
Ngày 22/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 06/2021/TT-BTC có 

hiệu lực từ ngày 08/3/2021.

Thông tư 06/2021/TT-BTC cung cấp cơ sở pháp lý và các biểu mẫu liên quan đến các vấn đề về thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu như:

● Kê khai thuế cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

● Đồng tiền nộp thuế;

● Thời hạn nộp thuế;

● Hồ sơ miễn thuế và hồ sơ giảm thuế;

● Biểu mẫu kiểm tra thuế.

Thông tư 06/2021/TT-BTC cũng hướng dẫn việc xử lý các trường hợp chậm nộp thuế; thủ tục xử lý tiền thuế nộp 

thừa, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và xóa nợ thuế.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế

về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
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Liên hệ

Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm,

không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên hệ với:
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Phó Tổng Giám đốc

+84 28 3823 0796, máy lẻ 1513
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 155 quốc gia với hơn 284.000 nhân 

viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi 

bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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