
  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Số:5706/TB-CT Khánh Hòa, ngày  05  tháng 11 năm 2019. 

THÔNG BÁO 

V/v: Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi      

Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

 

 Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.   

Nay Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo các nội dung mới của Thông tư số 

66/2019/TT-BTC (theo giới thiệu của Tổng cục Thuế tại công văn số 4409/TCT-KK ngày 

30/10/2019), cụ thể như sau: 

1. Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số giải 

thích từ ngữ đã được hướng dẫn tại Khoản 4, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 

110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bổ sung giải thích: Tài khoản giao dịch thuế điện tử bao gồm 01 (một) tài 

khoản chính và tối đa không quá 10 (mười) tài khoản phụ. Tài khoản chính được cơ 

quan thuế cấp cho người nộp thuế sau khi người nộp thuế đăng ký giao dịch với cơ quan 

thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Tài khoản phụ do người nộp thuế đăng ký 

thông qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện theo từng dịch vụ. 

Trước đây: Chỉ quy định về tài khoản giao dịch thuế điện tử, chưa có quy định 

cụ thể về tài khoản chính, tài khoản phụ. 

- Gộp nội dung giải thích về “Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế” và “Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN” thành “Tổ chức cung cấp dịch vụ 

giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế” và sửa đổi cho phù hợp với quy 

định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP. 

Trước đây: Hai khái niệm “Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế” và “Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN” được hướng dẫn riêng tại Khoản 

6 và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. 

2. Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Khoản 8, Khoản 9 Điều 3 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC sửa thành Khoản 7, Khoản 8. 

3. Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung quy định 

Chứng từ điện tử đã hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 

số                  110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

Bổ sung và quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, sửa đổi 

chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại để phù 

hợp với quy định của Nghị định số 165/2018/NĐ-CP. 

Trước đây: Chưa quy định việc sửa đổi chứng từ điện tử; việc chuyển đổi chứng 

từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử đã được 

sửa đổi tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP. 



2 

4. Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung quy định 

thời gian nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 

110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bổ sung quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế 

điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế) và căn cứ để cơ quan thuế tính 

thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và xử lý hành vi 

chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết 

hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Trước đây: Chưa quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ 

thuế điện tử. 

- Sửa đổi quy định về ngày nộp thuế điện tử tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 

110/2015/TT-BTC để phù hợp với quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu 

nội địa (sau đây gọi là Thông tư số 84/2016/TT-BTC). 

Trước đây: quy định: “Ngày nộp thuế điện tử là ngày người nộp thuế hoặc 

người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp 

thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp 

thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công”. 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định: ngày nộp thuế là ngày 

hệ thống thanh toán của ngân hàng/cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài khoản của 

người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử. 

- Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ Sơ khai 

thuế, không nộp hồ sơ khai thuế đã hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 8 110/2015/TT-BTC. 

Trước đây: Quy định việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, 

không nộp hồ sơ khai thuế nhưng do việc quy định lập Biên bản và Quyết định xử phạt 

bằng phương thức điện tử như quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC là không khả 

thi, không phù hợp đối với trường hợp hồ sơ khai thuế chậm nộp cũng như không nộp 

hồ sơ khai thuế qua Cổng thông tin điện tử vì không có hướng phản hồi lại với cơ quan 

Thuế qua Cổng thông tin điện tử. 

5. Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về Xử lý 

sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với trường hợp 

do lỗi của Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế đã hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ 

sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp. 

Trước đây: Quy định việc được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp 

nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế; NNT 

nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau 

- Sửa đổi quy định NNT nộp hồ sơ trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông 

tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động và hồ sơ, chứng từ điện tử nộp trong 

thời gian này là đúng hạn. 
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Trước đây: NNT nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo 

sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì không bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử. 

- Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc 

nhà nước hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng thông tin điện tử của Tổng 

cục thuế bị lỗi. 

Trước đây: Chưa quy định đối với trường hợp này. 

6. Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về đăng ký 

giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đã hướng dẫn tại Khoản 1 và 

Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bổ sung quy định: “Người nộp thuế được cấp một tài khoản chính để thực hiện 

đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông 

tư này, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này. Người nộp thuế được sử dụng tài khoản 

chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông 

tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan 

thuế”. 

Trước đây: Chưa quy định 

- Bổ sung quy định: “Chỉ sau khi được cơ quan thuế thông báo chấp nhận cấp tài 

khoản giao dịch điện tử theo quy định tại Điều này hoặc Điều 32 Thông tư này, người 

nộp thuế mới có thể thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định (trừ 

trường hợp đăng ký thuế lần đầu theo quy định tại Điều 19 Thông tư này)” để áp dụng 

cho tất cả các thủ tục hành chính thuế điện tử. 

