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V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4020/CT-TTHT ngày 9/9/2020 của Cục Thuế tỉnh
Quảng Trị về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến
như sau:
1. Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng số
13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2
Điều 3 của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014) về thuế suất thuế GTGT như sau:
“Điều 8. Thuế suất
2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
a) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt;
b) Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng
vật nuôi, cây trồng;
...d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi
trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này.”
2. Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số
26/2015/TT-BTC ngày 27/02/ 2015) 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 của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế suất 5% như sau:
“Điều 10. Thuế suất 5%
2. Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng
vật nuôi, cây trồng bao gồm:
...c) Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng..

4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi
trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ
nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).”
Điều 11. Thuế suất 10%
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều
9 và Điều 10 Thông tư này.
Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho
từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương
mại.
…
Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất
thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông
tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng
không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan
thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời
hướng dẫn thực hiện thống nhất.”
Căn cứ quy định nêu trên, thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau:
- Đối với thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng
thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%;
- Đối với các chế phẩm vi sinh không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% thì áp dụng thuế suất 10%
theo quy định.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị căn cứ trên từng sản phẩm thực tế của doanh nghiệp và
đối chiếu với các quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.
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