BẢN TIN NHANH VỀ
THUẾ VÀ LUẬT
Tháng 2/2019

Dự án đầu tư có thời gian đầu tư
dưới 01 năm vẫn được hoàn thuế
GTGT
Theo quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng
(“GTGT”), doanh nghiệp 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 GTGT của hàng hóa,
dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường
hợp số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua
vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì
được hoàn thuế GTGT.
Trong thực tiễn, khi thanh tra, kiểm tra thuế, nhiều
cơ quan thuế địa phương đã xử lý không thống nhất
về việc hoàn thuế cho doanh nghiệp đang trong giai
đoạn đầu tư theo quy định nêu trên.
Theo đó, một số cơ quan thuế cho rằng dự án đầu tư
phải có thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên mới thuộc
đối tượng được hoàn thuế, không phân biệt số thuế
GTGT đầu vào sử dụng cho giai đoạn đầu tư là bao
nhiêu. Trong khi đó, các cơ quan thuế khác lại cho
phép doanh nghiệp được hoàn thuế khi có số thuế
GTGT đầu vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng
trở lên, không phân biệt thời gian của giai đoạn đầu tư.
Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Tổng Cục Thuế đã ban
hành Công văn số 475/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về
vấn đề này. Theo đó, doanh nghiệp trong giai đoạn
đầu tư có số thuế GTGT đầu vào lũy kế từ 300 triệu
đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT, kể cả trong
trường hợp thời gian đầu tư chưa đến 01 năm.
Nếu Quý Công ty có vướng mắc tương tự, Quý Công
ty cần lưu ý hướng dẫn của Công văn 475/TCT-CS để
trao đổi cụ thể hơn với cục thuế địa phương, hoặc vui
lòng liên hệ với KPMG để được hỗ trợ.
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