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: 15620/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

V/v thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công Ty TNHH Poseidon Supply
Địa chỉ: Lầu 5 Tòa nhà H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.08, Quận 4, TP.HCM
MST 0305790585
Trả lời văn bản số 2019/Poseidon - 010 ngày 03/10/2019 của Công ty về thuế giá trị gia
tăng (GTGT) và hồ sơ đính kèm bổ sung do Công ty cung cấp, 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 hướng dẫn về
thuế GTGT.
+ Tại Khoản 20 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:
“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 hoá, 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.
Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực
hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày nhập hàng hóa từ nước ngoài
đưa thẳng trực tiếp vào kho ngoại quan (không làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa), sau đó Công
ty xuất khẩu hàng này cho khách hàng ở nước ngoài từ kho ngoại quan nêu trên thì thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TTBTC.

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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