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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 130/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 thảng 8 năm 2016
THỒNG Tư

Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luậỉ Quản
lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế sổ 78/2006/QH11 và Luật sổ 21/2012/QH13
sửa đoi, bo sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuê;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng sổ 13/2008/QH12 và Luật số
31/2013/QHỈ3 sửa đôi, bố sung một so điểu của Luật thuê giá trị gia tăng;
Căn cứ Luật sổ 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật
Thuế giả trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản ỉỷ thuế;
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 và Luật sổ
32/2013/QH13 sửa đổi, bô sung một sổ điều của Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của
Chỉnh phủ qưy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật Quản lý thuế và Luật
sửa đổi, bo sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định sổ 218/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điểu của Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp;
Cản cứ Nghị định sổ 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành Luật sửa đoi, bo sung một sổ điều của Luật
Thuế giá gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;
Càn cứ Nghị định số 2Ỉ5/20I3/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ qưy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ
Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ ừ-ưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân thực hiện Nghị
định sổ 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật sửa đoi, bô sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia
tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đôi một số điểu
tại các Thông tư về thuế như sau:

Điều 1. Sửa đỗi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TTBTC 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 của Luật
Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đối, bố sung theo Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngay 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày
10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài
chính) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
a) Sửa đỗi, bổ sung khoản 9 Điều 4 như sau:
"9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ
điều dưởng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc
người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê
phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tê; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và
chế phẩm máu dùng cho người bệnh.
Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm
sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí,
vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuoi, người khuyết tật.
Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế)
bao gồm cả sử dụng thuốc chừa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh
nằm trong gói dịch vụ chừa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT."
b) Sửa đỗi, bỗ sung khoản 16 Điều 4 như sau:
"16. Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách
công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong
nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp
luật về giao thông."
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 như sau:
"23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế
biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng
trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng vói chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá
thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản
phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng
trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá
thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.
a) Tài nguyên, khoáng sản là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc
trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô;
khí thiên nhiên; khí than.
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b) Việc xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng
lượng trên giá thành được thực hiện theo công thức:
Tỷ trọng trị giá
tài
nguyên,
Trị giá tài nguyên, khoáng sản + chi phí năng lượng
khoáng sản và =
chi phí năng
Tổng giá thành sản xuất sản phẩm
lượng trên giá
thành sàn xuất
sản phẩm

