
GTGT – BÀI TẬP 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Ví dụ 1: Công ty TNHH Sanko là doanh nghiệp chế xuất. Ngoài hoạt động 

sản xuất để xuất khẩu Công ty TNHH Sanko còn được cấp phép thực hiện 

quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu, Công ty TNHH Sanko phải 

thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động này theo quy định của pháp luật 

thì Chi nhánh hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt 

động này, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất để xuất khẩu. 

Khi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện phân phối (bán ra), Chi nhánh 

Công ty TNHH Sanko thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu 

và khi bán ra (bao gồm cả xuất khẩu), Công ty TNHH Sanko sử dụng hóa 

đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 

 

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức 

Công ty B giao cho Công ty A con giống, thức ăn, thuốc thú y, Công ty A 

giao, bán cho Công ty B sản phẩm heo thì tiền công nuôi heo nhận từ Công 

ty B và sản phẩm heo Công ty A giao, bán cho Công ty B thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT. 

Sản phẩm heo Công ty B nhận lại từ Công ty A: nếu Công ty B bán ra 

heo (nguyên con) hoặc thịt heo tươi sống thì sản phẩm bán ra thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT, nếu Công ty B đưa heo vào chế biến thành 

sản phẩm như xúc xích, thịt hun khói, giò hoặc thành các sản phẩm chế biến 

khác thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định. 

Ví dụ 3: Tháng 3/2015, Doanh nghiệp A là cơ sở kinh doanh nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để 

vay vốn tại Ngân hàng B, thời gian vay là 1 năm (hạn trả nợ là ngày 

31/3/2016). Đến ngày 31/3/2016, Doanh nghiệp A không có khả năng trả nợ 

và phải bàn giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi bàn giao tài sản, Doanh 

nghiệp A không phải lập hóa đơn. Ngân hàng B bán tài sản bảo đảm tiền 

vay để thu hồi nợ thì tài sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 3a: Tháng 12/2014, Doanh nghiệp B là cơ sở kinh doanh nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền sử 

dụng đất để vay vốn tại Ngân hàng thương mại C, thời gian vay là 1 năm, 

hạn trả nợ là ngày 15/12/2016, Ngân hàng thương mại C và Doanh nghiệp 

B có đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền sử 

dụng đất) với cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 15/12/2016, Doanh nghiệp 



B không có khả năng trả nợ và Ngân hàng thương mại C có văn bản đồng ý 

giải chấp để Doanh nghiệp B được bán nhà xưởng để trả nợ ngân hàng, 

tháng 01/2017, doanh nghiệp B bán nhà xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà 

xưởng bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 4: Tổ chức X là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân 

hàng Nhà nước cho phép thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng. 

Năm 2014, tổ chức X ký hợp đồng cung cấp thông tin tín dụng cho một số 

ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động cấp tín dụng và phục vụ hoạt 

động khác của ngân hàng thương mại thì doanh thu từ dịch vụ cung cấp 

thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cấp tín dụng thuộc đối tượng không 

chịu thuế GTGT, doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng phục vụ 

hoạt động khác của ngân hàng thương mại không theo quy định của Luật 

Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. 

Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt 

động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền 

trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty 

cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 6: Tháng 4/2014, Công ty TNHH A góp vốn bằng máy móc, thiết 

bị để thành lập Công ty cổ phần B, giá trị vốn góp của Công ty TNHH A 

được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ 

đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần B. Tháng 11/2014, Công ty 

TNHH A bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần B cho Quỹ Đầu tư ABB với 

giá 4 tỷ đồng thì số tiền 4 tỷ đồng Công ty TNHH A thu được là doanh thu 

chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo X được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào 

tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X 

giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện, Trung tâm đào tạo X tổ chức 

thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và 

cấp chứng chỉ của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. 

Ví dụ 8: Cơ sở kinh doanh A xuất khẩu sản phẩm đá tự nhiên dưới dạng 

đá khối, đá phiến thì sản phẩm đá tự nhiên xuất khẩu thuộc đối tượng không 

chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 9: Cơ sở kinh doanh B xuất khẩu đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột 

thì sản phẩm đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột xuất khẩu thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu bột đá siêu 

mịn (theo tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền), bột đá siêu mịn có tráng 

phủ axít, các sản phẩm này được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thành 



sản phẩm khác thì khi xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. 

Ví dụ 10: Công ty TNHH P&C nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái 

phiếu và tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khác. Công 

ty TNHH P&C không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi từ 

việc mua trái phiếu và tiền cổ tức nhận được. 

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. 

Ví dụ 12: Doanh nghiệp X mua hàng của doanh nghiệp Y, doanh nghiệp 

X có ứng trước cho doanh nghiệp Y một khoản tiền và được doanh nghiệp Y 

trả lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì doanh nghiệp X không phải kê khai, 

nộp thuế GTGT đối với khoản lãi nhận được. 

Ví dụ 13: Doanh nghiệp X bán hàng cho doanh nghiệp Z, tổng giá thanh 

toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp Z thanh toán trả chậm 

trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tổng giá thanh toán của 

hợp đồng. Sau 3 tháng, doanh nghiệp X nhận được từ doanh nghiệp Z tổng 

giá trị thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 

13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì doanh nghiệp X không 

phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệu đồng này. 

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm 

với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, doanh 

nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối 

với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được. 

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối 

(là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo 

quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày 

sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ 

cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT 

theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế 

phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định. 

Ví dụ 16: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho 

ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế 

GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được. 



Ví dụ 17: Ông E là cá nhân không kinh doanh thế chấp 01 ô tô 5 chỗ ngồi 

cho ngân hàng VC để vay tiền. Đến thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, 

Ông E không thanh toán được cho ngân hàng VC nên tài sản là ô tô thế chấp 

bị bán phát mại để thu hồi nợ thì khoản tiền thu được từ bán phát mại chiếc ô 

tô thế chấp nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT. 