Trước đây: đã được quy định rải rác tại các Điều 18, Điều 21, Điều 23, Điều 27 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC. 

- Bổ sung quy định cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế bằng mã 

xác thực giao dịch điện tử theo quy định phải là cá nhân đã có mã số thuế; Bổ sung quy 

định đối với trường hợp cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế 

thì cá nhân đến cơ quan thuế bất kỳ xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu 

hoặc thẻ căn cước công dân để nhận và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử. 

Trước đây: Chưa quy định 

7. Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: 

Sửa đổi quy định về đăng ký thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 

110/2015/TT-BTC để thống nhất với quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 95/2016/TT-BTC). 

8. Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định đã hướng 

dẫn tại Điều 19 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Sửa đổi quy định về tên Điều 19 đã hướng dẫn tại Thông tư số 110/2015/TT-

BTC thành “Đăng ký thuế lần đầu” để phân biệt với quy định đăng ký thuế khi người 

nộp thuế đã có mã số thuế tại Điều 20. 

Trước đây: Tên Điều 19 là đăng ký thuế và cấp mã số thuế chưa đúng với nội 

dung của Điều và gây hiểu nhầm là tất cả các hồ sơ ĐKT điện tử thực hiện theo Điều 

này. 
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- Bổ sung quy định về thời hạn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả 

Thông báo 01-1/TB-TĐT cho người nộp thuế thành chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký thuế điện tử để thống nhất với các hồ sơ điện tử khác của người nộp thuế. 

Trước đây: Chưa quy định. 

- Sửa đổi thời hạn cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận 

hồ sơ cho NNT trong trường hợp hồ sơ có sai sót để NNT nộp hồ sơ khác xuống còn 02 

ngày làm việc để phù hợp với quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC. 

Trước đây: quy định là 03 ngày làm việc. 

- Sửa đổi quy định cơ quan thuế chỉ thông báo cho người nộp thuế đối với hồ sơ 

ĐKT sau khi kiểm tra có sai sót để người nộp thuế hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và nộp lại 

hồ sơ điện tử khác thay thế hồ sơ đã gửi có sai sót để phù hợp với quy định của Thông 

tư 95/2016/TT-BTC theo hướng rút ngắn thời gian trả kết quả cho người nộp thuế và tạo 

thuận lợi cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc nộp và xử lý hồ sơ. 

Trước đây: Tất cả các hồ sơ ĐKT đều được trả thông báo sau khi CQT kiểm tra, 

bao gồm cả trường hợp hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ ĐKT có sai sót thì NNT thực 

hiện giải trình, bổ sung thông tin cho hồ sơ đã nộp. Quá thời hạn giải trình, bổ sung hồ 

sơ mà người nộp thuế không gửi văn bản giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của 

cơ quan thuế thì người nộp thuế không thuộc trường hợp được cấp mã số thuế. 

- Bổ sung quy định trường hợp hồ sơ đăng ký thuế bằng bản giấy không khớp 

đúng với hồ sơ điện tử và thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, cơ quan 

thuế giải quyết theo hồ sơ giấy và trả kết quả đăng ký thuế cho người nộp thuế để tạo 

thuận lợi cho NNT không phải nộp lại hồ sơ điện tử. 

Trước đây: Chưa quy định 

- Bổ sung quy định hồ sơ đăng ký thuế điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu 

sau thời hạn trả kết quả đăng ký thuế 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử mà người nộp thuế không đến cơ quan thuế hoặc 

đến cơ quan thuế nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về 

đăng ký doanh nghiệp bằng điện tử và cơ quan thuế không phải theo dõi kết quả xử lý 

hồ sơ ĐKT điện tử nhưng người nộp thuế không đến nhận kết quả. 

Trước đây: Chưa quy định 

- Thay mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ 

sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót là Thông báo mẫu 01-2/TB-TĐT để thống nhất 

với các thủ tục về khai thuế, hoàn thuế và phù hợp với xử lý của ứng dụng tin học. 

Trước đây: Thông báo về việc thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức 

điện tử mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC. 

9. Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định đã hướng 

dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bổ sung quy định để làm rõ các thủ tục đăng ký thuế điện tử khác như đăng ký 

cấp mã số thuế khấu trừ, nộp thay, khôi phục mã số thuế, khôi phục sau tạm ngừng kinh 

doanh trước thời hạn để phù hợp với quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC và 

thống nhất khi thực hiện. 

