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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Thông tư 219/2013/TT-BTC 
Ngày 31/12/2013 

Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ – 

CP. 

Công văn 1617/ BTC-VP 
Ngày 27/01/2014 

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu cho lô 09-1 

trình Chính phủ Việt Nam gửi Chính phủ Liên bang Nga 

Công văn 1640/ BTC-CST 
Ngày 27/01/2014 

Hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt Nam – Lào năm 2014. 

Công văn 1752/ BTC-TCT 
Ngày 10/02/2014 

Tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. 

Công văn 1781/ BTC-TCT 
Ngày 10/02/2014 

Hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp 

viết hóa đơn sai về hình thức. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Hướng dẫn thi hành Luật thuế 
giá trị gia tăng và nghị định 
209/2013/NĐ – CP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế  

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 

65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính. 

Đối với trường hợp từ ngày 1/7/2013, cơ sở kinh doanh thực hiện khai 

thuế GTGT theo quý thì đến trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với 

trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối 

với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh được hoàn thuế 

GTGT nếu trong 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa 

khấu trừ hết. 

Trường hợp đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013 (đối với trường hợp kê 

khai theo tháng) hoặc đến hết kỳ tính thuế quý 4/2013 (đối với trường hợp 

kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số 

thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT đầu vào 

chưa được khấu trừ hết không được hoàn của năm 2013 được chuyển tiếp 

sang năm 2014 để kê khai khấu trừ và áp dụng hoàn thuế theo hướng dẫn 

tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này. 

Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là tài sản cố định phát sinh trước 

ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 

65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính; đối với hóa đơn 

GTGT mua hàng hóa là tài sản cố định phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 

thì cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư này. 
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Thông tư 219/2013/TT-BTC 
Ngày 31/12/2013 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng 
đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không 

chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng 

hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được 

thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu 

thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không 

hạch toán riêng được. 

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT 

hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố 

định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực 

hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê 

khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng. 

Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, 

thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 

thông thường phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì đề nghị Cục thuế yêu 

cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai tại Bảng kê hàng hóa dịch vụ 

mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2013 

hoặc quý 4 năm 2013 để nộp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. 

 

Tăng cường quản lý thuế đối với 
các doanh nghiệp có rủi ro cao về 
thuế. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp đã hướng dẫn của Bộ Tài 

chính, Tổng cục Thuế, trong đó thực hiện đúng quy định về phân loại hồ 

sơ hoàn thuế có rủi ro, hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, hồ sơ kiểm tra 

trước hoàn thuế sau, thẩm quyền hoàn thuế, tăng cường quản lý phát hành, 

sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra, về xử lý khấu trừ hoàn thuế GTGT liên quan đến những hồ sơ hoàn có 

hóa đơn đầu vào liên quan đến những hóa đơn có dấu hiệu vi phạm 

2. Về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những doanh nghiệp có mua 

hàng hóa, sử dụng hóa đơn đầu vào trực tiếp của doanh nghiệp và doanh 

nghiệp trung gian ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh có 

dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính 

thức của cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng (bao gồm cả trường 

hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trước ngày Bộ Tài chính ban hành công 

văn số 7527/BTC-TCT): 

- Trường hợp doanh nghiệp chưa được giải quyết hoàn thuế thì tạm dừng 

hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 3 Công văn số 13706/BTC-TCT. Chỉ 
thực hiện tạm dừng đối với số hàng hóa của hóa đơn có dấu hiệu vi phạm 

đang được cơ quan chức năng thanh tra, điều tra; số hàng hóa không thuộc 

diện có dấu hiệu vi phạm được thực hiện khấu trừ, hoàn thuế đầy đủ, kịp 

thời theo quy định. 

- Trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế thì cơ quan thuế thông báo 

bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh thuế GTGT. 

Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn 

GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định pháp luật thì 
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Công văn 1640/ BTC-TCT 
Ngày 27/01/2014 

doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê 

khai, hoàn thuế GTGT của mình. Trên cơ sở đó cơ quan thuế thực hiện 

thanh tra tại doanh nghiệp để kết luận và xử lý vi phạm theo quy định. 

Trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp cơ quan thuế quản lý doanh 

nghiệp phải phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có 

dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp để kiểm tra hồ sơ kê khai thuế 

của doanh nghiệp này, xác minh, kết luận hành vi vi phạm của doanh 

nghiệp liên quan đến các hóa đơn mà doanh nghiệp mua đã sử dụng để kê 

khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT.  

- Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

nghiêm trọng pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế thực 

hiện lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy cứu 

trách nhiệm hình sự.  

- Đối với trường hợp doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của các doanh 

nghiệp liên quan đến các doanh nghiệp trung gian khâu trước có dấu hiệu 

vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế thông báo bằng 

văn bản cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp tự kê khai điều chỉnh thuế 

GTGT nếu doanh nghiệp mua bán hàng hóa trước đó có vi phạm. Trường 

hợp doanh nghiệp tự kiểm tra, đối chiếu với các khách hàng liên quan 

khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê 

khai khấu trừ là đúng quy định pháp luật thì doanh nghiệp phải cam kết 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT của 

mình. Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy 

trình, thủ tục quy định và phải tổ chức thực hiện kiểm tra ngay sau đó theo 

đúng quy định. 

3. Đối với các trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm nghiêm trọng pháp luật thuế, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan thuế 

thực hiện lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra truy 

cứu trách nhiệm hình sự, theo dõi, xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 

16465/BTC-PC ngày 27/11/2013 của Bộ Tài chính về việc chuyển hồ sơ 

cho cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 

Hướng dẫn về việc khấu trừ, 
hoàn thuế trong trường hợp 
doanh nghiệp viết hóa đơn sai về 
hình thức. 

 
 

Công văn 1781/ BTC-TCT 
Ngày 10/02/2014 

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng 

hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa 

chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch 

chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế 

kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng 

bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế 

hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu 

trừ theo đúng thực tế phát sinh. 

 

 