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành 

được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó 

khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự 

án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. 

Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản 

xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế 

GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X. 

Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán 

ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công 

ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán 

cho Công ty XNK C. 

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp 

sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính 

nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty TNHH D. 

Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty TNHH D, 

Công ty lương thực B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế 

suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. 

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai, 

nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại 

khoản 5 Điều 10 Thông tư này. 

Ví dụ 20: Công ty TNHH A là CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu 

trừ mua cà phê nhân của nông dân trồng cà phê, sau đó Công ty TNHH A 

bán số cà phê nhân này cho hộ kinh doanh H thì doanh thu của Công ty 

TNHH A từ bán cà phê nhân cho hộ kinh doanh H áp dụng mức thuế suất 

5%. 

Ví dụ 21: Hộ ông X sau khi thu mua lá chè của hộ trồng chè đã bán ra 

cho hộ ông Y thì hộ ông X phải tính, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên 

doanh thu bán lá chè cho hộ ông Y. 



Chương II 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

Mục 1. CĂN CỨ TÍNH THUẾ  

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao 

đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. 

Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng. 

Ví dụ 23: Công ty cổ phần X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ 

chức cuộc thi “Người đẹp Việt Nam năm 20xx”, ngoài số vé in để bán thu 

tiền cho khán giả, Công ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu 

tiền để mời một số đại biểu đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời 

này có danh sách tổ chức, cá nhân nhận. Khi khai thuế giá trị gia tăng, giá 

tính thuế đối với số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0). 

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty cổ phần X vẫn thu tiền khi biếu, 

tặng giấy mời thì Công ty cổ phần X bị xử lý theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản 

phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh 

doanh của đơn vị thị đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt 

động xuất 50 sản phẩm quạt điện này. 

Ví dụ 25: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân 

xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân 

xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tính và nộp 

thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may. 

Ví dụ 26: Công ty cổ phần P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công 

nhân ở trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần P không có đơn 

vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, 

nghiệm thu nhà nghỉ giữa ca, Công ty cổ phần P không phải lập hóa đơn. 

Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ 

theo quy định. 

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá 

chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. 

Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp 

công ty thì Công ty Y không phải kê khai, tính thuế GTGT. 

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá 

chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. 

Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai với mục đích không phục vụ sản 



xuất kinh doanh thì Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai 

nước xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên với 

giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng 

Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty 

có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình 

thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 

5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản 

phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác 

định giá tính thuế bằng không (0). 

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật 

về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số 

sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014. 

Ví dụ 30: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các 

loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định 

của pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước 

đó cho thời gian từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán 

một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời 

gian khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng. 

Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong 

thời gian khuyến mại: được tính như sau 
90.000

1 + 10%
 

Ví dụ 31: Công ty kinh doanh xe máy bán xe X loại 100 cc, giá bán trả 

góp chưa có thuế GTGT là 25,5 triệu đồng/chiếc (trong đó giá bán xe là 25 

triệu đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng) thì giá tính thuế GTGT là 25 triệu 

đồng. 

Ví dụ 32: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả 

giá trị nguyên vật liệu, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 

triệu đồng, trong đó giá trị vật tư xây dựng chưa có thuế GTGT là 1.000 

triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng. 

Ví dụ 33: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình không bao 

thầu giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 

1.500 triệu đồng, giá trị nguyên liệu, vật tư xây dựng do chủ đầu tư A cung 

cấp chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT trong 

trường hợp này là 500 triệu đồng (1.500 triệu đồng - 1.000 triệu đồng). 



Ví dụ 34: Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là bên 

B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất. 

Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ đồng, trong đó: 

- Giá trị xây lắp: 80 tỷ đồng 

- Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt: 120 tỷ đồng 

- Thuế GTGT 10%:20 tỷ đồng {= (80 + 120) x 10%} 

- Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: 220 tỷ đồng 

- Bên A: 

+ Nhận bàn giao nhà xưởng, hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu 

hao là 200 tỷ đồng (giá trị không có thuế GTGT) 

+ Tiền thuế GTGT 20 tỷ đồng được kê khai, khấu trừ vào thuế đầu ra của 

hàng hóa bán ra hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định. 

Trường hợp bên A nghiệm thu, bàn giao và chấp nhận thanh toán cho bên 

B theo từng hạng mục công trình (giả định phần giá trị xây lắp 80 tỷ đồng 

nghiệm thu, bàn giao và được chấp nhận thanh toán trước) thì giá tính thuế 

GTGT là 80 tỷ đồng. 

 Ví dụ 35: Năm 2014 Công ty kinh doanh bất động sản A được Nhà nước 

giao đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán. Tiền sử 

dụng đất phải nộp (chưa trừ tiền sử dụng đất được miễn giảm, chưa trừ chi 

phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt) là 30 tỷ đồng. Dự án được giảm 20% số tiền sử dụng đất 

phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được 

duyệt là 15 tỷ đồng. 

Tổng giá trị đất được trừ được xác định như sau: 

- Tiền sử dụng đất được miễn giảm là: 30 tỷ x 20% = 6 tỷ (đồng); 

- Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng 

đất được miễn, giảm) là: 30 tỷ - 6 tỷ - 15 tỷ = 9 tỷ (đồng); 

- Tổng giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải 

nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi 

phí bồi thường giải phóng mặt bằng là: 9 tỷ + 15 tỷ = 24 tỷ (đồng). Tổng giá 

đất được trừ được phân bổ cho số m2 đất được phép kinh doanh. 

