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Phần A: Màn hình kê khai hồ sơ đề nghị của Người nộp thuế 
v Đăng nhập hệ thống:  

Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản là tài khoản của doanh nghiệp đã 
đăng ký trên hệ thống VNACCS 

Người dùng nhập các thông tin Tài khoản, Mật khẩu, Mã bảo mật và click   
Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, trường hợp thông tin hợp lệ, chuyển đến màn hình chính 
của hệ thống 

Ngược lại nếu, thông tin chưa hợp lệ, hiện cảnh báo trên màn hình yêu cầu người dùng 
nhập lại 

 
I. Miễn thuế 

 
I.1 Hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

Từ giao diện chính của hệ thống, vào menu “Miễn thuế” > “Miễn thuế” > “Hồ sơ thông 
báo danh mục miễn thuế”, màn hình hiển thị danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn 
thuế của người nộp thuế 
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Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 
(3) Thông tin nội dung bổ sung, giải trình hồ sơ của người nộp thuế 

(a) Xem thông tin hồ sơ 
(b) Xóa hồ sơ 
(c) Sửa thông tin hồ sơ 
(d) Gửi hồ sơ cho CQHQ xử lý 
(e) Nhập báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 
(f) Phiếu theo dõi trừ lùi 
(g) Trừ lùi theo tổ hợp dây chuyền 

1. Thêm mới hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới” để kê khai thông tin hồ sơ thông báo danh mục miễn 
thuế. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ 
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Cấu trúc màn hình gồm  

(1) Ngày đăng ký: Hiển thị ngày hiện tại và tự động update theo ngày xác nhận ký số 
gửi cơ quan hải quan 

(2) Cơ quan hải quan: Người dùng chọn cơ quan hải quan 
(3) Thông tin hồ sơ: 

+ Tên tổ chức/Cá nhân: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ Mã số thuế: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ Địa chỉ: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ CMND/ Hộ chiếu số, Ngày cấp, Nơi cấp: Người dùng nhập các thông tin theo 

CMND/ Hộ chiếu 
+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch trong danh sách 
+ Điện thoại, Fax: Người dùng nhập thông tin 
+ Lĩnh vựa hoạt động: Người dùng nhập thông tin lĩnh vực hoạt động  
+ Lý do miễn thuế: Người dùng chọn lý do miễn thuế trong danh sách. Click 

 để tải lên hồ sơ đính kèm. 

 
Trường hợp tài liệu có nhiều file đính kèm, người dùng chọn loại văn bản và click 
“Thêm file đính kèm” để có thể đính kèm nhiều file cho tài liệu. 

+ Tên dự án: Người dùng nhập tên dự án 
+ Lĩnh vực, địa bàn đầu tư: Người dùng nhập lĩnh vực, địa bàn đầu tư của dự 

án 
+ Hạng mục công trình: Người dùng nhập hạng mục công trình 
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+ Giấy phép đầu tư (điều chỉnh) số, ngày, cấp (điều chỉnh) bởi: người dùng 
nhập số/ngày/đơn vị cấp giấy phép đầu tư, trường hợp có điều chỉnh, nhập 
vào các trường tương ứng 

+ Ngày bắt đầu sản xuất: Người dùng chọn ngày bắt đầu sản xuất (đối với 
trường hợp miễn thuế 5 năm) 

+ Ngày bắt đầu nhập khẩu: Người dùng chọn ngày bắt đầu nhập khẩu (đối với 
trường hợp miễn thuế 5 năm) 

+ Số công văn ngày bắt đầu sản xuất: Người dùng nhập số công văn ngày bắt 
đầu sản xuất (đối với trường hợp miễn thuế 5 năm) 

+ Ngày dự kiến kết thúc nhập khẩu: Người dùng chọn ngày dự kiến kết thúc 
nhập khẩu 

+ Ngày kết thúc năm tài chính: Người dùng chọn tháng, ngày kết thúc năm tài 
chính 

(4) Chi tiết dòng hàng 

 
+ Tên hàng, quy cách, phẩm chất 
+ Số lượng 
+ Đơn vị tính 
+ Trị giá/Trị giá dự kiến 
+ Ghi chú 

+ Lưu thông tin hàng hóa: Click  để lưu thông tin hàng hóa vừa kê khai 
+ Nhập hàng theo dây chuyền: Người dùng tick chọn nếu có nhập hàng theo 

dây chuyền 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ thông báo 
danh mục miễn thuế vừa kê khai 

- Click  để quay lại màn hình ban đầu, hệ thống sẽ không lưu 
lại các thông tin vừa nhập 

2. Sửa thông tin hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

Từ danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế, Click  để sửa hồ sơ. Hệ thống 
hiển thị lại thông tin đã nhập trước đó 
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Các thông tin hiển thị theo hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế, người dùng có thể sửa. 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu thông tin hồ sơ thông 
báo danh mục miễn thuế vừa sửa 

- Click  để hủy việc chỉnh sửa và quay về màn hình ban đầu 

3. Xóa hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

Từ danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế hiển thị trên màn hình. Click  
để xóa hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa hồ sơ 

 
Đồng ý xóa, người dùng chọn “Xóa” để xóa hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế. Chọn 
“Hủy” nếu không đồng ý xóa hồ sơ. 
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4. Xem hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

Từ danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế hiển thị trên màn hình. Click  
để xem hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình xem hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế: 

 
Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do CQHQ trả kết quả 
xử lý cho người nộp thuế 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(2) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị thông báo danh mục miễn thuế 
do người nộp thuế lập 

 
(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu người nộp thuế đính 

kèm lên cho hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 
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(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ 

sơ của người nộp thuế 

 
5. Xem phiếu theo dõi trừ lùi  

Từ danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế hiển thị trên màn hình. Click  
để xem phiếu theo dõi trừ lùi. Hệ thống hiển thị màn hình xem phiếu theo dõi trừ lùi: 
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6. Xem phiếu theo dõi trừ lùi tổ hợp dây chuyền 

Từ danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế hiển thị trên màn hình. Click  
để xem phiếu theo dõi trừ lùi tổ hợp dây chuyền (Chỉ hiển thị với hồ sơ có tổ hợp dây 
chuyền). Hệ thống hiển thị màn hình xem phiếu theo dõi trừ lùi theo tổ hợp dây chuyền: 
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7. Gửi hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế, click  , hệ thống 
hiển thị form xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 
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8. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế được CQHQ gửi thông báo yêu cầu 

bổ sung, giải trình hồ sơ. Người nộp thuế chọn  , hệ thống hiển thị 
màn hình bổ sung, giải trình hồ sơ: 

 
(1) Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của CQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ thông báo danh 

mục miễn thuế 
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+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế tới CQHQ 

(2) Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình 
của CQHQ 

9. Nộp báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 
Trường hợp hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế được tiếp nhận, người nộp thuế click 

chọn  để nhập báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 

 

Sau khi nhập các thông tin, click  để lưu lại các thông tin.  

Click  để xác nhận gửi báo cáo cho CQHQ và click  để quay lại 
màn hình ban đầu, hệ thống không lưu lại các thông tin nhập. 