X 100%

Trong đó:
Trị ẹiá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa
vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực
tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng
sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng
sản vào chế biến.
Chi phí năng lượng gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.
Trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng được xác định
theo giá trị ghi sổ kế toán phù hợp với Bảng tổng hợp tính giá thành sản
phẩm.
Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các chi phí gián
tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác
không được tính vào giá thành sản xuất sản phẩm.
Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá
thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh
nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào
phương án đầu tư.
c) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm
cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tống trị giá tài nguyên,
khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản
phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khâu thì thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp
khác đê xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này đê xuât khâu phải thực
hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại đo doanh nghiệp sản xuất
trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định."
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:
"3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
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- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao cônp, nghệ, chuyển nhượng
quyền sở hữu ữí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư
chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính,
viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông
cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện
thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi
thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại
khoản 23 Điều 4 Thông tư này; thuôc lá, rượu, bia nhập khâu sau đó xuât
khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh
trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ.
Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không
phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế
quan mua tại nội địa;
- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở
trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách
sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống
(trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế
quan);
- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước
ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:
+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị,
khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;
+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;
+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm,
hàng hóa tại Việt Nam."
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
"1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế
nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với
trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai
theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết
phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo
tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý)
đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số
219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp
luật.
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Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính
thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì
doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các
kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT
chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được
khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính
thuế tiếp theo.
2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh
doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự
án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư,
chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm,
trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số
thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư
từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
3Ẽ Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại
điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho
thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong
giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án
đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với
việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT
phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được
khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu
tư.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa
được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT
đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có
dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A thực
hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016,
số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải
nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 900
triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự
án đầu tư vói số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực
hiện (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp ừong kỳ
tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng.
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Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016, Công ty
có dự án đầu tư tại Hải Phòng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty B
thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng
8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế
GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực
hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu
vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh
đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậỵ, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có
số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu
đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Ví dụ: Công ty c có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng
7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án đang trong
giai đoạn đầu tư, Công ty c thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của
dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là
500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh
mà Công ty đang thực hiện là 300 triệu đồng- Công ty c phải bù trừ 300 triệu
đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt
động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế
tháng 8/2016 Công ty c có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa
được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty c không thuộc trường hợp được
xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, Công ty c thực hiện kết chuyển 200
triệu đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng
9/2016.
Ví dụ: Công tỵ D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nang, thảng 7/2016,
Công ty có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nang, dự án đang trong giai đoạn
đầu tư, Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu
tư này. Thánẹ 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu
đồng; số thuê GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh
doanh mà Công ty đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế
tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc
trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa
được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (100
triệu đồng) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016.
b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp
hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đê
bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bản tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính,
đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh,
chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án
đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù
trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực
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hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế
GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh
doanh.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa
được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự
án đầu tư.
Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa
được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT
đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý
dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp
quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự
án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng
từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã
đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải
lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng kỵ
thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất
các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đãng ký nộp thuế, cơ sờ kinh doanh là chủ
dự án đầu tư phải tổng hợp sổ thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia
tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao
cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp
thuếễ
Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3
Điều này là đự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Ví dụắ. Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có
dự án đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi
vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuê, Công ty A thực
hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nàỵ tại Hà Nội trên
Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu
vào của dự án đàu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động
sản xuất kinh doanh mà Công tỵ đang thực hiện là 900 triệu đồngẾ Công ty A
phải bù trừ 500 triệu đồng thuê GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế
phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng),
vậy Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu
đồng.
Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016, Công ty
có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi
vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty B thực
hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng
trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tưẳ Tháng 8/2016, số thuế GTGT
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đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt
động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công
ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số
thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu
đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có sô thuế GTGT đàu vào
của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B
được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
Ví dụ: Công ty c có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng
7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án đang trong giai
đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đãng ký
thuế, Công ty c thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư
này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.
Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số
thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang
thực hiện là 300 triệu đồng. Công ty c phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT
đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh
doanh đang thực hiện (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công
ty c có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết
là 200 triệu đồng. Công ty c không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế
GTGT cho dự án đầu tư, Công ty c thực hiện két chuyển 200 triệu đồng vào
số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2016.
Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nang, tháng 7/2016,
Công ty có dự án đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án đang trong giai đoạn đầu
tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công
ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại
thành phổ Đà Nằng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng
8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế
GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty
đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, sổ thuế
GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét
hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của
hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (100 triệu đồng) thì được khấu
trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016.
c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết
chuyển số thuế chưa được khẩu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư
sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
c.l) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ
như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự
án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày
nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điềụ lệ như đăng ký theo quy định của pháp
luật thì không được hoàn thuế.
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C.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của
Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh
doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh
doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được
điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có
xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về
đầu tư.
C.3) Dự án đầu tư của cơ sờ kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình
hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu
hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bị thu
hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu
tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong quá
trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện
đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời
điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh
bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà
nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng
được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.
C.4) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ

ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá
tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiêm từ 51% giá thành
sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và
thời điểm xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực
hiện theo hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư này.
4. Hoàn thuế đổi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo
tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất
khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng
trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong
tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300
triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu,
vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán
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riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ xuất khẩu. Trường họp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia
tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch
vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn
thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số
thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được
phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp
của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì
cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, số thuế
GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu
của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%ễ
Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:
Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất
khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu
với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khấu đế thực hiện công trình xây
dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện
công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở
kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.
b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế, đổi với trường hợp hàng
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc
xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan,
Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phổi hợp trong
phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các
văn bản hướng dẫn.
Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc điều hòa từ Nhật
Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A
xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A
không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này
đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, lưu
kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ.
Ví dụ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn
sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở không thuộc địa bàn hoạt động hải
quan thì Công ty TNHH sản xuất và thương mại B không được hoàn thuế
GTGT đổi với tinh bột sắn xuất khẩu.
c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người
nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khấu không bị xử lý đối với hành vi buôn
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế,
gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không
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thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
Ví dụ: Tháng 9/2016, Công ty c đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng
xuất khẩu sang HongKong. Tháng 6/2015, Công ty c đã bị xử lý vi phạm
pháp luật về thuế đối với hành vi trốn thuế. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra
trước khi hoàn thuế đối với đề nghị hoàn thuế của Công ty c.
5Ể Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu
trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyến đôi
doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chẩm dứt hoạt
động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc sổ thuế giá trị gia tăng đầu vào
chưa được khấu trừ hết.
Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản
xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa
phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự
án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu
trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo vói cơ quan thuế
quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.
Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định
của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực
hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với
số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.
Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh
thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã
được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu
thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng
của tài sản bán ra.
Ví dụ: Năm 2015, doanh nghiệp A trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào
hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp A có phát sinh số thuế GTGT
đầu vào của giai đoạn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/2015 là
700 triệu đồng. Do khó khăn, tháng 2/2016 doanh nghiệp A quyết định giải
thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong giai đoạn
doanh nghiệp A chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để giải thể, cơ quan thuế
chưa thu hồi lại thuế GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước khi doanh nghiệp
A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/2016, doanh
nghiệp thực hiện bán một (01) tài sản đã đầu tư thì doanh nghiệp A không
phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra (sổ
thuế đã được cơ quan thuế hoàn). Đối với những tài sản không bán ra, doanh
nghiệp A phải kê khai điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn.
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6ễ Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn
lại, viện trợ nhân đạo.
a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình,
dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định
việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với
hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.
b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá
nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, đự án
viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế
GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó.
Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng
viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị
hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồngẳ Hội
chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.
Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Tài chínhẻ
7ề Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định
của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam
để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia
tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ
chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được
hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.
Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn
thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư
ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.
9. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng
theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày
24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thỉ hành Nghị định số
108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ như sau:
lễ Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau:
"Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá
cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế
bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế -giá trị gia tăng, được xác định cụ thể như
sau:
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1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do
cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản
xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị
trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý
thuế. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:
Giá bán chưa có
Thuế
thuế GTGT
Giá tính thuế
TTĐB

