cho người phụ thuộc sẽ cùng thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh; 

 + Cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc một lần trong năm, muộn nhất là 
10 ngày trước ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 
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xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia 

Hồ sơ đăng ký thuế; địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế; tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế; 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 95/2016/TT-BTC. 

- Thay đổi thông tin đăng ký thuế: 

Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có những 
thay đổi thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai phải thông báo thay đổi thông tin 
trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. Hồ sơ và thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC. 

 - Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh: 

 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. 

 Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 12/8/2016. 
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