Ví dụ 36: Công ty cổ phần VN-KR có ngành nghề kinh doanh đầu tư, 

kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Công ty được Nhà 

nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để đầu tư xây dựng hạ tầng khu 



công nghiệp để thực hiện dự án; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất 

thuê là 300.000 m2, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê là 

82.000đ/m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Công ty không 

được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty ký 

hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại với thời gian thuê là 30 năm, diện tích đất 

cho thuê là 16.500 m2, đơn giá cho thuê tại thời điểm ký hợp đồng là 

650.000đ/m2 cho cả thời gian thuê, giá đã bao gồm thuế GTGT). 

Giá đã có thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời 

gian cho thuê (30 năm) đối với Công ty cổ phần VN-KR cho nhà đầu tư thuê 

được xác định là: 

16.500 m2 x (650.000 - (82.000đ/m2: 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ 

đồng. 

Giá chưa có thuế GTGT được xác định là: 
%101

9132,9

+
 = 9,012 tỷ đồng. 

Thuế GTGT là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ đồng. 

 

Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 

đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển 

nhượng là 

6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có 

công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh 

toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng. Công ty A không đầu tư xây dựng 

gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất 

mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì 

Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất 

được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển 

nhượng (6 tỷ đồng). 

Ví dụ 38: Tháng 11/2013, Công ty TNHH A nhận chuyển nhượng 300m2 

đất kèm theo nhà xưởng trên đất của cá nhân B với trị giá là 10 tỷ đồng và 

không có đủ hồ sơ giấy tờ để xác định giá đất tại thời điểm nhận chuyển 

nhượng. Đến tháng 4/2014 Công ty TNHH A chuyển nhượng 300m2 đất này 

kèm nhà xưởng trên đất với trị giá là 14 tỷ đồng thì giá đất được trừ để tính 

thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quy định tại thời điểm nhận chuyển nhượng (tháng 11/2013). 

Ví dụ 39: 



Tháng 9 năm 2013 Công ty B mua 2000 m2 đất đã có một phần cơ sở hạ 

tầng từ Công ty kinh doanh bất động sản A tổng giá thanh toán là 62 tỷ đồng 

(trong đó giá đất không chịu thuế GTGT là 40 tỷ đồng, đơn giá là 20 triệu 

đồng/1m2). 

Trên hóa đơn Công ty A ghi: 

- Giá chuyển nhượng chưa có thuế GTGT: 60 tỷ đồng 

- Giá đất không chịu thuế GTGT: 40 tỷ đồng 

- Thuế GTGT đối với cơ sở hạ tầng: 2 tỷ đồng 

- Tổng giá thanh toán: 62 tỷ đồng 

Công ty A phải kê khai thuế GTGT phải nộp như sau: 

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ 

Giả sử thuế GTGT đầu vào để xây dựng cơ sở hạ tầng của Công ty A là 

1,5 tỷ đồng đủ điều kiện để khấu trừ thì: 

Thuế GTGT phải nộp = 2 tỷ - 1,5 tỷ = 0,5 tỷ (đồng) 

Công ty B tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng 10 căn biệt thự 

(diện tích sàn 200 m2/biệt thự) để bán. Tổng số thuế GTGT đầu vào để xây 

biệt thự là 3 tỷ đồng. 

Ngày 01/4/2015, Công ty B ký hợp đồng bán 01 căn biệt thự cho khách 

hàng C, giá chuyển nhượng 01 căn biệt thự chưa có thuế GTGT là 10 tỷ 

đồng, giá đất được trừ khi xác định giá tính thuế GTGT đối với 01 căn biệt 

thự bán ra: 

- Giá trị quyền sử dụng đất (chưa bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng) tại thời 

điểm nhận chuyển nhượng từ Công ty A cho 01 căn biệt thự là:20 triệu x 

200 m2 = 4 tỷ (đồng) 

- Giá trị cơ sở hạ tầng phân bổ cho 01 căn biệt thự là: (20 tỷ: 2000 m2) x 

200 m2 = 2 tỷ (đồng) 

- Giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng) tại thời 

điểm nhận chuyển nhượng từ Công ty A được trừ khi xác định giá tính thuế 

của 01 căn biệt thự bán ra là: 6 tỷ đồng. 

Trên hóa đơn Công ty B ghi: 

- Giá chuyển nhượng 01 căn biệt thự: 10 tỷ đồng 

- Giá đất được trừ không chịu thuế GTGT: 6 tỷ đồng 



- Thuế GTGT là 0,4 tỷ đồng [(10 tỷ - 6 tỷ) x 10%] 

- Tổng giá thanh toán: 10,4 tỷ đồng 

Giả sử trong tháng Công ty B bán hết 10 căn biệt thự. Khi Công ty B kê 

khai, nộp thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT đầu ra - số 

thuế đầu vào được khấu trừ = 0,4 tỷ x 10 căn - 3 tỷ = 1 tỷ (đồng). 

Tiền thuế GTGT đối với giá trị cơ sở hạ tầng ghi trên hóa đơn nhận 

chuyển nhượng từ Công ty A đối với 10 biệt thự là 2 tỷ đồng không được kê 

khai, khấu trừ. 

Trường hợp Công ty B xác định giá trị quyền sử dụng đất không bao gồm 

cả giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng từ Công ty A được 

trừ khi xác định giá tính thuế của 01 căn biệt thự bán ra là 4 tỷ đồng. Trên 

hóa đơn Công ty B ghi: 

- Giá chuyển nhượng 01 căn biệt thự: 10 tỷ đồng 

- Giá đất được trừ không chịu thuế GTGT: 4 tỷ đồng 

- Thuế GTGT là 0,6 tỷ đồng [(10 tỷ - 4 tỷ) x 10%] 

- Tổng giá thanh toán: 10,6 tỷ đồng 

Giả sử trong tháng 4/2015, Công ty B bán hết 10 căn biệt thự. Khi Công 

ty B kê khai, nộp thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT đầu 

ra - số thuế đầu vào được khấu trừ (gồm thuế GTGT đầu vào để xây biệt thự 

và thuế GTGT đầu vào đối với giá trị cơ sở hạ tầng) = 0,6 tỷ đồng x 10 căn 

biệt thự - 3 tỷ đồng - 2 tỷ đồng (thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng) = 1 

tỷ đồng. 