I.2 Hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
Từ giao diện chính của hệ thống, vào menu “Miễn thuế “, chọn trường hợp “Miễn thuế 
hàng thông thường”, vào “Hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế”. Màn hình hiển thị 
danh sách hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế người dùng đã tạo 
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Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 

(a) Xem thông tin hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(b) Xóa hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(c) Sửa thông tin hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(d) Gửi hồ sơ cho CQHQ xử lý 
(e) Nhập báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 
(f) Xem phiếu theo dõi trừ lùi 

1. Thêm mới hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới” để kê khai thông tin hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn 
thuế. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ 
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Cấu trúc màn hình gồm  

(5) Ngày đăng ký: Hiển thị ngày hiện tại và tự động update theo ngày xác nhận ký số 
gửi cơ quan hải quan 

(6) Cơ quan hải quan: Hiển thị tên CQHQ của hồ sơ cần điều chỉnh 
(7) Số hồ sơ cần điều chỉnh: cho phép chọn hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế đã 

được tiếp nhận 

 
(8) Thông tin hồ sơ: 

+ Tên tổ chức/Cá nhân: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ Mã số thuế: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ Địa chỉ: Hiển thị địa chỉ của hồ sơ cần điều chỉnh, có thể sửa 
+ CMND/ Hộ chiếu số, Ngày cấp, Nơi cấp: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần 

điều chỉnh, có thế sửa 
+ Quốc tịch: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Điện thoại, Fax: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Lĩnh vựa hoạt động: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa  
+ Lý do miễn thuế: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa. 

Click  để tải lên hồ sơ đính kèm. 
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Trường hợp tài liệu có nhiều file đính kèm, người dùng chọn loại văn bản và click 
“Thêm file đính kèm” để có thể đính kèm nhiều file cho tài liệu. 

+ Tên dự án: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Lĩnh vực, địa bàn đầu tư: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế 

sửa 
+ Hạng mục công trình: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Giấy phép đầu tư (điều chỉnh) số, ngày, cấp (điều chỉnh) bởi: Hiển thị thông 

tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Ngày bắt đầu sản xuất: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế sửa 
+ Ngày bắt đầu nhập khẩu: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có thế 

sửa 
+ Số công văn ngày bắt đầu sản xuất: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều 

chỉnh, có thế sửa 
+ Ngày dự kiến kết thúc nhập khẩu: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, 

có thế sửa 
+ Ngày kết thúc năm tài chính: Hiển thị thông tin của hồ sơ cần điều chỉnh, có 

thế sửa 
(9) Chi tiết dòng hàng 
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Hiển thị chi tiết dòng hàng của hồ sơ cần điều chỉnh, có thể sửa 

+ Nhập hàng theo dây chuyền: Người dùng tick chọn nếu có nhập hàng theo 
dây chuyền 

+ Chấm dứt thực hiện dự án: Người dùng tick chọn nếu chấm dứt thực hiện dự 
án 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ điều chỉnh 
danh mục miễn thuế vừa kê khai 

Click  để quay lại màn hình ban đầu, hệ thống sẽ không lưu lại 
các thông tin vừa nhập 

2. Sửa thông tin hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(giống chức năng sửa hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

3. Xóa hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(giống chức năng xóa hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

4. Xem hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(giống chức năng xem hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

5. Xem phiếu theo dõi trừ lùi 
(giống chức năng xem phiếu theo dõi trừ lùi của hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

6. Xem phiếu theo dõi trừ lùi tổ hợp dây chuyền 
(giống chức năng xem phiếu theo dõi trừ lùi theo tổ hợp dây chuyền của hồ sơ thông 
báo danh mục miễn thuế) 

7. Gửi hồ sơ điều chỉnh danh mục miễn thuế 
(giống chức năng gửi hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

8. Bổ sung, giải trình 
(giống chức năng bổ sung, giải trình hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế) 

9. Nộp báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 
(giống chức năng nộp báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của hồ sơ thông 
báo danh mục miễn thuế) 
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II. Miễn thuế hàng An ninh quốc phòng  

 
II.1 Kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

Từ giao diện chính của hệ thống, vào menu “Miễn thuế” > “Miễn thuế hàng An ninh 
quốc phòng” > “Kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP”, hệ thống hiển thị danh sách kế 
hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

 
Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới kế hoạch hạn ngạch 

(a) Xem kế hoạch hạn ngạch 
(b) Xóa kế hoạch hạn ngạch 
(c) Sửa thông tin kế hoạch hạn ngạch 
(d) Gửi kế hoạch hạn ngạch cho TCHQ 

1. Thêm mới kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 
Từ màn hình danh sách kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, BCA/BQP click “Thêm mới”, 
hệ thống hiển thị giao diện thêm mới kế hoạch hạn ngạch 
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Thông tin trên màn hình: 

+ Ngày đăng ký: Hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật khi BCA/BQP 
ký số gửi lên TCHQ 

+ Cơ quan hải quan: Hiển thị mặc định Tổng cục hải quan 
+ Đơn vị lập: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Địa chỉ: Hiển thị địa chỉ theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ Điện thoại, Fax: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ Lý do miễn thuế: Cho phép người dùng chọn lý do trong danh sách, sau đó click 

 để đính kèm các file đi kèm lên hệ thống 
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Trường hợp hồ sơ có nhiều file đính kèm, người dùng chọn loại văn bản và click 

 để có thể thêm nhiều file đính kèm cho hồ sơ đó; sau đó click 

 để cập nhật các file đính kèm cho kế hoạch hạn ngạch. 

+ Số kế hoạch được giao: Người dùng nhập thông tin số kế hoạch 
+ Ngày kế hoạch được giao: Người dùng chọn ngày kế hoạch 
+ Ngày hiệu lực, Ngày hết hiệu lực: Người dùng chọn ngày hiệu lực, hết hiệu lực 

của kế hoạch 
- Chi tiết dòng hàng 

 
Người dùng nhập các thông tin: 

+ Tên hàng, quy cách phẩm chất 
+ Đơn vị tính 
+ Số lượng 
+ Trị giá/ trị giá dự kiến 
+ Đơn vị tính trị giá 
+ Ghi chú 

Sau đó click  để thêm cập nhật thông tin hàng hóa cho kế hoạch hạn ngạch 

- Khi nhập đầy đủ các thông tin, click  để hoàn thành việc nhập 
mới một kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP.  

- Click để quay trở lại màn hình trước đó, hệ thống không lưu các 
thông tin vừa nhập. 

2. Sửa thông tin kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, BCA/BQP click  hệ 
thống hiển thị màn hình cho phép sửa thông tin kế hoạch hạn ngạch 
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Màn hình hiển thị dữ liệu của kế hoạch hạn ngạch đã nhập, người dùng có thể sửa 

Khi sửa xong các thông tin, click  để cập nhật lại thông tin kế hoạch hạn 
ngạch hàng ANQP 

Click  để hủy việc chỉnh sửa, hệ thống quay trở lại màn hình trước đó. 

3. Xóa kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

 Từ màn hình danh sách kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, người dùng click  hệ 
thống hiển thị form xác nhận việc xóa 

 

Click  để xóa kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, click  để hủy việc xóa 

4. Xem kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, người dùng click  
để xem thông tin kế hoạch hạn ngạch 
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Hệ thống hiển thị văn bản thông tin kế hoạch hạn ngạch BCA/BQP lập để gửi cho 

TCHQ. Người dùng có thể chọn  để kết xuất văn bản hoặc  để in văn bản. 