Trước đây: Chưa quy định cụ thể mà chỉ quy định chung và thủ tục khác. 
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- Bổ sung thời hạn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo 01-

1/TB-TĐT cho người nộp thuế là chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ. 

Trước đây: Chưa quy định. 

- Bổ sung quy định trường hợp người nộp thuế đăng ký nhận kết quả là Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan 

Thuế có trách nhiệm gửi kết quả cho người nộp thuế đến địa chỉ người nộp thuế đã đăng 

ký để tạo thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến nhận kết quả tại trụ sở của cơ 

quan thuế. 

Trước đây: Chưa quy định. 

- Sửa đổi thời hạn cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận 

hồ sơ cho NNT trong trường hợp hồ sơ có sai sót để NNT nộp hồ sơ khác xuống còn 02 

ngày làm việc để phù hợp với quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC. 

Trước đây: quy định là 03 ngày làm việc. 

- Sửa đổi quy định NNT nộp lại hồ sơ điện tử khác thay thế hồ sơ đã gửi có sai 

sót để phù hợp với quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC. 

Trước đây: Trường hợp hồ sơ ĐKT có sai sót thì NNT thực hiện giải trình, bổ 

sung thông tin cho hồ sơ đã nộp. 

- Thay mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ 

sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót là Thông báo mẫu 01-2/TB-TĐT để thống nhất 

với các thủ tục về khai thuế, hoàn thuế và phù hợp với xử lý của ứng dụng tin học. 

Trước đây: Thông báo về việc thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức 

điện tử mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC. 

10. Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định đã 

hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Sửa đổi quy định về tên Điều 21 đã hướng dẫn tại Thông tư số 110/2015/TT-

BTC thành “Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế” cho rõ nghĩa hơn. 

Trước đây: quy định là “Thay đổi nghĩa vụ khai thuế” 

- Sửa đổi quy định cụ thể hơn về việc cập nhật nghĩa vụ khai thuế của người nộp 

thuế và phù hợp với Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính bỏ 

quy định thông tin về phương pháp tính thuế trong nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. 

Trước đây: quy định thông tin về “phương pháp tính thuế” trong nghĩa vụ nộp 

hồ sơ khai thuế. 

- Trường hợp người nộp thuế có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai 

thuế thì cơ quan thuế gửi thông tin xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng thông tin 

điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong thời gian 

02 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế điều chỉnh thông tin. 

Trước đây: quy định là 05 ngày làm việc. 

11. Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về khai 

thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Sửa đổi nội dung, mẫu biểu thông báo thay thế thông báo xác nhận nộp hồ Sơ 

thuế điện tử theo mẫu số 01/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-
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BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính, thay thế bằng mẫu thông báo tiếp nhận/không 

tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01-1/TB-TĐT và thông báo chấp nhận/không 

chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01-2/TB-TĐT nhằm thông báo cho người nộp 

thuế về kết quả xử lý HSKT điện tử. 

Trước đây: nội dung này đã được hướng dẫn tại công văn số 4289/TCT- KK 

ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế. 

- Bổ sung nội dung để nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp 

lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ gửi đến cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế trả ra 

thông báo là không chấp nhận theo mẫu 01-2/TB-TĐT thì: trong trường hợp hết thời 

hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế 

nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc 

nộp hồ sơ khai thuế. 

Trước đây: chưa quy định. 

12. Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về nộp 

thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 26 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

Sửa đổi theo hướng tham chiếu đến Thông tư số 84/2016/TT-BTC do một số nội 

dung đã được hướng dẫn tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC. 

13. Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về lập 

và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 27 Thông 

tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Quy định rõ hơn việc lập và gửi hồ sơ đề nghị đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

hoàn thuế là Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và các tài liệu kèm theo; và trường 

hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế và không phải gửi Giấy đề 

nghị hoàn trả khoản thu NSNN. 

Trước đây: quy định nhưng chưa cụ thể 

- Quy định cụ thể cách thức tiếp nhận/chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử đối với 

hồ sơ đề nghị hoàn thuế là Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các 

tài liệu kèm theo; và trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế 

và không phải gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN. 

Trước đây: nội dung này đã được quy định tại Quyết định số 710/QĐ- BTC 

ngày 24/7/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử và Quy trình ban hành kèm 

theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng 

thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương 

thức điện tử; công văn số 1664/TCT-KK ngày 26/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc 

triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng 

phương thức điện tử. 

- Bổ sung quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế nói chung và hồ sơ 

hoàn thuế kiêm hồ sơ khai thuế nói riêng, cụ thể: Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế 

theo quy định được tính từ ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử 

(theo mẫu 01-2/TB-TĐT). 