Bảo

vệ môi
(nếu có)

trường

T-; 7
,
1 + Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó: giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy
định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường xác định
theo quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.
a) Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá
làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán
ra. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá
do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá
bán làm căn cứ xảc định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở sản
xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng.
b) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các
cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con
hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập
khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại ỉà cơ sở có mối quan hệ liên kết thì
giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thẩp
hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh
thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.
Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở
thương mại trung gian có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty
con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn
cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so
với giá bình quân trong tháng của các cơ sở thương mại này bán cho cơ sở
kinh doanh thương mại không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc các
công ty con trong cùng công ty mẹ, hoặc có mồi quan hệ liên kêt với cơ sở
sản xuất, cơ sở nhập khẩu. Riêng mặt hàng xe ôtô giá bán bình quân của cơ sở
kinh doanh thương mại đê so sánh là giá bán xe chưa bao gồm các lựa chọn
về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo
yêu cầu của khách hàng.
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Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu và cơ sở kinh doanh thương mại có
mối quan hệ liên kết theo quy định tại điểm này khi: Một doanh nghiệp nắm
giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh
nghiệp kia.
Trường hợp giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thấp
hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của
pháp luật về quản lý thuế.
Ví dụ: Tổng công ty bia B là đom vị sở hữu thương hiệu bia B, bán
nguyên vật liệu chính cho các đơn vị sản xuất sản phẩm bia B là các đơn vị
thành viên của Tổng Công ty bia B.
Các đơn vị sản xuất bán sản phẩm bia B cho Công ty TNHH MTV
thương mại bia B là công ty con của Tổng công ty bia B.
Công ty TNHH MTV thương mại bia B bán sản phẩm bia B cho các
Công ty cổ phần thương mại khu vực là công ty con của Công ty TNHH
MTV thương mại bia Bề
Các công ty cổ phần thương mại khu vực ký hợp đồng bán sản phẩm
bia B cho các đại lý cấp 1 (không có quan hệ công ty mẹ, công ty con với
Tổng công ty bia B, Công ty TNHH MTV thương mại bia B, các công ty cổ
phần thương mại khu vực); các đại lý cấp 1 bán sản phẩm bia B cho các đại lý
cấp 2, nhà hàng, người tiêu dùng...
Cơ sở sản xuất thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán
ra của các cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình
quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các công ty cổ phần thương mại
khu vực bán ra.
2. Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ
đặc biệt được xác định như sau:
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập
khẩu.
Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của pháp luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuế Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn,
giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được
miễn, giảmề"
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 5 như sau:
"4. Đối với hàng hoá gia công là giá tính thuế của hàng hoá bán ra của
cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương
tại củng thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu
có) và chưa có thuế TTĐB.
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Trường hợp cơ sở giao gia công bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương
mại thì giá tính thuế TTĐB được xác định theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1
Điều này.
5ế Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ
sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhấn hiệu) hàng hoá,
công nghệ sản xuất thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán ra chưa có
thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có) của cơ sở sử dụng hoặc sở
hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất
theo giấy phép nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc
đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính
thuế TTĐB là giá bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt
Nam.
Trường hợp các cơ sở này bản hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại
thì giá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này."
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
"1Ế Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13
ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật thuế tiêu
thụ đặc biệt, khoản 2 Điều 2 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm
2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế
tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Điều 5 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP
ngày 28/10/2015 của Chính phủỂ
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016
nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai
nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc
biệt và Luật quản lý thuế."
4. Sửa đổi khổ thử nhất khoản 2 Điều 8 như sau:
"2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu
được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế
TTĐB phải nộp bán ra trong nước, số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng
với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ
được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra
trong nướcễ Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ
hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch
toán vào chi phi để tính thuế thu nhập doanh nghiệp."
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngàỵ 22/7/2013 của Chính phủ (đã được
sửa đổi, bổ sung theo Thông tư so 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014,
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Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số
26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:
lẳ Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 32 như sau:
"a) Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được
nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần."
2. Sửa đồi điểm b.2 khoản 2 Điều 32 như sau:
"b.2) Nộp thay cho người nộp thuế trong trường hợp quá thời hạn nộp
dần tiền thuế từng tháng mà người nộp thuế chưa nộp, bao gồm: số tiền thuế
được nộp dần và số tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày."
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 34 như sau:
"2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế
a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm
nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiên thuế chậm nộp.
b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng
sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015
tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số
78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số
21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày
01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.
Ví dụ: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ
khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế),
thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngàỵ
21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế
này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014
đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 34,08 triệu đồng. Cụ thể
như sau:
- Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

