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Có được hoàn thuế mua hàng tại Việt Nam?
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Được hoàn thuế khi mua hàng tại Việt Nam

Từ ngày 1/7, quyết định của Thủ tướng về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa của người nước ngoài mua tại VN mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất có hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 05/2012/QĐ-TTg, người nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia

tăng theo quy định khi: a) Có hộ chiếu mang theo không phải là hộ chiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của

Việt Nam cấp; b) Không phải là thành viên của tổ bay trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Quyết định này cũng quy định hàng hóa được hoàn thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy

định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không;

b) Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu;

c) Có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh trở về trước;

d) Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại một cửa hàng trong một ngày (kể cả cộng gộp

nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng một ngày tại 1 cửa hàng) tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên.

Người nhân của bạn đã nhập quốc tịch Nga, mang hộ chiếu do Nga cấp nên là người nước ngoài và việc chị ấy sẽ trở về

Nga vào đầu tháng 7 là thời điểm Quyết định 05/2012/QĐ-TTg có hiệu lực nên chiếc điện thoại Iphone và một số hàng

hóa, vật dụng khác (nếu đáp ứng được các quy định trên) sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng.
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