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Số: 3674/TCT-CS

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

V/v phương pháp tính thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
Trả lời công văn số 560/CT-KK-KTT ngày 02/04/2019 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về
phương pháp tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định phương pháp
khấu trừ thuế;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ
Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn phương pháp khấu trừ thuế;
Căn cứ Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa
đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;
Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại
Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế;
Căn cứ quy định trên, đến thời hạn xác định phương pháp tính thuế (hết thời gian áp dụng
ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục) nếu cơ sở kinh doanh đang hoạt động có
doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy
đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ
(trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị
định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ) thì đủ điều kiện áp dụng tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐCP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ; PC, KK-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).
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