Trước đây: chưa quy định cụ thể. 
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14. Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi quy định về 

thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 28 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

Sửa đổi theo hướng gửi KBNN (i) quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản 

thu NSNN hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN và lệnh hoàn trả 

kiêm bù trừ khoản thu NSNN (đối với trường hợp hoàn thuế GTGT); (ii) Lệnh hoàn trả 

khoản thu NSNN hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN (đối với trường hợp 

hoàn khác) cho Kho bạc Nhà nước bằng phương thức điện tử. 

Trước đây: quy định chung là gửi quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản 

thu NSNN hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN và lệnh hoàn trả 

kiêm bù trừ khoản thu NSNN cho Kho bạc Nhà nước bằng phương thức điện tử. 

15. Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung quy định 

đã hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

- Bổ sung quy định NNT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để gửi đề nghị 

xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho cơ quan thuế; việc tiếp nhận đề nghị xác nhận của 

NNT và gửi kết quả xác nhận của cơ quan thuế cho NNT được thực hiện bằng phương 

thức điện tử qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế. 

Trước đây: chưa quy định việc tiếp nhận đề nghị xác nhận và gửi kết quả xác 

nhận bằng phương thức điện tử, tuy nhiên Luật Quản lý thuế và Thông tư số 

84/2016/TT-BTC đã quy định người nộp thuế được xác nhận về số thuế đã nộp. 

- Bổ sung quy định về việc NNT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy 

cập Cổng thông tin của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin sổ thuế. 

Trước đây: chưa quy định. 

- Bổ sung quy định về việc NNT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử lập và 

gửi Thư tra soát cho cơ quan thuế liên quan đến việc xử lý sai sót, tra soát và điều chỉnh 

thông tin thu nộp thuế; việc tiếp nhận Thư tra soát của NNT và gửi kết quả tra soát của 

cơ quan thuế cho NNT được thực hiện bằng phương thức điện tử qua cổng thông tin của 

Tổng cục Thuế. 

Trước đây: chưa quy định. 

Theo đó, sửa đổi tên Điều 29 thành “Tra cứu, xác nhận, điều chỉnh thông tin của 

người nộp thuế” để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung. 

16. Khoản 16 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Bổ sung quy định về quan 

hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế đã hướng dẫn tại Điều 35 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 

Bổ sung: Người nộp thuế gửi hồ sơ thuế điện tử cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-

VAN. Trong thời gian quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 Thông tư này, tổ chức 

cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm gửi hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế đến 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

Trước đây: chưa quy định rõ. 

17. Khoản 17 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC: Bổ sung quy định về quan 

hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế đã hướng dẫn tại Điều 36 

Thông tư số 110/2015/TT-BTC. Theo đó: 
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Bổ sung: Cơ quan Thuế gửi các thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế 

nêu tại Thông tư này đến hệ thống trao đổi thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-

VAN để Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi cho người nộp thuế 

Trước đây: chưa quy định rõ. 

18. Về mẫu biểu: 

a. Sửa đổi các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC: 

- Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế mẫu 

02/TB-TĐT; 

- Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT; 

- Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu số 05/TB-TĐT; 

- Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu 

số 01/ĐK-TĐT; 

- Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu số 

02/ĐK-TĐT; 

b. Bãi bỏ “Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử theo mẫu số 01/TB-TĐT” 

và “Thông báo thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử mẫu 06/TB-

TĐT” ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC, thay bằng “Thông báo tiếp 

nhận theo mẫu số 01-1/TB-TĐT” và “Thông báo chấp nhận/không chấp nhận theo mẫu 

số 01-2/TB-TĐT”. 

c. Bổ sung biểu mẫu: 

- Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu số 06/TB-TĐT; 

- Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT; 

- Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số mẫu              

C1-10b/NS-TĐT. 

Thông tư số 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

05/11/2019. 

Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, người 

nộp thuế có liên quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./. 

  KT. CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG 

- Văn phòng, các phòng thuộc Cục Thuế  

(để phổ biến cho công chức tại đơn vị );  

- Các Chi cục Thuế huyện, TX, TP, Khu vực 

(để phổ biến cho công chức và thông báo  

người nộp thuế trực tiếp quản lý) ;                             

- Đăng website Cục thuế Khánh Hòa;  

- Niêm yết tại Cục Thuế (BPMC); 

- Báo KH, Đài PTTHKH, Cổng TTĐT KH; 

- Gửi email NNT thuộc Cục Thuế quản lý;  

- Lưu: VT, TTHT (2b) nbhung.                         Trần Sỹ Quân 
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