
Dịch vụ thư tín dụng (L/C) chịu thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
Theo quy định về thuế GTGT hiện hành, dịch vụ cấp tín dụng tại Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT. Tuy nhiên, chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng lại không rõ ràng trong thời gian vừa qua. 
Thư tín dụng là một cam kết thanh toán bằng văn bản của một tổ chức tài chính đối với nghĩa vụ thanh toán 
của bên mua với bên bán. Câu hỏi đặt ra là liệu dịch vụ phát hành thư tín dụng của tổ chức tín dụng có được 
xem là cùng bản chất với hoạt động cấp tín dụng (không chịu thuế GTGT) hay được xem là hình thức cung 
ứng dịch vụ thanh toán (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT). 
Ngày 22/04/2020, Tổng Cục thuế (TCT) đã ban hành Công văn số 1606/TCT-DNL gửi Cục thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, theo đó xác nhận dịch vụ thư tín dụng (L/C) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật các Tổ chức tín dụng.
Kết luận trên của TCT dựa trên quy định của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2011). Theo đó, dịch vụ thư tín dụng không phải là dịch vụ cấp tín dụng mà thuộc hình 
thức cung ứng dịch vụ thanh toán. Do vậy, dịch vụ thư tín dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức 
thuế suất 10%.
Tổng Cục thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hướng dẫn các tổ chức tín 
dụng thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng theo đúng quy định.
Công văn 1606 không nêu rõ thời điểm bắt đầu kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng. Tuy nhiên, 
do Công văn 1606 có tham chiếu căn cứ pháp lý là Luật các Tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, 
có thể hiểu rằng các tổ chức tín dụng phải kê khai hồi tố 10% thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng từ ngày 
01/01/2011. Trên thực tế cơ quan thuế đang thực hiện chính sách này để truy thu thuế GTGT từ năm 2011 đối 
với một số ngân hàng. 
Các tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý Công văn 1606 do trước đây đã có những công văn của cơ quan thuế 
địa phương hướng dẫn dịch vụ thư tín dụng thuộc diện không chịu thuế GTGT. 
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn thêm về vấn đề nêu trên.
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Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính 
xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai 
cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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