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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26986/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Fit Active Việt Nam
Đ/c: Lô 20, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
MST: 2500234842
Trả lời công văn số FAV20190412 đề ngày 12/04/2019 của Công ty TNHH Fit Active
Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu và thời điểm
kê khai thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản
các thủ tục hành chính về thuế, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:
“7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận
hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và 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 giá trị
gia tăng:
“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng
hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty xuất lô hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế
suất 0% cho lô hàng trên vào ngày 30/03/2019 nhưng ngày xác nhận, hoàn tất thủ tục trên tờ khai
xuất khẩu là ngày 05/04/2019 thì thời điểm kê khai thuế GTGT và thời điểm xác định doanh thu
xuất khẩu để tính thuế là tháng 04/2019 (trường hợp khai thuế GTGT theo tháng).

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 1.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Fit Active Việt Nam được biết và thực
hiện./.

Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).
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