Th tc thanh toán, hoàn tr s tin thu ã ng trc, tin phí dch v hoàn
thu giá tr gia tng thuc lnh vc kho bc
Ban hành kèm theo Quyt nh 1531/Q-BTC ngày 03/7/2014 ca B Tài chính.
1. Th tc thanh toán, hoàn tr s tin thu ã ng trc, tin phí dch v hoàn thu giá tr gia tng.
- Trình t thc hin:
+ nh k by (7) ngày mt ln, ngân hàng thng mi cn c tình hình thc t, lp và gi h s ngh thanh toán, hoàn
tr s tin thu ã ng trc, tin phí dch v hoàn thu c hng n Cc Thu ni Ngân hàng thng mi ng ký, khai thu.
+ Trong thi hn ti a hai (02) ngày làm vic k t ngày nhn c ngh thanh toán ca ngân hàng thng mi, Cc
Thu ni Ngân hàng thng mi ng ký, khai thu ban hành Quyt nh thanh toán theo mu quy nh ti Ph lc 7
Thông t này ng thi lp Lnh hoàn tr khon thu ngân sách nhà nc theo mu quy nh ban hành kèm theo
Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 ca B trng B Tài chính hng dn thi hành mt s iu ca Lut
Qun lý thu và Ngh nh s 83/2013/N-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph gi Ngân hàng thng mi, Kho bc
Nhà nc ng cp thc hin chuyn tin cho ngân hàng thng mi.
+ Cn c Quyt nh thanh toán và Lnh hoàn tr do Cc Thu ni Ngân hàng thng mi ng ký, khai thu ban
hành, Kho bc Nhà nc chuyn tin cho ngân hàng thng mi. Ngun tin thanh toán c trích t Qu hoàn thu
giá tr gia tng.
- Cách thc thc hin:
+ Ngân hàng thng mi qua ng bu in hoc trc tip gi công vn ngh thanh toán và Bng kê ngh thanh
toán cho Cc Thu a phng.
+ Cc Thu a phng gi Quyt nh thanh toán kèm theo Lnh hoàn tr tin thu, tin dch v cho gi Ngân hàng
thng mi, Kho bc Nhà nc ng cp thc hin chuyn tin cho ngân hàng thng mi.
- Thành phn, s lng h s:
* Thành phn h s:
· Vn bn ngh thanh toán s tin thu ã ng trc, tin phí dch v hoàn thu ca k thanh toán theo mu quy nh ti
Ph lc 5 Thông t s 72/2014/TT-BTC.
· Bng kê ngh thanh toán theo mu quy nh ti Ph lc 6 Thông t s 72/2014/TT-BTC.
* S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: Trong thi hn ti a hai (02) ngày làm vic k t ngày nhn c ngh thanh toán ca ngân
hàng thng mi, Cc Thu ni Ngân hàng thng mi ng ký, khai thu ban hành Quyt nh thanh toán theo mu
quy nh ti Ph lc 7 Thông t này ng thi lp Lnh hoàn tr khon thu ngân sách nhà nc theo mu quy nh ban
hành kèm theo Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 ca B trng B Tài chính hng dn thi hành
mt s iu ca Lut Qun lý thu và Ngh nh s 83/2013/N-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph gi Ngân hàng
thng mi, Kho bc Nhà nc ng cp thc hin chuyn tin cho ngân hàng thng mi.
- i tng thc hin th tc hành chính: Ngân hàng thng mi
- C quan thc hin th tc hành chính:

+ C quan có thm quyn quyt nh: Kho bc nhà nc
+ C quan hoc ngi có thm quyn c y quyn hoc phân cp thc hin (nu có):
+ C quan trc tip thc hin TTHC:
+ C quan phi hp (nu có): Cc Thu a phng
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Ngân hàng thng mi c thanh toán s tin thu giá tr gia tng ã ng trc
và tin phí dch v hoàn thu giá tr gia tng.
- Phí, l phí: Không
- Tên mu n, mu t khai: Ph lc 5, Ph lc 6 Thông t 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 ca B Tài chính.
Ti v Ph lc 5 và 6.
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: không
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Lut thu giá tr gia tng s 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thu giá tr
gia tng s 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013;
+ Lut Qun lý thu s 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut qun lý thu
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
+ Ngh nh s 83/2013/N-CP ngày 22 tháng 7 nm 2013 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s iu ca
Lut qun lý thu và Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut qun lý thu;
+ Ngh nh s 209/2013/N-CP ngày 18/12/2013 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn mt s iu Lut thu
giá tr gia tng;
+ Ngh nh s 215/2013/N-CP ngày 23 tháng 12 nm 2013 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn
hn và c cu t chc ca B Tài chính;
+ Thông t s 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 ca B Tài chính quy nh v hoàn thu giá tr gia tng i vi
hàng hóa ca ngi nc ngoài, ngi Vit Nam nh c nc ngoài mang theo khi xut cnh.

