Thông t 19 b sung quy nh ngi np thu có th la chn thêm các phng thc sau ây thc hin giao dch thu in
t thông qua: (i) Cng dch v công quc gia, Cng thông tin in t ca B Tài chính ã c kt ni vi Cng Thông tin
in t ca Tng cc Thu; (ii) cng thông tin in t ca c quan nhà nc có thm quyn khác (tr im (i)) ã c kt ni vi
Cng Thông tin in t ca Tng cc Thu; (iii) Dch v thanh toán in t ca t chc cung ng dch v trung gian thanh
toán ã kt ni vi Cng Thông tin in t ca Tng cc Thu thc hin np thu in t.
Ngi np thu (NNT) giao dch thu in t theo hình thc nào thì phi thc hin ng ký giao dch thu in t theo quy
nh và theo hng dn ca tng c quan, t chc mà mình la chn. Vi phng thc thông qua Cng Dch v công
Quc gia, Cng Thông tin in t ca B Tài chính thì khi NNT ng ký s c Tng cc Thu cp thêm 01 tài khon
thc hin giao dch ti Cng Thông tin in t ca Tng cc Thu trên c s các thông tin mà NNT ã cung cp khi
ng ký qua các cng này mà không cn phi ng ký thay i, b sung.
B Tài chính cho bit lý do ca vic b sung này là phù hp vi quy nh ti Ngh nh s 61/2018/N-CP ca Chính
ph v thc hin c ch mt ca, mt ca liên thông trong gii quyt th tc hành chính; Ngh nh s 11/2020/N-CP
quy nh v th tc hành chính thuc lnh vc Kho bc Nhà nc; Ngh quyt s 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 ca
Chính ph v tip tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yu ci thin môi trng kinh doanh, nâng cao nng lc
cnh tranh quc gia nm 2019 và nh hng n nm 2021.
Giao dch in t trong np, hoàn thu, min thu
V giao dch in t trong np thu in t, quy nh mi b iu kin v thc hin np thu in t ca các ngân hàng tham gia
th tc np thu bng phng thc in t, thay vào ó các ngân hàng, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán
áp ng các tiêu chun k thut theo công khai ca Tng cc Thu s gi ngh kt ni n Tng cc Thu theo quy nh ti
iu 38 Thông t s 19/2021/TT-BTC.
V giao dch in t trong hoàn thu in t, Thông t 19 sa i v thi gian c quan thu gi Thông báo tip nhn h s
hoàn thu in t là sau khi c quan thu gi Thông báo chp nhn h s khai thu in t i vi trng hp ngi np thu
ngh hoàn thu trên h s khai thu.
V giao dch in t trong min gim thu in t, Thông t 19 b sung quy nh mi v min gim thu in t, theo ó, ngi
np thu có th gi h s ngh min gim thu n c quan thu bng phng thc in t (bao gm trng hp gi trc tip n c
quan thu và trng hp ngi np thu gi h s ngh min gim thu in t ng thi vi h s hành chính v qun lý và s dng
t ai theo c ch mt ca liên thông). Thông t quy nh c th v quy trình tip nhn, x lý và tr kt qu bng phng thc
in t i vi h s ngh min, gim thu.
Thông t 19 có hiu lc thi hành t 3/5/2021.
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