Ví dụ 40: Công ty cổ phần P ký hợp đồng BT với UBND tỉnh A về việc 

xây dựng cầu đổi lấy giá trị đất; giá thanh toán công trình được UBND tỉnh 

A xác định tại thời điểm ký hợp đồng theo quy định của pháp luật là 2.000 tỷ 

đồng, đổi lại Công ty cổ phần P được UBND tỉnh A giao cho 500 ha đất tại 

huyện Y thuộc địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần P sử dụng 500 ha đất để xây 

nhà để bán thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT được xác định là 2.000 tỷ 

đồng. 

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu 

sau: 

- Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền 

là: 43 tỷ đồng. 

- Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng. 

Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng - 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng 



Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế 

GTGT và thuế TTĐB. 

Giá tính thuế GTGT được tính như sau: 

Giá tính thuế = 
33 tỷ đồng

1 + 10%
 = 30 tỷ đồng 

 

Ví dụ 42: Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hợp đồng 

du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày 

tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải 

lo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thỏa 

thuận; trong đó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và 

ngược lại hết 10.000 USD. Tỷ giá 1USD = 20.000 đồng Việt Nam. 

Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác định như sau: 

+ Doanh thu chịu thuế GTGT là: 

(32.000 USD - 10.000 USD) x 20.000 đồng = 440.000.000 đồng 

+ Giá tính thuế GTGT là: 

440.000.000 đồng

1 + 10%
 = 400.000.000 đồng 

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được kê khai khấu trừ toàn bộ 

thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 43: Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch 

từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi trong 

năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung 

Quốc 300 USD/người thì giá (doanh thu) tính thuế của Công ty du lịch Hà 

Nội là 100 USD/người (400 USD - 300 USD). 

Ví dụ 44: Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có doanh thu 

cầm đồ là 110 triệu đồng. 

Giá tính thuế GTGT được xác định bằng: 

110 triệu đồng

1 + 10%
 = 100 triệu đồng 

Ví dụ 45: Công ty B ký hợp đồng với Công ty C về việc cung cấp dịch vụ 

tư vấn, khảo sát, thiết kế cho dự án đầu tư ở Cam-pu-chia của Công ty C 

(Công ty B và công ty C là các doanh nghiệp Việt Nam). Hợp đồng có phát 

sinh các dịch vụ thực hiện ở Việt Nam và các dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-



chia thì giá trị phần dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chia được áp dụng thuế 

suất thuế GTGT 0%; đối với phần doanh thu dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, 

Công ty B phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định. 

Ví dụ 46: Công ty D cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo khả 

thi đối với dự án đầu tư tại Lào cho Công ty X. Giá trị hợp đồng Công ty D 

nhận được là 5 tỷ đồng đã bao gồm thuế GTGT cho phần dịch vụ thực hiện 

tại Việt Nam. Hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp không xác định được doanh 

thu thực hiện tại Việt Nam và doanh thu thực hiện tại Lào. Công ty D tính 

toán được các chi phí thực hiện ở Lào (chi phí khảo sát, thăm dò) là 1,5 tỷ 

đồng và chi phí thực hiện ở Việt Nam (tổng hợp, lập báo cáo) là 2,5 tỷ đồng. 

Doanh thu đối với phần dịch vụ thực hiện tại Việt Nam đã bao gồm thuế 

GTGT được xác định như sau: 

5 tỷ x 

2,5 tỷ 

= 3,125 tỷ đồng 2,5 tỷ + 

1,5 tỷ 

Trường hợp Công ty D có tài liệu chứng minh Công ty cử cán bộ sang 

Lào thực hiện khảo sát, thăm dò và có giấy tờ chứng minh Công ty mua một 

số hàng hóa phục vụ việc khảo sát, thăm dò tại Lào thì doanh thu đối với 

phần dịch vụ thực hiện tại Lào được áp dụng thuế suất 0% và được xác định 

bằng 1,875 tỷ đồng (5 - 3,125 = 1,875 tỷ đồng). 

Ví dụ 47: Công ty vận tải X tại Việt Nam có tàu vận tải quốc tế, Công ty 

nhận vận chuyển hàng hóa từ Sing-ga-po đến Hàn Quốc. Doanh thu thu 

được từ vận chuyển hàng hóa từ Sing-ga-po đến Hàn Quốc là doanh thu từ 

hoạt động vận tải quốc tế. 

Ví dụ 48: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký 

hợp đồng mua bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của các công ty ở 

Sin-ga-po, sau đó bán cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po. Trường hợp 

Công ty A có: Hợp đồng mua dầu nhờn ký với các công ty ở Sin-ga-po, hợp 

đồng bán hàng giữa Công ty A và Công ty B; chứng từ chứng minh hàng 

hóa đã giao cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền 

qua ngân hàng do Công ty A chuyển cho các công ty bán dầu nhờn ở Sin-ga-

po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty B thanh toán cho 

Công ty A thì doanh thu do Công ty A nhận được từ bán dầu nhờn cho Công 

ty B được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. 

Ví dụ 49: Công ty TNHH A sản xuất cá bò tươi tẩm gia vị theo quy trình: 

cá bò tươi đánh bắt về được cắt phi-lê, sau đó tẩm ướp với đường, muối, 

solpitol, đóng gói, cấp đông thì mặt hàng cá bò tươi tẩm gia vị không thuộc 



đối tượng áp dụng thuế suất 5% mà thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 10%.  