5. Gửi kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách kế hoạch hạn ngạch hàng ANQP, click  , hệ thống hiển 
thị form xác nhận gửi kế hoạch hạn ngạch cho TQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công kế 
hoạch hạn ngạch lên TQHQ 
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II.2 Hồ sơ miễn thuế hàng hàng ANQP 

Từ giao diện chính của hệ thống, BCA/BQP truy cập menu “Miễn thuế” > “Miễn thuế 
hàng An ninh quốc phòng” > “Hồ sơ miễn thuế hàng ANQP” 

Màn hình hiển thị danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP đã lập 

 
Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
(3) Thông tin bổ sung, giải trình hồ sơ 

(a) Xem thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
(b) Xóa hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
(c) Sửa thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
(d) Gửi hồ sơ miễn thuế hàng ANQP cho TCHQ 
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1. Thêm mới hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, BCA/BQP chọn 
, hệ thống hiển thị màn hình cho phép kê khai thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

 
Thông tin trên màn hình: 

+ Ngày đăng ký: Hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật sau khi 
BCA/BQP ký số gửi hồ sơ đến TCHQ 

+ Đơn vị yêu cầu: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Mã số thuế: Mã số thuế doanh nghiệp nhập khẩu, hiển thị theo tên Doanh nghiệp 

nhập khẩu 
+ Doanh nghiệp nhập khẩu: Cho phép người dùng chọn trong danh sách 
+ Địa chỉ: Hiển thị địa chỉ theo doanh nghiệp nhập khẩu, có thể sửa 
+ Điện thoai, Fax: Hiển thị địa chỉ theo doanh nghiệp nhập khẩu, có thể sửa 
+ Lý do miễn thuế: Cho phép chọn trong danh sách, sau khi chọn Lý do miễn thuế, 

người dùng click  để đính kèm các tài liệu lên hệ 
thống 
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Trường hợp hồ sơ có nhiều file đính kèm, người dùng chọn loại văn bản và click 

 để có thể thêm nhiều file đính kèm cho hồ sơ đó; sau đó click 

 để cập nhật các file đính kèm cho hồ sơ miễn thuế hàng ANQP. 

+ Căn cứ pháp lý: Người dùng nhập thông tin căn cứ 
+ Số, ngày QĐ ban hành kế hoạch nhập khẩu: Người dùng nhập thông tin. Cho 

phép nhập cả 2 trường dữ liệu trong trường hợp có 2 QĐ ban hành kế hoạch nhập 
khẩu 

+ Năm: Người dùng nhập thông tin 
+ Đơn vị ra QĐ: Người dùng nhập thông tin 
+ Giấy phép nhập khẩu (gia hạn) số, ngày (gia hạn), ngày hết hạn (gia hạn): Người 

dùng nhập các trường thông tin về giấy phép nhập khẩu 
+ Hợp đồng nhập khẩu số, ngày: Người dùng nhập thông tin về hợp đồng nhập 

khẩu 
+ Hợp đồng mua bán số, ngày: Người dùng nhập thông tin về hợp đồng mua bán 
+ Đơn vị chủ đầu tư: Người dùng nhập thông tin 
+ Nơi dự kiến nhập khẩu: Cho phép chọn trong danh sách, có thể chọn đồng thời 

nhiều đơn vị 
- Chi tiết dòng hàng: 
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Thông tin trên màn hình: 

+ Số kế hoạch hạn ngạch: Người dùng có thể chọn số kế hoạch hạn ngạch từ button 

, hoặc có thể nhập số kế hoạch hạn ngạch bản giấy 
+ Phụ lục: Người dùng nhập số phụ lục 
+ Mục/ Trích mục: Người dùng nhập số Mục/ Trích mục 
+ Tên hàng, quy cách phẩm chất 
+ Đơn vị tính 
+ Số lượng 
+ Trị giá/ Trị giá dự kiến 
+ Đơn vị tính trị giá 
+ Loại trừ lùi 
+ Ghi chú 

Sau khi nhập xong các thông tin cho dòng hàng, click  để thêm thông tin 
vào danh sách 

- Người dùng chọn  để hoàn tất việc thêm mới hồ sơ miễn thuế 

hàng ANQP. Click  để quay lại màn hình trước đó, hệ thống không 
lưu các thông tin vừa nhập. 

2. Sửa thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

Từ danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, người dùng click  hệ thống hiển thị 
màn hình cho phép sửa thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
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Các thông tin hiển thị theo hồ sơ miễn thuế hàng ANQP đã nhập trước đó, người dùng 
có thể sửa. 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu thông tin hồ sơ miễn 
thuế hàng ANQP vừa sửa 

- Click  để hủy việc chỉnh sửa và quay về màn hình ban đầu 

3. Xóa hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, người dùng click , hệ thống 
hiển thị màn hình xác nhận việc xóa hồ sơ 

 

Người dùng chọn  để xóa hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, chọn  để hủy 
việc xóa. 

4. Xem hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, người dùng chọn  để xem 
thông tin hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
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Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do TQHQ trả kết quả xử lý 
cho BCA/BQP 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(2) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị miễn thuế hàng ANQP do 
BCA/BQP lập 

 
(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu BCA/BQP đính 

kèm lên cho hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 



30 
 

 
(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ 

sơ của BCA/BQP 

 
5. Gửi hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

Từ màn hình danh sách hồ sơ miễn thuế hàng ANQP, click  , hệ thống hiển thị 
form xác nhận gửi hồ sơ cho TQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên TQHQ 
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6. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ miễn thuế hàng ANQP được TQHQ gửi thông báo yêu cầu bổ sung, 

giải trình hồ sơ. BCA/BQP chọn  , hệ thống hiển thị màn hình bổ 
sung, giải trình hồ sơ: 

 
(3) Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của TQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ miễn thuế hàng 

ANQP 
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+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ miễn thuế hàng ANQP 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ miễn thuế hàng ANQP tới TQHQ 

Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình của 
TQHQ 

III. Hồ sơ đăng ký giảm thuế 
Từ giao diện chính của hệ thống, người dùng truy cập menu “Giảm thuế” > “ Công văn 
đề nghị giảm thuế”, hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị giảm thuế  

 
(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ đề nghị giảm thuế 
(3) Thông tin bổ sung, giải trình hồ sơ 

(a) Xem thông tin hồ sơ đề nghị giảm thuế 
(b) Sửa thông tin hồ sơ đề nghị giảm thuế 
(c) Xóa hồ sơ đề nghị giảm thuế 
(d) Gửi hồ sơ đề nghị giảm thuế 

1. Thêm mới hồ sơ đăng ký giảm thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký giảm thuế, người dùng click , hệ 
thống hiển thị màn hình cho phép kê khai các thông tin cho hồ sơ đề nghị giảm thuế 
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Thông tin màn hình gồm: 

+ Ngày hồ sơ: Hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật theo ngày ký số 
gửi hồ sơ lên CQHQ 

+ Cơ quan hải quan tiếp nhận: Người dùng chọn trong danh sách 
+ [01] Phân loại hồ sơ: Người dùng chọn trường hợp phân loại Giảm thuế tại thời 

điểm làm thủ tục hải quan/ Giảm thuế sau thời điểm làm thủ tục hải quan 
+ [02] Tên tổ chức, cá nhân: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ [03] Mã số thuế: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ [04] CMND/ Hộ chiếu số, Ngày cấp, Nơi cấp: Người dùng nhập các trường dữ 

liệu 
+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch trong danh sách 
+ [05] Địa chỉ: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ [06] Điện thoại, [07] Fax: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ [08] Nội dung đề nghị: Người dùng nhập nội dung đề nghị giảm thuế 
+ [09] Lý do đề nghị giảm thuế: Người dùng nhập lý do đề nghị giảm thuế 
+ [10] Nguyên nhân dẫn đến thiệt hại: Người dùng nhập thông tin 
+ [11] Trường hợp giảm thuế: Người dùng chọn trường hợp giảm thuế trong danh 

sách, sau đó click  để đính kèm các tài liệu lên hệ 
thống 
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- Chi tiết dòng hàng 

