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Số: 93846/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

V/v thuế GTGT hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan

Kính gửi: Công ty TNHH Tamron Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 69B và 70A, KCN Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
MST: 0105885582
Trả lời công văn số TOV20191028 ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Tamron optical
Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty TOV) vướng mắc về chính sách thuế GTGT hàng hóa mua
bán trong kho ngoại quan, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành luật thuế GTGT 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 GTGT.
+ Tại Khoản 20 Điều 4 quy định 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 hoá 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 hoá giữa các khu này với
bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
…ˮ
+ Tại khoản 1 khoản 2 Điều 9 quy định thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu:
“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp
đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan ; vận tải quốc tế ; hàng hóa, dịch vụ
thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế
suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá , dịch vụ được bán , cung ứng cho tổ chức , cá
nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam ; bán, cung ứng cho tổ chức , cá nhân trong

khu phi thuế quan ; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của
pháp luật.
…
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩ u qua ngân hàng và các chứng từ khác
theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
…ˮ
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội.
+ Tại Điều 3 giải thích một số từ ngữ:
“8. Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại , theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng ,
chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán ; bên mua có nghĩa vụ thanh
toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.
+ Tại Điều 62 quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa:
“ Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác , quyền sở
hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.”
- Căn cứ khoản 2 điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ
quy định:
“Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
...2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu
phi thuế quan , chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa
xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan . Trường hợp nhập khẩu vào
thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài
theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan
hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quanˮ.

- Căn cứ Khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài
chính sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ
trưởng Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan ; kiểm tra, giám sát hải quan ; thuế xuất khẩu ,
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
“59. Điều 91 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện khi
có hành vi mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại
quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền
sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi , không phải làm thủ tục nhập,
xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hóa đưa
vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ.
- Căn cứ Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn
xử lý hóa đơn đã lập như sau:
“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai,
người bán gạch chéo các liên và hai giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa , cung
ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai
thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số
hoá đơn đã lập sai . Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn . Người
bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua , đã giao hàng hóa , cung ứng dịch
vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế , sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người
mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót , đồng thời người bán lập
hóa đơn điều chỉnh sai sót . Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán,
thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào
hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra,
đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)...”
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty TOV là doanh nghiệp chế xuất , ký hợp đồng mua hàng hóa với
Công ty SIIX Việt Nam, điều kiện mua hàng là DAP (giao hàng tại bên mua). Hàng hóa được
Công ty SIIX Việt Nam mua hàng từ Công ty SIIX Hồng Kông, chưa làm thủ tục nhập khẩu tại
cơ quan Hải quan sau đó bán cho Công ty TOV thì trường hợp này là quan hệ mua bán hàng hóa

giữa các khu phi thuế quan với nhau (từ kho ngoại quan vào khu phi thuế quan) thuộc đối tượng
không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của
Bộ Tài chính.
Trường hợp Công ty SIIX Việt Nam làm thủ tục hải quan, nộp thuế khâu nhập khẩu, nhập
khẩu hàng hóa theo quy định của Hải quan thì khi xuất bán cho Công ty TOV là doanh nghiệp
chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2
Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trường hợp Công ty SIIX Việt Nam đã lập hóa đơn cho Công ty TOV có sai sót thì thực
hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh kiểm
tra thuế số 2 để được hướng dẫn chi tiết.
hiện./.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Tamron Việt Nam được biết và thực

Nơi nhận:
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- Phòng TKT 2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).
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Nguyễn Tiến Trường