Mục 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  

Ví dụ 51: Doanh nghiệp A được thành lập từ năm 2011 và đang hoạt 

động trong năm 2013. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 

2014 và năm 2015, doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau: 

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên 

Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 

11/2012 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2013). 

Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, 

doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2014 

và năm 2015). 

Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, 

doanh nghiệp A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy 

định tại Điều 13 Thông tư này trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015), trừ 

trường hợp doanh nghiệp A đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu 

trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều này 

Ví dụ 52: Doanh nghiệp B thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để 

xác định phương pháp tính thuế cho năm 2014, 2015, doanh nghiệp B thực 

hiện tính doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu của 

HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các 

tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng. 

Trường hợp kết quả xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp 

B áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo 

cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp B áp dụng phương 

pháp tính trực tiếp trong hai năm 2014, 2015, trừ trường hợp doanh nghiệp B 

đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt 

động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương 

pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính 

thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh 

thu như sau: 

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ 

tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 

tháng. 



Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp 

khấu trừ thuế từ ngày 01/01/2015 và cho hai năm 2015, 2016. Trường hợp 

doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ X thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, 

chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện 

áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Nếu 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng 

phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục áp 

dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016. 

Ví dụ 54: Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá bán chưa có thuế GTGT đối 

với sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% bằng 1.100.000 

đồng/tấn, nhưng khi bán có một số hóa đơn doanh nghiệp chỉ ghi giá bán là 

12.100.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định 

bằng: 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 đồng/tấn thay vì tính trên giá 

chưa có thuế là 11.000.000 đồng/tấn. 

Ví dụ 55: Trong kỳ, Công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính 

khấu trừ là loại đặc thù: 

Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu 

thuế là 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau: 

110 triệu

1 + 10%
 x 10% = 10 triệu đồng 

Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. 

Ví dụ 56: Trong tháng 3 năm 2014, cơ sở kinh doanh A (là đối tượng nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhập khẩu sản phẩm có tên 

“CHAIR MM” và đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu với mức thuế 

suất là 5%. Tháng 5/2014, cơ sở kinh doanh A bán 01 sản phẩm “CHAIR 

MM” cho khách hàng B, giá chưa có thuế GTGT là 100 triệu đồng. Do khi 

nhập khẩu đã áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% nên cơ sở kinh doanh A lập 

hóa đơn GTGT giao cho khách hàng B ghi: giá tính thuế là 100 triệu đồng; 

thuế suất thuế GTGT là 5% và thuế GTGT là 5 triệu đồng, tổng giá thanh 

toán có thuế GTGT là 105 triệu đồng. Khách hàng B đã thanh toán đủ 105 

triệu đồng. 

Năm 2015, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh A áp dụng 

sai thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm “CHAIR MM” bán cho khách 

hàng B (thuế suất thuế GTGT đúng phải là 10%). Do giao dịch giữa cơ sở 



kinh doanh A và khách hàng B đã kết thúc nên cơ sở kinh doanh A không có 

căn cứ để thu thêm tiền của khách hàng B (khách hàng B không chấp nhận 

thanh toán bổ sung tiền thuế tăng thêm). Cơ quan thuế xác định lại số thuế 

GTGT mà cơ sở kinh doanh A phải nộp và xác định doanh thu tính thuế 

TNDN như sau: 

Tổng giá thanh toán khách hàng B đã trả 105 triệu đồng được xác định là 

giá đã có thuế GTGT theo mức thuế suất 10%, số thuế GTGT phải nộp đúng 

được xác định như sau: 

105 triệu

1 + 10%
 x 10% = 9,545 triệu đồng. 

Số thuế GTGT cơ sở kinh doanh A còn phải nộp bổ sung là: 

9,545 triệu - 5 triệu = 4, 545 triệu đồng. 

Doanh thu tính thuế TNDN của mặt hàng “CHAIR MM” bán cho khách 

hàng B được xác định là: 

105 triệu - 9,545 triệu = 95, 455 triệu đồng 

Ví dụ 57: Công ty TNHH A là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT 

theo phương pháp trực tiếp. Công ty TNHH A có doanh thu phát sinh từ 

hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp 

thì Công ty TNHH A không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh 

thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 

5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp. 

Chương III KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ 

Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ 

 

Ví dụ 58: Doanh nghiệp X đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy 

để sản xuất, chế biến phi lê cá tra, cá ba sa, tôm đông lạnh xuất khẩu. Doanh 

nghiệp tổ chức sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, kể cả trường hợp thuê 

gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, 

hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế biến tôm, cá để xuất 

khẩu. Doanh nghiệp X được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài 

sản cố định và của hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố 

định tại tất cả các khâu sản xuất, chế biến. 



Ví dụ số 58a20: Doanh nghiệp A đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và 

nhà máy để sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng (bao gồm cả thuê gia công 

nuôi trồng mà doanh nghiệp A đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, hệ 

thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y…), đến khâu chế biến phi-lê cá tra 

đông lạnh để xuất khẩu và bán trong nước. Trong quá trình sản xuất doanh 

nghiệp A đã mua thêm cá tra của các doanh nghiệp khác hoặc của các hộ 

nông dân. Cá tra mua ngoài trước khi đưa vào nhà máy đều được tập trung 

nuôi tại ao hồ của doanh nghiệp A cùng cá tra do doanh nghiệp A tự nuôi. 

