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Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

V/v thuế suất GTGT và cách tính khấu hao tài sản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Viwaco
(Địa chỉ: Tầng 1 nhà 17T7, khu ĐT Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội - MST: 0101624050)
Trả lời công văn số 1880/VIWACO-TCKH ngày 28/11/2019 của Công ty Cổ phần
Viwaco (sau đây gọi là Công ty) về thuế suất GTGT và cách tính khấu hao tài sản, Cục Thuế TP
Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 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 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi
thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài
chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận
được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu
theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê
khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai,
khấu trừ theo quy định.
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ
chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo
quy định.
…
Ví dụ 11: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ
doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và không phải kê khai, nộp
thuế GTGT đối với khoản tiền trên.”
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty nhận được tiền bồi thường hỗ trợ Di chuyển đường ống cấp nước
phục vụ công tác thi công đường trên cao theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5
Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên. Khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ di chuyển, Công ty lập
chứng từ thu tiền theo quy định.
Về việc hạch toán và tính khấu hao đối với tài sản cố định, đề nghị Công ty nghiên cứu
Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng
và trích khấu hao tài sản cố định để được giải đáp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và
liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 7 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải
quyết.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Viwaco được biết và thực hiện./.
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