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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Thông tư 04/2018/BTC-CST 
ngày 02 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính 

Qui định việc không áp dụng hạn nghạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia 
cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 

Công văn 3761/BTC-CST 
ngày 02 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Thuế 

V/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài. 

Công văn 2967/VPCP-KTTH 
ngày 02 tháng 04 năm 2018 
Văn phòng Chính Phủ 

V/v hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 

Thông tư 1007/TCT-CS 
ngày 26 tháng 03 năm 2018 V/v chính sách thuế 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 3761/BTC-CST 
ngày 02 tháng 04 năm 2018 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Thuế 

Về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng nhập khẩu sau đó 

xuất trả chủ hàng nước ngoài:  
Căn cứ theo quy định của pháp luật, trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu 

hàng hóa, tuy nhiên do nhu cầu thị trường thay đổi, Doanh nghiệp đã xuất 
trả các hàng hóa này cho các chủ hàng nước ngoài. Doanh nghiệp có tờ 

khai nhập khẩu, tờ khai xuất trả, biên bản thỏa thuận trả hàng hóa, chứng 
từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đây là hình thức thanh toán bù trừ 

công nợ nên đáp ứng được điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng 
tiền mặt để được khấu trừ số thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu cửa 

hàng hóa đã xuất trả chủ hàng nước ngoài. Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ 
không được hoàn thuế. Số thuế GTGT khâu đầu vào đã nộp sẽ được khấu 

trừ. 

  

 