 

+ Tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất 
+ Số tờ khai hải quan  
+ Ngày tờ khai 
+ Số QĐ ấn định thuế 
+ Ngày QĐ ấn định thuế 
+ Lượng hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan 
+ Đơn vị tính 
+ Trị giá tính thuế 
+ Đơn vị tính trị giá 
+ Tỷ lệ tổn thất (%) 
+ Tiền phải nộp 
+ Tiền đề nghị giảm 

Lưu thông tin hàng hóa: Click  để lưu thông tin hàng hóa vừa kê khai 
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Tra cứu thông tin tờ khai: Người dùng click  để tra cứu thông tin tờ 
khai từ hệ thống VNACCS 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký giảm 
thuế vừa kê khai 

2. Sửa thông tin hồ sơ đăng ký giảm thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký giảm thuế hiển thị trên màn hình. Click  để sửa hồ sơ. 
Hệ thống hiển thị màn hình sửa hồ sơ đăng ký giảm thuế 

 

 

Màn hình hiển thị các thông tin của hồ sơ đăng ký giảm thuế đã kê khai trước đó, người 
dùng có thể sửa các thông tin 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký giảm thuế 
vừa sửa 

Click  để hủy việc sửa và quay về màn hình trước đó 
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3. Xóa hồ sơ đăng ký giảm thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký giảm thuế hiển thị trên màn hình. Click  để xóa hồ 
sơ. Hệ thống hiển thị màn hình xóa hồ sơ 

 
Đồng ý xóa, người dùng chọn “Xóa” để xóa hồ sơ đăng ký giảm thuế. Chọn “Hủy” nếu 
không đồng ý xóa hồ sơ 

4. Xem hồ sơ đăng ký giảm thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký giảm thuế, người dùng chọn  để xem thông 
tin hồ sơ 

 
Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị giảm thuế do doanh nghiệp lập 
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(2) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do CQHQ trả kết quả 
xử lý cho doanh nghiệp 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu doanh nghiệp đính 
kèm lên cho hồ sơ đề nghị giảm thuế 

 

(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ 
sơ của doanh nghiệp 

 
 

5. Gửi hồ sơ đăng ký giảm thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký giảm thuế, click  , hệ thống hiển thị form 
xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 
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Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 

 
6. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ đăng ký giảm thuế được CQHQ gửi thông báo yêu cầu bổ sung, giải 

trình hồ sơ. Doanh nghiệp chọn  , hệ thống hiển thị màn hình bổ 
sung, giải trình hồ sơ: 
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Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký giảm thuế 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký giảm thuế 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của CQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ đăng ký giảm 

thuế 

+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ đăng ký giảm thuế 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ đăng ký giảm thuế tới CQHQ 

Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình của 
CQHQ  

IV. Hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
Từ giao diện chính của hệ thống, người dùng truy cập “Hoàn thuế” > “Công văn đề nghị 
hoàn thuế”, hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
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Cấu trúc màn hình gồm 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
(3) Thông tin bổ sung, giải trình 

(a) Xem thông tin hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
(b) Sửa thông tin hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
(c) Xóa hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
(d) Gửi hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

1. Thêm mới hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế, người dùng click  hệ 
thống hiển thị màn hình cho phép kê khai thông tin hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

 
Thông tin trên màn hình gồm: 
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v Công văn đề nghị hoàn thuế 
+ Ngày đăng ký: Hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật theo ngày kí số 

gửi đến CQHQ 
+ Cơ quan hải quan: Người dùng chọn trong danh sách 
+ [01] Phân loại hồ sơ: Người dùng chọn phân loại hồ sơ theo trường hợp Hoàn 

thuế trước kiểm tra sau/ Kiểm tra trước hoàn thuế sau 
+ [02] Tên tổ chức, cá nhân: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ [03] Mã số thuế: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ [04] CMND/ Hộ chiếu số, Ngày cấp, Nơi cấp: Người dùng nhập thông tin 
+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch trong danh sách 
+ [05] Địa chỉ: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ [06] Quận/ Huyện, [07] Tỉnh/ Thành phố: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể 

sửa 
+ [08] Điện thoại, [09] Fax, [10] Email: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ [11] Tên đại lý hải quan: Người dùng chọn trong danh sách 
+ [12] Mã số thuế: Hiển thị theo tên đại lý hải quan 
+ [13] Địa chỉ: Hiển thị theo tên đại lý hải quan, có thể sửa 
+ [14] Quận/ Huyện, [15] Tỉnh/ Thành phố: Hiển thị theo tên đại lý hải quan, có 

thể sửa 
+ [16] Điện thoại, [17] Fax, [18] Email: Hiển thị theo tên đại lý hải quan, có thể 

sửa 
+ [19] Hợp đồng đại lý hải quan số, Ngày: Người dùng nhập các thông tin 
+ [20] Trường hợp hoàn thuế: Người dùng chọn trong danh sách, sau đó click 

 để tải lên hồ sơ đính kèm 
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v Nội dung đề nghị 

 
Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả 

+ Số tờ khai 
+ Ngày tờ khai 
+ Nơi ĐK 
+ Dòng hàng 
+ Mã HS 
+ Tên hàng 
+ Số lượng 
+ Đơn vị tính 
+ Trị giá 
+ Số QĐ ấn định thuế 
+ Ngày QĐ ấn định thuế 
+ Số tiền thuế đã nộp vào TK thu NSNN 
+ Số tiền đã nộp vào TK tạm thu 
+ Loại thuế 
+ Số tiền đề nghị hoàn 
+ Lý do 

Người dùng thực hiện nhập số tờ khai trên hệ thống VNACCS, hệ thống hỗ trợ hiển thị 
Ngày tờ khai, Nơi ĐK 

Nhập Số thứ tự dòng hàng, hệ thống hỗ trợ hiển thị Mã HS, Tên hàng, Số lượng, Đơn 
vị tính. Trường dữ liệu Số lượng, Đơn vị tính có thể sửa 

Chọn loại thuế, hệ thống hỗ trợ hiển thị Trị giá, Số tiền đề nghị hoàn. Trường dữ liệu 
Số tiền đề nghị hoàn có thể sửa 

Lý do miễn thuế: hệ thống tự động hiển thị theo trường hợp miễn thuế đã chọn tại Tab 
“Công văn đề nghị hoàn thuế” 

Người dùng nhập các thông tin còn lại trên màn hình 

Lưu thông tin hàng hóa: Click  để lưu thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả vừa 
kê khai 
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- Ngoài ra, người dùng có thể chọn nhập dữ liệu tờ khai từ file Excel bằng cách 

“Tải mẫu excel” về máy tính và nhập các thông tin theo mẫu, sau đó  lên hệ 
thống 

- Đối với TH tờ khai người dùng kê khai có tờ khai 7300 tương ứng, phần mềm tự 
động hiển thị thông tin tờ khai 7300 ở bảng bên dưới (“Danh sách tờ khai bổ sung”) 

v Thông tin hàng hóa 

 
- Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế 

+ Thực hiện thanh toán qua ngân hàng  
o Có, số chứng từ thanh toán: nhập số chứng từ thanh toán 
o  Không: Người dùng tick “Không” nếu không thực hiện thanh toán qua 
ngân hàng 

+ Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng: Người 
dùng tick chọn “Có” hoặc “Không” 

+ Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá 
nhân được phép tạm nhập, tái xuất  
o Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam: Người dùng nhập thời gian 
o Tỷ lệ mức khấu hao, phân bố trị giá hàng hóa: Người dùng nhập tỷ lệ 
o Thực hiện theo hình thức thuê: Nếu có thực hiện theo hình thức thuê, tick 
chọn “Có” và ngược lại 

- Hình thức đề nghị hoàn trả 
+ Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN 

o Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan: Người 
dùng tick chọn, hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu cho khoản bù trừ 
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Người dùng chọn loại bù trừ, nhập số tờ khai, ngày tờ khai, sau đó click  để thêm 
khoản bù trừ vào danh sách 

o Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp cho số tờ khai hải quan làm thủ tục tiếp 
theo: Người dùng có thể tick chọn 

+ Hoàn trả trực tiếp: 
o Số tiền hoàn trả: Người dùng click vào trường dữ liệu, hệ thống tự động 
cộng tổng số tiền đề nghị hoàn từ tab “Nội dung đề nghị”, có thể sửa 
o Hình thức hoàn trả: Người dùng chọn hình thức Chuyển khoản hoặc tiền 
mặt và nhập vào các trường dữ liệu tương ứng 

- Tiêu chí phân loại hồ sơ 

 
Người dùng tick chọn đánh giá các tiêu chí trên màn hình cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
vừa kê khai 

2. Sửa thông tin hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế, Click  hệ thống hiển thị màn hình cho phép 
sửa thông tin hồ sơ 
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Màn hình hiển thị dữ liệu hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã kê khai trước đó, người dùng có 
thể sửa các thông tin 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
vừa sửa 

Click  để hủy việc chỉnh sửa, hệ thống quay lại màn hình trước đó 

3. Xóa hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế, Click  để xóa hồ sơ. Hệ thống hiển thị 
màn hình xác nhận xóa: 

 
Đồng ý xóa, người dùng chọn “Xóa” để xóa hồ sơ đăng ký hoàn thuế. Chọn “Hủy” nếu 
không đồng ý xóa hồ sơ 

4. Xem hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế, Click  hệ thống hiển thị màn hình xem 
thông tin hồ sơ 
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Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do CQHQ trả kết quả xử 
lý cho doanh nghiệp 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(2) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị hoàn thuế do doanh nghiệp lập 
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(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu doanh nghiệp đính kèm 

lên cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế 



49 
 

 
(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ sơ 

của người nộp thuế 

 
5. Gửi hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế, click  , hệ thống hiển thị form 
xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 
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6. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ đăng ký hoàn thuế được CQHQ gửi thông báo yêu cầu bổ sung, giải 

trình hồ sơ. Doanh nghiệp chọn  , hệ thống hiển thị màn hình bổ 
sung, giải trình hồ sơ: 

 
(4) Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của CQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ đăng ký hoàn 

thuế 
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+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ đăng ký hoàn thuế 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ đăng ký hoàn thuế tới CQHQ 

Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình của 
CQHQ 

V. Hồ sơ không thu thuế 
Từ giao diện chính của hệ thống, người dùng truy cập menu “Không thu thuế” > “Công 
văn đề nghị không thu thuế”, hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị không thu thuế 

 
Cấu trúc màn hình gồm 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ đăng ký không thu thuế 
(3) Thông tin bổ sung, giải trình 

(a)  Xem thông tin hồ sơ đăng ký không thu thuế 
(b)  Sửa thông tin hồ sơ đăng ký không thu thuế 
(c)  Xóa hồ sơ đăng ký không thu thuế 
(d)  Gửi hồ sơ đăng ký không thu thuế 

Hồ sơ không thu thuế được chia làm 3 trường hợp: 

Giả định: doanh nghiệp A ngày 1/10 nhập khẩu lô hàng thuốc lá từ Mỹ về Việt Nam. 
Do lô hàng chưa đạt chất lượng, nên ngày 5/10 doanh nghiệp xuất trả lại lô hàng thuốc 
lá từ Việt Nam trả lại Mỹ. 
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+ Không thu thuế đối với tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng không phát sinh 
số tiền thuế (Trường hợp lô hàng nhập khẩu ngày 1/10 không phát sinh thuế nhập 
khẩu. Khi xuất trả lại Mỹ ngày 5/10 lại phát sinh số tiền xuất khẩu) 

+ Không thu thuế đối với tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng đã nộp thuế 
(Trường hợp lô hàng ngày 1/10 có phát sinh số tiền thuế và DN A đã nộp thuế, 
lô hàng ngày 5/10 cũng phát sinh số tiền thuế) 

+ Không thu thuế đối với tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng chưa nộp thuế 
(Trường hợp lô hàng ngày 1/10 có phát sinh số tiền thuế và DN A chưa nộp thuế 
có thể bảo lãnh, lô hàng ngày 5/10 cũng phát sinh số tiền thuế) 

1. Thêm mới hồ sơ đăng ký không thu thuế 
1.1. Hồ sơ không thu thuế có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng không 

phát sinh số tiền thuế 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới hồ sơ KTT” để kê khai thông tin hồ sơ không thu 
thuế. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ. 

 
Thông tin trên màn hình gồm: 

v Tab Thông tin hồ sơ 
+ Ngày đăng ký: hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật theo ngày 

DN ký số gửi hồ sơ cho CQHQ 
+ Cơ quan hải quan: người dùng chọn CQHQ trong danh sách 
+ [01] Trường hợp không thu thuế: Người dùng tick chọn trường hợp “Hồ 

sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương 
ứng không phát sinh số tiền thuế” 

+ [02] Người nộp thuế: Hiển thị mặc định tên doanh nghiệp theo user đăng 
nhập 

+ [03] Mã số thuế: Hiển thị mặc định mã số thuế DN theo user đăng nhập 
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+ [04] CMND/ Hộ chiếu số, Ngày, Nơi cấp: Người dùng nhập các thông tin 
CMND/ hộ chiếu 

+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch trong danh sách 
+ [05] Địa chỉ, [06] Quận/ Huyện, [07] Tỉnh/ Thành phố: Hiển thị mặc định 

theo user đăng nhập, có thể sửa 
+ [08] Điện thoại, [09] Fax, [10] Email: Hiển thị mặc định theo user đăng 

nhập, có thể sửa 
+ [11] Tên đại lý hải quan (Nộp thuế theo ủy quyền): Người dùng chọn tên 

đại lý hải quan 
+ [12] Mã số thuế: Hiển thị mặc định sau khi người dùng chọn tên đại lý hải 

quan 
+ [13] Địa chỉ, [14] Quận/ Huyện, [15] Tỉnh/ Thành phố: Hiển thị mặc định 

sau khi người dùng chọn tên đại lý hải quan, có thể sửa 
+ [16] Điện thoại, [17] Fax, [18] Email: Hiển thị mặc định sau khi người 

dùng chọn tên đại lý hải quan, có thể sửa 
+ [19] Hợp đồng đại lý hải quan số, Ngày: Người dùng nhập số đại lý hải 

quan và chọn ngày 
+ [20] Số tờ khai lần đầu: Người dùng nhập thông tin số tờ khai xuất/ nhập 

khẩu lần đầu 
+ [21] Đối tượng không thu thuế: Người dùng chọn trong danh sách, sau đó 

click  để tải lên hồ sơ đính kèm 

 
v Tab Chi tiết dòng hàng 
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® Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế: 

+ Số tờ khai 
+ Ngày tờ khai 
+ Nơi đăng ký 
+ STK tương ứng 
+ Dòng hàng 
+ Mã HS 
+ Tên hàng 
+ Số lượng 
+ Đơn vị tính 
+ Trị giá 
+ Loại thuế 
+ Số tiền thuế 

