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Số: 2260/TCT-CS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

V/v: thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2561/CT-TTHT ngày 28/6/2018 của Cục Thuế
tỉnh Phú Yên về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) quy định Luật thuế GTGT về các
trường hợp hoàn thuế.
Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính
phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) quy định chi tiết
và hướng dẫn một số điều Luật thuế GTGT về các trường hợp hoàn thuế.
Căn cứ các quy định nêu trên và theo nội dung trình bày của Các Thuế tỉnh Phú Yên tại
công văn số 2561/CT-TTHT: Trường hợp Công ty TNHH một thành viên (MTV) Hội Trinh thực
hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH MTV với mã số thuế, vốn chủ sở
hữu và chủ sở hữu không thay đổi, Công ty TNHH MTV Hội Trinh sau khi chuyển đổi kế thừa
toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh thì theo đó số thuế GTGT đầu vào
chưa được khấu trừ hết của doanh nghiệp tư nhân Hội Trinh được Công ty TNHH MTV Hội
Trinh kế thừa và tiếp tục chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ sang khấu trừ kỳ sau
nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.
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