TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5374/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Pla Matels Việt Nam
Địa chỉ: Unit BC-1101, Tầng 11, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0314461146
Trả lời văn bản ngày 01-2019/CV/PMVN ngày 15/01/2019 của Công ty về chính sách
thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
ngày 18/12/2013 của Chính phủ.
+ Tại khoản 20, Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế.
“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái
xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia
công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các
khu phi thuế quan với nhau.
Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo
thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu
vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với
bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu...”.
Căn cứ điểm 2.1, Phụ lục 04 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một
số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài
chính).
“2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ
thể như sau:
2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên

hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất; số thuế GTGT không ghi
và gạch bỏ”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt
Nam và gửi vào kho ngoại quan, sau đó bán hàng hóa nói trên cho người mua ở Việt Nam thì:
- Trường hợp người mua là doanh nghiệp Việt Nam (không phải doanh nghiệp trong khu
phi thuế quan), người mua làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào nội địa, kê khai, nộp thuế khâu
nhập khẩu theo quy định thì hàng hóa này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
- Trường hợp người mua là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (theo quy định tại
khoản 20, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC) thì khi chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho
ngoại quan được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa giữa các khu phi thuế quan với nhau
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Cả hai trường hợp trên khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, Công ty
sử dụng hóa đơn GTGT để lập và giao cho khách hàng. Trên hóa đơn dòng thuế suất và thuế
GTGT không ghi gạch bỏ.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
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