Cá tra do doanh nghiệp tự nuôi và cá tra mua ngoài được đưa vào nhà máy 

chế biến thành sản phẩm cá tra phi-lê (cá fillet) qua công đoạn và theo quy 

trình: Cá nguyên liệu - làm sạch - cắt đầu, lột da - bỏ nội tạng - cắt phi-lê - 

ướp muối - đông lạnh - xuất bán. Doanh nghiệp A được thực hiện kê khai 

khấu trừ thuế GTGT như sau: 

- Doanh nghiệp A được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản 

cố định và của hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định 

tại nhà máy phục vụ khâu sơ chế cá tra phi-lê theo quy trình nêu trên. 

- Cá tra phi-lê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu 

được áp dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế 

GTGT đầu vào có liên quan đến hoạt động xuất khẩu cá tra phi-lê. Trường 

hợp doanh nghiệp nuôi cá tra sau đó chế biến thành cá tra phi-lê vừa để 

xuất khẩu vừa để bán trong nước thì thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo 

tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu/Tổng Doanh thu (doanh thu xuất khẩu và doanh 

thu bán trong nước). 

Ví dụ 59: Doanh nghiệp Y đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy 

để sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa tươi sống (sữa tươi tiệt trùng, sữa 

chua, pho mát,...). Doanh nghiệp tổ chức sản xuất khép kín từ khâu chăn 

nuôi, kể cả trường hợp thuê gia công chăn nuôi mà doanh nghiệp đầu tư toàn 

bộ con giống (bò, dê), chuồng, trại, hàng rào, trang thiết bị vắt sữa, hệ thống 

vệ sinh chuồng, trại và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế biến thành các sản phẩm từ sữa. 

Doanh nghiệp Y được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố 

 

20 Ví dụ này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngà y 
25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 
85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính 
về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 



định và của hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại 

tất cả các khâu sản xuất, chế biến. 

Ví dụ 60: Doanh nghiệp A có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinh 

số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ ở khâu đầu tư XDCB, doanh 

nghiệp chưa có sản phẩm làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra 

sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm cả sản phẩm chưa qua chế biến xuất 

khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) 

nhưng có dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su (thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT) và cam kết sản phẩm trồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm 

chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào. 

Trường hợp doanh nghiệp bán mủ cao su của toàn bộ dự án thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng một phần mủ cao su khai thác của dự 

án vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, một phần bán ra thì thực hiện 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: 

- Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ (vườn cây cao su, nhà máy chế 

biến…): doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ (bao gồm cả thuế GTGT phát 

sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB). 

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ: thực hiện khấu trừ theo tỷ 

lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của 

hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Ví dụ 61: Doanh nghiệp Z thành lập mới từ dự án đầu tư vào lĩnh vực vận 

tải. Phương án sản xuất kinh doanh theo dự án đầu tư của doanh nghiệp có 

doanh thu từ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và không bằng 

xe buýt, từ bán quảng cáo và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận 

tải; trong đó doanh thu từ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chiếm 

tỷ trọng 30% tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Giai đoạn đầu tư 

xây dựng cơ bản mua sắm phương tiện, xây dựng trạm chờ, nhà xưởng kéo 

dài trong 02 năm từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2016. Trong thời gian 02 năm 

này, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu 

tư xây dựng cơ bản và của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc 

thành lập doanh nghiệp (chi phí thành lập doanh nghiệp) được tạm khấu trừ 

theo tỷ lệ 70% và được hoàn thuế theo quy định (Riêng thuế GTGT của tài 

sản cố định là xe ô tô đăng ký sử dụng làm xe buýt công cộng không khấu 

trừ). Doanh nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu từ tháng 6/2016. Đến hết 

tháng 5/2019, tỷ trọng doanh thu từ vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trong thời gian 03 năm từ tháng 6 năm 2016 chiếm 35% tổng doanh thu 

của hàng hóa, dịch vụ bán ra thì doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh giảm số 



thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định đã được khấu trừ, hoàn thuế tương 

ứng với tỷ lệ 5% (= 70% - 65%) và tính nộp số điều chỉnh giảm khấu trừ, 

hoàn thuế này vào số thuế GTGT của kỳ khai thuế tháng 5/2019. Doanh 

nghiệp không bị xử phạt chậm nộp và không bị tính lãi chậm nộp đối với số 

thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định được khấu trừ phải điều chỉnh giảm. 

Ví dụ 62: Văn phòng Tổng công ty A không trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng kinh phí do các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động 

nhưng Văn phòng Tổng công ty có cho thuê nhà (văn phòng) phần không sử 

dụng hết thì Văn phòng Tổng công ty phải hạch toán, kê khai nộp thuế riêng 

cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch 

vụ phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Tổng công ty không được khấu trừ 

hay hoàn thuế. 

Ví dụ 63: Công ty TNHH A đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 

trong năm 2014, năm 2015 và không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp 

khấu trừ thuế từ ngày 01/01/2016. Công ty TNHH A đã có hồ sơ đề nghị 

hoàn thuế gửi cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11/2014 đến hết kỳ tính 

thuế tháng 10/2015 (kết thúc thời điểm xác định doanh thu để xác định 

phương pháp tính thuế của năm 2016 và năm 2017), số thuế đề nghị hoàn là 

350 triệu đồng và trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015, 

Công ty TNHH A có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là 50 triệu đồng. 

Công ty TNHH A được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy 

định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế (số thuế đề nghị 

hoàn là 350 triệu đồng); số thuế đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai 

thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015 là 50 triệu đồng được tiếp tục kết 

chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12/2015. Trường hợp tại Tờ khai thuế GTGT 

của kỳ tính thuế tháng 12/2015, Công ty còn số thuế GTGT đầu vào chưa 

được khấu trừ thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN. 