Người dùng thực hiện nhập số tờ khai trên hệ thống VNACCS, hệ thống hỗ trợ hiển thị 
Ngày tờ khai, Nơi ĐK 

Nhập Số thứ tự dòng hàng, hệ thống hỗ trợ hiển thị Mã HS, Tên hàng, Số lượng, Đơn 
vị tính. Trường dữ liệu Số lượng, Đơn vị tính có thể sửa 

Chọn loại thuế, hệ thống hỗ trợ hiển thị Trị giá, Số tiền thuế. Người dùng có thể sửa các 
trường dữ liệu 

Lưu thông tin hàng hóa: Click  để lưu thông tin về hàng hóa đề nghị không thu 
thuế vừa kê khai 

- Ngoài ra, người dùng có thể chọn nhập dữ liệu tờ khai từ file Excel bằng cách 

“Tải mẫu excel” về máy tính và nhập các thông tin theo mẫu, sau đó  lên hệ 
thống 

- Đối với TH tờ khai người dùng kê khai có tờ khai 7300 tương ứng, phần mềm tự 
động hiển thị thông tin tờ khai 7300 ở bảng bên dưới (“Danh sách tờ khai bổ sung”) 

® Thực hiện thanh toán qua ngân hàng 
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Người dùng chọn “Có” sau đó nhập số chứng từ thanh toán trên giao diện, Hoặc 
chọn “Không” thực hiện thanh toán qua ngân hàng 

® Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng 

Người dùng tick chọn “Có” hoặc “Không” 

® Lý do đề nghị không thu thuế 

Người dùng nhập lý do đề nghị không thu thuế vào trường dữ liệu 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
vừa kê khai 

1.2. Hồ sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập 
khẩu tương ứng có phát sinh số tiền thuế và đã nộp thuế 

Đối với trường hợp này, người nộp thuế cần thực hiện kê khai hồ sơ không thu thuế của 
tờ khai sau (theo giả định thì là tờ khai xuất khẩu ngày 5/10), sau đó mới được phép kê 
khai hồ sơ hoàn thuế của tờ khai ban đầu tương ứng (theo giả định là tờ khai nhập khẩu 
ngày 1/10). 

1.2.1. Thêm mới hồ sơ không thu thuế cho tờ khai sau 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới hồ sơ KTT” để kê khai thông tin hồ sơ không thu 
thuế. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ. 

 
Người dùng chọn trường hợp không thu thuế “Hồ sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất 
khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng có phát sinh số tiền thuế và đã nộp 
thuế”, sau đó kê khai các thông tin cho hồ sơ giống trường hợp hồ sơ không thu thuế 
nhập khẩu/ xuất khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng không phát sinh số 
tiền thuế 
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1.2.2. Thêm mới hồ sơ hoàn thuế cho tờ khai ban đầu 
Từ giao diện chính màn hình danh sách hồ sơ không thu thuế, người dùng chọn 

, hệ thống hiển thị màn hình cho phép kê khai thông tin hồ sơ 
hoàn thuế cho tờ khai ban đầu

 
Các thông tin khai báo cho hồ sơ hoàn thuế giống mục Thêm mới hồ sơ đăng ký hoàn 
thuế (mục IV.1) 

Tại chỉ tiêu [21] Chọn hồ sơ không thu thuế, người dùng click 

 để chọn hồ sơ không thu thuế tương 
ứng cho tờ khai sau. Hai hồ sơ hoàn và không thu được xử lý đồng thời, và có liên quan 
đến nhau, vì vậy người nộp thuế cần phải chọn hồ sơ không thu thuế trên màn hình kê 
khai hồ sơ hoàn thuế 

1.3. Hồ sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập 
khẩu tương ứng có phát sinh số tiền thuế và chưa nộp thuế 

Đối với trường hợp này, người nộp thuế cần thực hiện kê khai hồ sơ không thu thuế của 
tờ khai sau (theo giả định thì là tờ khai xuất khẩu ngày 5/10), sau đó mới được phép kê 
khai hồ sơ không thu thuế của tờ khai ban đầu tương ứng (theo giả định là tờ khai nhập 
khẩu ngày 1/10). 

1.3.1. Thêm mới hồ sơ không thu thuế của tờ khai sau 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới hồ sơ KTT” để kê khai thông tin hồ sơ không thu thuế 
của tờ khai sau. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ. 
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Người dùng chọn trường hợp không thu thuế “Hồ sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất 
khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng có phát sinh số tiền thuế và chưa nộp 
thuế”, sau đó thực hiện kê khai các trường thông tin trên màn hình tương tự TH1 và 
TH2 

1.3.2. Thêm mới hồ sơ không thu thuế của tờ khai đầu 
Người nộp thuế chọn “Thêm mới hồ sơ KTT” để kê khai thông tin hồ sơ không thu thuế 
của tờ khai đầu. Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới hồ sơ. 

 
Người dùng chọn trường hợp không thu thuế “Hồ sơ không thu thuế nhập khẩu/ xuất 
khẩu có tờ khai xuất khẩu/ nhập khẩu tương ứng có phát sinh số tiền thuế và chưa nộp 
thuế”, tich chọn “Nhập HS KTT cho STK lần đầu” 



58 
 

Tại trường chỉ tiêu [20] Hồ sơ không thu thuế, người dùng nhập số hồ sơ không thu thuế 
của tờ khai sau vừa kê khai bên trên. Hai hồ sơ không thu thuế được xử lý đồng thời, và 
có liên quan đến nhau. Hồ sơ không thu thuế của tờ khai đầu tương ứng được xử lý như 
hồ sơ hoàn thuế, vì vậy, riêng trường hợp này NNT phải kê khai thêm tiêu chí phân loại 
cho hồ sơ 

 

Các thông tin còn lại trên hồ sơ không thu thuế người dùng thực hiện kê khai tương tự 
TH1 và TH2 

2. Sửa hồ sơ đăng ký không thu thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký không thu thuế, Click  hệ thống hiển thị màn hình cho 
phép sửa thông tin hồ sơ 
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Màn hình hiển thị dữ liệu hồ sơ đề nghị không thu thuế đã kê khai trước đó, người dùng 
có thể sửa các thông tin 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký không thu 
thuế vừa sửa 

Click  để hủy việc chỉnh sửa, hệ thống quay lại màn hình trước đó 

3. Xóa hồ sơ đăng ký không thu thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký không thu thuế, Click  để xóa hồ sơ. Hệ thống hiển 
thị màn hình xác nhận xóa: 

 
Đồng ý xóa, người dùng chọn “Xóa” để xóa hồ sơ đăng ký không thu thuế. Chọn “Hủy” 
nếu không đồng ý xóa hồ sơ 

4. Xem hồ sơ đăng ký không thu thuế 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký không thu thuế, Click  hệ thống hiển thị màn hình 
xem thông tin hồ sơ 
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Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do CQHQ trả kết quả xử 
lý cho doanh nghiệp 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(2) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị không thu thuế do doanh nghiệp 
lập 

 
(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu doanh nghiệp đính kèm 

lên cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
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(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ sơ 

của người nộp thuế 

 
5. Gửi hồ sơ đăng ký không thu thuế 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký không thu thuế, click  , hệ thống hiển thị 
form xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 
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6. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ đăng ký không thu thuế được CQHQ gửi thông báo yêu cầu bổ sung, 

giải trình hồ sơ. Doanh nghiệp chọn  , hệ thống hiển thị màn hình 
bổ sung, giải trình hồ sơ: 