.

+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90
ngày: 100 triệu đồng X 0,05% X 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10
ngày: 100 triệu đồng X 0,07% X 10 ngày = 0,7 triệu đồng.
- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547
ngày: 100 triệu đồng X 0,05% X 547 ngày = 27,35 triệu đồng.
- Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51
ngày: 100 triệu đồng X 0,03% X 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

16

c) số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy
định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn
nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời
hạn nộp thuế ghi tronệ thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về
thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Ví dụ: Người nộp thuế c nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là
ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân
sách nhà nước, số ngày châm nôp là 06 ngày, đươc tính từ ngày 21/8/2013
đenngay 26/8/2013.
Ví dụ: Người nộp thuế D được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp
thuế đổi với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2014,
thời gian gia hạn từ này 21/5/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 21/11/2014,
người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp
là 01 ngày (ngày 21/11/2014).
Ví dụ: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp thuế E.
Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật
về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày
14/5/2014. Ngày 30/5/2014, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách
nhà nước. Sô ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đên
ngày 30/5/2014.
d) Trường hợp cơ quan thuế thực hiện cường chế bằng biện pháp kê
biên tài sản, bán đâu giá tài sản kê biên đê thu hôi nợ thuê thì người nộp thuê
bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế;
thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; thời hạn nộp
thuê ghi trong thông báo hoặc quyêt định xử lý của cơ quan thuê hoặc cơ quan
có thẩm quyền đến ngày cơ quan thuế lập biên bản kê biên tài sản.
Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu tài sản bán đấu giá cho người
mua theo quy định của pháp luật mà cơ quan chức năng có thẩm quyền bán
đấu giá tài sản không nộp tiên thuê vào NSNN thì cơ quan chức năng có thấm
qưvền bán đấu giá tài sản phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày tiếp theo ngày
chuyển giao quyền sở hữu tài sản đến ngày nộp thuê vào NSNN.
Không tính chậm nộp trong thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá theo
quy định của pháp luậtỀ
e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát
sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện
thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định
của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp
luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên sổ tiền thuế
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khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà
nước."
Điều 4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 Thông tư số 153/2011/TTBTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp như sau:
"10. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm (sau khi trừ đi số
thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử đụng đất phi nông
nghiệp và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường
họp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định
tại Điều này được tính trên tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa đất. Trình
tự, thủ tục miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hướng dẫn tại Điều này
được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC.
Đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được miễn thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này nhưng đã nộp thuế vào NSNN
thì cơ quan thuế thực hiện việc hoàn trả theo quy định của Luật quản lý thuế và
các văn bản hướng dẫn."
Điều 5ẽ Bổ sung điểm al vào sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư
số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định
và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa
đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày
22/6/2015 của Bộ Tài chính) như sau:
"al) Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong
quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố
định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn
trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công
suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê
duyệt thì không phải đầu tư mở rộng".
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ
đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
sổ điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý
thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này.
2. Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.
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Điều 7. Trách nhiêm thỉ hành
1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ
và hướng dẫn của Bộ Tài chínhẻ
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân thực hiện theo nội dung Thông tư này.
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực
hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, để nghị các tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu giải quyêt./.
JVơíế nhận:/)Um/
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tồng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).
0

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Anh Tuấn

19