Ví dụ 68: 

Công ty A mua hàng của Công ty B và Công ty A đang còn nợ tiền hàng 

của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B đang còn nợ tiền thuế vào ngân sách 

nhà nước. Căn cứ Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế thực hiện thu tiền, tài sản 

của Công ty B do Công ty A đang nắm giữ để thi hành quyết định hành 

chính thuế thì khi Công ty A chuyển tiền vào tài khoản thu ngân sách cũng 

được coi là thanh toán qua ngân hàng, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với 

doanh số của hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ. 

Ví dụ 69: 



Công ty C thực hiện ký hợp đồng kinh tế với Công ty D về việc cung cấp 

hàng hóa và Công ty D đang còn nợ tiền hàng của Công ty C. 

Thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu 

cầu thu toàn bộ số tiền mà Công ty D đang còn nợ Công ty C để chuyển vào 

tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tại Kho bạc Nhà nước để 

giải quyết “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” giữa Công ty C và đối 

tác. 

Khi Công ty D chuyển trả số tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (việc chuyển tiền này không được quy định cụ thể trong hợp 

đồng mua bán giữa Công ty C và Công ty D) thì trường hợp này cũng được 

coi là thanh toán qua ngân hàng, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với 

doanh số của hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ. 

Ví dụ 70: Công ty A ký hợp đồng gia công với nước ngoài 200.000 đôi 

đế giầy xuất khẩu. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ giao đế 

giầy cho Công ty B tại Việt Nam để sản xuất ra giầy hoàn chỉnh. 

Trường hợp này Công ty A thuộc đối tượng gia công hàng xuất khẩu 

chuyển tiếp. Khi lập chứng từ chuyển giao sản phẩm đế giầy cho Công ty B, 

Công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách sản phẩm đã giao, toàn bộ 

doanh thu gia công đế giầy 800 triệu đồng nhận được tính thuế GTGT là 0%. 

Mục 2. HOÀN THUẾ 

Ví dụ 71: Doanh nghiệp A thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng có số 

thuế 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kỳ 

tính thuế 

Thuế đầu 

vào còn 

được khấu 

trừ từ kỳ 

trước 

chuyển sang 

Thuế 

đầu vào 

được 

khấu trừ 

trong kỳ 

Thuế 

đầu ra của 

hàng hóa, 

dịch vụ 

bán ra 

trong kỳ 

Thuế 

GTGT phát 

sinh trong kỳ 

Thuế GTGT 

còn phải nộp 

(hoặc chưa 

khấu trừ hết kỳ 

này được khấu 

trừ chuyển kỳ 

sau) trong kỳ 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (4) - 

(3) 

(6) = (5) - 

(2) 

Tháng 

4/2014 
0 350 360 10 10 

Tháng 

5/2014 
0 500 100 -400 -400 



Tháng 

6/2014 
400 300 350 50 -350 

Tháng 

7/2014 
350 250 260 10 -340 

Tháng 

8/2014 
340 310 300 -10 -350 

Tháng 

9/2014 
350 300 350 50 -300 

Tháng 

10/2014 
300 250 330 80 -220 

Tháng 

11/2014 
220 300 350 50 - 170 

Tháng 

12/2014 
170 290 350 60 - 110 

Tháng 

1/2015 
110 360 350 - 10 - 120 

Tháng 

02/2015 
120 350 310 - 40 - 160 

Tháng 

3/2015 
160 270 320 50 - 110 

Tháng 

4/2015 
110 400 320 - 80 - 190 

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A lũy kế sau 12 tháng tính từ tháng đầu 

tiên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (tháng 5/2014) đến 

tháng 4/2015 vẫn còn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết. Doanh nghiệp A 

thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế tối đa là 190 triệu đồng. 

Ví dụ 72: Doanh nghiệp B thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng có số 

thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kỳ tính 

thuế (1) 

Thuế 

đầu vào còn 

được khấu 

trừ từ kỳ 

trước 

Thuế 

đầu vào 

được 

khấu trừ 

trong kỳ 

Thuế 

đầu ra của 

hàng hóa, 

dịch vụ bán 

ra trong kỳ 

Thuế 

GTGT phát 

sinh trong kỳ 

(5)  

Thuế GTGT 

còn phải nộp 

(hoặc còn được 

khấu trừ chuyển 

kỳ sau) trong kỳ 



chuyển 

sang (2) 

(3) (4) (5) = (4) - 

(3) 

(6)  

(6) = (5) - 

(2) 

Tháng 

01/2014 
0 300 280 - 20 - 20 

Tháng 

02/2014 
20 320 310 - 10 -30 

Tháng 

3/2014 
30 280 260 -20 -50 

Tháng 

4/2014 
50 350 410 60 10 

Tháng 

5/2014 
0 500 100 - 400 - 400 

Tháng 

6/2014 
400 300 350 50 -350 

Tháng 

7/2014 
350 250 260 10 -340 

Tháng 

8/2014 
340 310 300 - 10 -350 

Tháng 

9/2014 
350 300 350 50 -300 

Tháng 

10/2014 
300 250 330 80 -220 

Tháng 

11/2014 
220 300 350 50 - 170 

Tháng 

12/2014 
170 290 350 60 - 110 

Tháng 

01/2015 
110 360 350 - 10 - 120 

Tháng 

02/2015 
120 350 310 -40 - 160 

Tháng 

3/2015 
160 270 320 50 - 110 



Tháng 

4/2015 
110 390 320 -70 - 180 

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp B có tháng 01/2014, tháng 02/2014 và 

tháng 3/2014 có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết chuyển sang 

tháng 4/2014 để tiếp tục khấu trừ. Tháng 4/2014, doanh nghiệp B phát sinh 

số thuế phải nộp là 10 triệu đồng. Tháng 5/2015 doanh nghiệp B lại có số 

thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, lũy kế sau 12 tháng tính từ 

tháng 5/2014 đến tháng 4/2015, doanh nghiệp B vẫn còn số thuế GTGT đầu 

vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp B thuộc đối tượng được hoàn 

thuế GTGT với số thuế tối đa là 180 triệu đồng. 