 
(5) Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký không thu thuế 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký không thu thuế 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của CQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ đăng ký không 

thu thuế 
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+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ đăng ký không thu thuế 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ đăng ký không thu thuế tới CQHQ 

Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình của 
CQHQ  

VI. Hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 
Từ giao diện chính của hệ thống, người dùng truy cập menu “Hoàn thuế nộp thừa” > 
“Công văn đề nghị hoàn thuế nộp thừa”, màn hình hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị hoàn 
tiền thuế nộp thừa do DN lập 

 
Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 
(3) Thông tin bổ sung, giải trình 

(a) Xem thông tin hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 
(b) Sửa thông tin hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 
(c) Xóa hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 
(d) Gửi hồ sơ hoàn thuế nộp thừa cho CQHQ 

1. Thêm mới hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 

Từ giao diện danh sách hồ sơ hoàn thuế nộp thừa, người dùng chọn , hệ 
thống hiển thị màn hình cho phép kê khai thông tin hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa 
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Thông tin trên màn hình gồm: 

+ Ngày đăng ký: Hiển thị mặc định ngày hiện tại, tự động cập nhật theo ngày DN 
ký số gửi cho CQHQ 

+ Cơ quan hải quan: Cho phép chọn CQHQ từ danh sách 
+ Tên tổ chức, cá nhân: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ Mã số thuế: Hiển thị mặc định theo user đăng nhập 
+ CMND/ Hộ chiếu số, Ngày cấp, Nơi cấp: Người dùng nhập các thông tin CMND/ 

hộ chiếu 
+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch trong danh sách 
+ Địa chỉ, Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành phố: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể 

sửa 
+ Điện thoại, Fax, Email: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 

+ Trường hợp hoàn thuế: Người dùng chọn trong danh sách, , sau đó click 

 để tải lên hồ sơ đính kèm 



65 
 

 
v Tab Nội dung đề nghị hoàn trả 

 

- Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả: 
+ Tên khoản nộp thừa: Người dùng chọn trong danh sách 
+ Số tờ khai 
+ Ngày tờ khai 
+ Số QĐ ấn định thuế 
+ Ngày QĐ ấn định thuế 
+ Số giấy nộp NSNN 
+ Ngày giấy nộp NSNN 
+ Tiền phải nộp TKNSNN 
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+ Tiền phải nộp tạm thu 
+ Đã nộp TK thu NSNN 
+ Đã nộp TK tạm thu 
+ Tiền đề nghị hoàn trả 
+ Ghi chú 

Sau khi nhập các thông tin, click  để thêm khoản thu đề nghị hoàn trả vào danh 
sách 

- Lý do đề nghị hoàn thuế: Người dùng nhập lý do vào trường dữ liệu 
- Hình thức đề nghị hoàn trả 

+ Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN 
o Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan: Người 

dùng tick chọn, hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu cho khoản bù trừ 

 

Người dùng chọn loại bù trừ, nhập số tờ khai, ngày tờ khai, sau đó click  để thêm 
khoản bù trừ vào danh sách 

o Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp cho số tờ khai hải quan làm thủ tục tiếp 
theo: Người dùng có thể tick chọn 
+ Hoàn trả trực tiếp: 
o Số tiền hoàn trả: Người dùng click vào trường dữ liệu, hệ thống tự động 

cộng tổng số tiền đề nghị hoàn, có thể sửa 
o Hình thức hoàn trả: Người dùng chọn hình thức Chuyển khoản hoặc tiền 

mặt và nhập vào các trường dữ liệu tương ứng 

Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp 
thừa đã kê khai 

2. Sửa thông tin hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa, Click  hệ thống hiển thị màn hình 
cho phép sửa thông tin hồ sơ 
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Màn hình hiển thị dữ liệu hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa đã kê khai trước đó, người 
dùng có thể sửa các thông tin 

Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật và lưu hồ sơ đăng ký hoàn thuế 
nộp thừa vừa sửa 

Click  để hủy việc chỉnh sửa, hệ thống quay lại màn hình trước đó 

3. Xóa hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa, Click  để xóa hồ sơ. Hệ thống 
hiển thị màn hình xác nhận xóa: 
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Đồng ý xóa, người dùng chọn “Xóa” để xóa hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa. Chọn 
“Hủy” nếu không đồng ý xóa hồ sơ 

4. Xem hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 

Từ danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa, Click  hệ thống hiển thị màn 
hình xem thông tin hồ sơ 

 
Thông tin trên màn hình: 

(1) Tab Văn bản thông báo: Hiển thị các văn bản đến do CQHQ trả kết quả xử 
lý cho doanh nghiệp 

 

Click  để xem nội dung văn bản 

(2) Tab Công văn: Hiển thị công văn đề nghị hoàn thuế nộp thừa do doanh nghiệp 
lập 
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(3) Tab Tài liệu đính kèm: Hiển thị danh sách các tài liệu doanh nghiệp đính kèm 

lên cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa 
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(4) Tab Bổ sung/ giải trình: Hiển thị nội dung bổ sung giải trình thông tin hồ sơ 

của người nộp thuế 

 
5. Gửi hồ sơ hoàn thuế nộp thừa 

Từ màn hình danh sách hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa, click  , hệ thống hiển 
thị form xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 
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6. Bổ sung, giải trình 

Trường hợp hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa được CQHQ gửi thông báo yêu cầu bổ 

sung, giải trình hồ sơ. Doanh nghiệp chọn  , hệ thống hiển thị màn 
hình bổ sung, giải trình hồ sơ: 

 
(6) Tab Bổ sung thông tin cho hồ sơ: 

+ Số công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa 
+ Ngày công văn: Tự động hiển thị theo hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa 
+ Yêu cầu từ CQHQ: Tự động hiển thị nội dung yêu cầu bổ sung, giải trình hồ 

sơ của CQHQ 
+ Nội dung bổ sung: Người dùng nhập nội dung bổ sung hồ sơ đăng ký hoàn 

thuế nộp thừa 
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+ Chức năng đính kèm file, người dùng click  và chọn file từ máy 
tính để tải lên hệ thống 

+ Cập nhật: Người dùng click  để lưu thông tin bổ sung, giải trình 
hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa 

+ Cập nhật và gửi: Người dùng click  để gửi thông tin bổ 
sung, giải trình hồ sơ đăng ký hoàn thuế nộp thừa tới CQHQ 

Tab Thông báo của CQHQ: Hiển thị văn bản thông báo về việc bồ sung, giải trình của 
CQHQ 

VII. Hoàn VAT cho người nước ngoài 
Từ giao diện chính của hệ thống, người dùng truy cập menu “Hóa đơn hoàn thuế VAT 
cho người nước ngoài”, hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn đã lập của cửa hàng 

 
Cấu trúc màn hình gồm: 

(1) Thanh tìm kiếm 
(2) Thêm mới hóa đơn hoàn thuế VAT 

(a) Xóa hóa đơn 
(b) Sửa hóa đơn 
(c) Xem hóa đơn 
(d) Gửi hóa đơn cho CQHQ 

1. Thêm mới hóa đơn 
Từ giao diện danh sách hóa đơn hoàn thuế VAT cho người nước ngoài, người dùng 

click , hệ thống hiển thị màn hình cho phép nhập thông tin hóa đơn 
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Thông tin màn hình gồm 