Ví dụ 73: Doanh nghiệp C thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý có số 

thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kỳ tính 

thuế (1) 

Thuế đầu 

vào còn được 

khấu trừ từ 

kỳ trước 

chuyển sang 

(2) 

Thuế 

đầu vào 

được 

khấu trừ 

trong kỳ 

(3) 

Thuế 

đầu ra của 

hàng hóa, 

dịch vụ 

bán ra 

trong kỳ 

(4) 

Thuế 

GTGT phát 

sinh trong kỳ 

(5)  

(5) = (4) - 

(3) 

Thuế GTGT 

còn phải nộp 

(hoặc chưa khấu 

trừ hết kỳ này 

được khấu trừ 

chuyển kỳ sau) 

trong kỳ (6)  

(6) = (5) - (2) 

Quý 

1/2014 
0 70 72 2 2 

Quý 

2/2014 
0 100 20 - 80 - 80 

Quý 

3/2014 
80 60 70 10 -70 

Quý 

4/2014 
70 50 52 2 -68 

Quý 

01/2015 
68 62 60 -2 -70 

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp C lũy kế sau 4 quý tính từ quý đầu tiên có 

số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (quý 2/2014) đến quý 1/2015 

vẫn còn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết. Doanh nghiệp C thuộc đối tượng 

được hoàn thuế GTGT với số thuế tối đa là 70 triệu đồng. 



Ví dụ 74: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 3/2014, 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 4/2014 

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 với 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 trong kỳ tính thuế tháng 4/2014 là 400 triệu đồng. 

Ví dụ 75: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 3/2014, 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 4/2014 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). Vậy, kỳ tính thuế tháng 

4/2014 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 76: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

3/2014, 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 4/2014 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 4/2014 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 5/2014. 

Ví dụ 77: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 

3/2014, Công ty có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, 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. Tháng 4/2014 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 4/2014, 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 xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 

1 Điều này. 

Ví dụ 78: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 3/2014, 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 thuế, Công ty A thực 

hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hà Nội trên 

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 4/2014 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 với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực 

hiện (900 triệu đồng), vậy Công ty A cần phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 

4/2014 là 400 triệu đồng. 

Ví dụ 79: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 3/2014, 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 tư. Tháng 4/2014 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). Vậy, kỳ tính thuế tháng 4/2014 

Công ty B có số thuế GTGT đầu 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 80: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

3/2014, 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 đăng 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 4/2014 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 

4/2014 

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 kết chuyển 200 triệu 

đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 

5/2014. 

Ví dụ 81: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 

3/2014, 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 phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu 

tư. Tháng 4/2014 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 

4/2014, 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 xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

Ví dụ 82: 

Tháng 3/2014 Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp X có số liệu: 

- Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang: 0,15 tỷ đồng. 

- Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động 

kinh doanh trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng: 4,8 tỷ đồng. 

- Tổng doanh thu (TDT) là 21,6 tỷ, trong đó: doanh thu xuất khẩu 

(DTXK) là 13,2 tỷ đồng, doanh thu bán trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ 

đồng. 

Tỷ lệ % DTXK/TDT = 13,2/21,6 x 100% = 61%. 

- Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước là 0,84 tỷ 

đồng. 

Số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu được xác định 

như sau: 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng  = 0,84 tỷ đồng - (0,15 + 

4,8) tỷ đồng = - 4,11 tỷ đồng 



Như vậy số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng là 4,11 tỷ đồng. 

- Xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu = 4,11 tỷ đồng x 61% = 

2,507 tỷ đồng 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu (sau khi bù trừ và sau khi 

phân bổ) chưa khấu trừ hết là 2,507 tỷ đồng lớn hơn (>) 300 triệu đồng, 

theo đó doanh nghiệp được hoàn 2,507 tỷ đồng tiền thuế GTGT theo 

tháng/quý. Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước 

không được hoàn theo tháng là 1,603 tỷ đồng (1,603 tỷ = 4,11 tỷ - 2,507 tỷ) 

được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp. 

Ví dụ 83: 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 02/2016 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 (số 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. 

Ví dụ 84: 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 

đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng. 

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ví dụ 85: Doanh nghiệp A tháng 5/2013, tháng 6/2013 thực hiện khai 

thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực hiện khai thuế theo quý thì nếu tháng 

5/2013, tháng 6/2013 và quý 3/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào 

chưa được khấu trừ hết thì hết quý 3/2013 doanh nghiệp A được hoàn thuế 

GTGT. 

Ví dụ 86: Doanh nghiệp B tháng 6/2013 thực hiện khai thuế theo tháng, 

đến quý 3/2013 thực hiện khai thuế theo quý thì nếu tháng 6/2013, quý 

3/2013 và quý 4/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu 

trừ hết thì hết quý 4/2013 doanh nghiệp B được hoàn thuế GTGT. 



Ví dụ 87: Doanh nghiệp A có 3 tháng (10/2013, 11/2013, 12/2013) đều 

phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A 

được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 

06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. 

Ví dụ 88: Doanh nghiệp B trong tháng 10/2013 phát sinh số thuế GTGT 

phải nộp, tháng 11/2013 và tháng 12/2013 mới có số thuế GTGT đầu vào 

chưa được khấu trừ hết, đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013, doanh nghiệp B 

không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 

06/2012/TT-BTC thì số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng 11, 12/2013 

được chuyển tiếp sang năm 2014 để xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại 

Khoản 1 Điều 18 Thông tư này. 

Ví dụ 89: Doanh nghiệp C quý 3/2013 phát sinh số thuế phải nộp, quý 

4/2013 có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT 

chưa được khấu trừ hết của quý 4/2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để 

xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này. 

 

 
 