+ Mẫu số: Người dùng nhập mẫu số hóa đơn 
+ Ký hiệu: Người dùng nhập ký hiệu hóa đơn 
+ Số hóa đơn: Người dùng nhập số hóa đơn 
+ Ngày: Mặc định ngày hiện tại, có thể sửa 
- Thông tin đơn vị bán hàng: 
+ Mã số thuế: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Đơn vị bán hàng: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Địa chỉ: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Điện thoại: Hiển thị theo user đăng nhập 
+ Người đại diện: Hiển thị theo user đăng nhập, có thể sửa 
- Thông tin người mua hàng: 
+ Quốc tịch: Người dùng chọn quốc tịch khách hàng 
+ Số hộ chiếu/ Giấy tờ xuất nhập cảnh: Người dùng nhập thông tin 
+ Ngày cấp hộ chiếu, Ngày hết hạn hộ chiếu: Hiển thị theo Số hộ chiếu/ giấy tờ 

xuất nhập cảnh người dùng vừa nhập 
+ Họ và tên, Giới tính: Hiển thị theo Số hộ chiếu/ giấy tờ xuất nhập cảnh người 

dùng vừa nhập 
+ Loại hình nhập cảnh: Người dùng chọn trong danh sách 
- Thông tin mặt hàng: 

+ Người dùng click  để chọn hàng hóa trong danh sách hàng hóa của cửa 
hàng 
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Sau khi chọn hàng hóa, hệ thống tự động fill các thông tin hàng hóa vào các trường dữ 
liệu, người dùng nhập số lượng cho hàng hóa, chọn thuế suất (5% hoặc 10%) và click 

 để thêm hàng hóa vào danh sách 

Ngoài ra, người dùng có thể nhập mã hàng hóa, hệ thống sẽ tự động fill các thông tin 
còn lại theo mã hàng 

Trên màn hình thông tin mặt hàng đã thêm vào hóa đơn, người dùng có thể sửa thông 
tin tại cột Tên hàng hóa hoặc bổ sung mô tả cho hàng hóa tại trường thông tin này 

- Khi thêm hàng hóa vào danh sách, hệ thống tự động cộng tổng tiền hàng, tổng 
tiền thuế, tổng số tiền thanh toán và hiển thị trên màn hình 

- Cập nhật: Người dùng click  để cập nhật hóa đơn vào hệ thống. 
Thông tin hóa đơn sẽ hiển thị trên màn hình chính. 

2. Sửa thông tin hóa đơn 
Từ màn hình danh sách hóa đơn đề nghị hoàn thuế VAT cho người nước ngoài, người 

dùng chọn , hệ thống hiển thị màn hình cho phép sửa thông tin hóa đơn 
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Màn hình hiển thị các thông tin đã nhập trước đó, người dùng có thể sửa. 

Cập nhật: Người dùng chọn  để cập nhật thông tin hóa đơn đã sửa vào hệ 
thống 

Click  để thoát khỏi màn hình sửa, hệ thống k lưu các thông tin đã chỉnh 
sửa 

3. Xóa hóa đơn 

Từ màn hình danh sách hóa đơn hoàn thuế VAT, người dùng click  hệ thống hiển 
thị màn hình xác nhận việc xóa 

 
Click “Xóa” để xóa hóa đơn ra khỏi hệ thống, click “Hủy” để hủy việc xóa hóa đơn 

4. Xem hóa đơn 

Từ màn hình danh sách hóa đơn hoàn thuế VAT, người dùng click  hệ thống hiển 
thị thông tin hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế 
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5. Gửi hóa đơn 

Từ màn hình danh sách hóa đơn hoàn thuế VAT, người dùng click , hệ thống hiển 
thị form xác nhận gửi hồ sơ cho CQHQ 

 
Khi thiết bị được kết nối chữ ký số đã đăng ký với TCHQ, người dùng click “Gửi”, hệ 

thống hiển thị màn hình cho phép chọn kí số và click  để gửi thành công hồ 
sơ lên CQHQ 
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6. Thêm mới khách hàng 

Từ màn hình thêm mới hóa đơn hoàn thuế VAT, người dùng có thể thêm mới khách 

hàng khi thực hiện chọn khách hàng bằng cách click , màn hình hiển 
thị: 

 
Thông tin trên màn hình: 

+ Số hộ chiếu/ giấy tờ xuất, nhập cảnh: Nhập thông tin số hộ chiếu/ giấy tờ xuất 
nhập cảnh của khách hàng 

+ Họ tên: Nhập họ tên khách hàng 
+ Quốc tịch: Chọn quốc tịch trong danh sách 
+ Ngày sinh: Chọn ngày sinh của khách hàng 
+ Nơi sinh: Nhập thông tin nơi sinh 
+ Loại hình nhập cảnh: Chọn loại hình nhập cảnh trong danh sách 
+ Phân loại: Chọn phân loại khách hàng 
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+ Giới tính: Chọn giới tính khách hàng 
+ Ngày cấp hộ chiếu, Có giá trị đến: Chọn ngày cấp, ngày hết hạn hộ chiếu 
+ Số tài khoản, Ngân hàng: Nhập thông tin số tài khoản, Ngân hàng 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dùng click  để lưu thông tin khách 

hàng vào hệ thống, click  để hủy việc thêm mới, hệ thống không lưu các 
thông tin vừa nhập 

7. Thêm mới hàng hóa 
Trên màn hình danh sách hàng hóa, người dùng có thể thêm mặt hàng bằng cách chọn 

. Màn hình hiển thị: 

 
Cấu trúc màn hình gồm: 

+ Mã (serial) hàng hóa: Nhập mã hàng hóa là mã duy nhất của 1 cửa hàng 
+ Tên hàng hóa (bao gồm nhãn hiệu, ký hiệu hàng hóa (số seri, model (nếu có), số 

máy áp dụng đối với mặt hàng cơ khí điện tử)) 
+ Xuất xứ hàng hóa (đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu): Người dùng chọn 

xuất xứ từ danh sách 
+ Đơn vị tính: Người dùng chọn đơn vị tính từ danh sách 
+ Đơn giá (VNĐ): Nhập đơn giá 
+ Trạng thái: Cho phép tíck chọn sử dụng/ không sử dụng 

Sau khi nhập các thông tin, click  để thêm mới hàng hóa vào danh sách, click 

 dể hủy việc thêm mới 

8. Báo cáo – Thống kê 
Từ màn hình chính của hệ thống, người dùng truy cập menu “Báo cáo – Thống kê” > 
“Báo cáo phân hệ hoàn thuế VAT cho người nước ngoài”, hệ thống hiển thị màn hình 
cho phép tra cứu báo cáo phân hệ hoàn thuế VAT cho người nước ngoài: 
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Thông tin trên màn hình: 

+ Mẫu biểu báo cáo: Người dùng chọn mẫu biểu báo cáo cần tra cứu 
+ Chức năng lọc: Người dùng có thể lọc dữ liệu báo cáo theo các chỉ tiêu Thời 

gian, Số hóa đơn, Quốc tịch, Mã hàng, Đơn vị hải quan, Số hộ chiếu, Loại hình 
xuất/ nhập cảnh, Ngân hàng, Xuất xứ hàng hóa 

Người dùng chọn  để thực hiện tra cứu mẫu biểu báo cáo theo các điều kiện 
lọc đã chọn 

- Báo cáo thống kê về số lượng hàng hóa, trị giá, thuế VAT: 

 

- Bảng kê danh mục hàng hóa miễn thuế: 



80 
 

 
- Bảng kê hộ chiếu đã cập nhật 

 

- Bảng kê danh sách hóa đơn đã phát hành 
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