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Kính gửi: Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển. 
(Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương). 

  

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-2015/Bolt-KT ngày 25/12/2015 của Viện Đào 
tạo mở và nghiên cứu phát triển hỏi về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt và thuế GTGT 
của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên ngoại ngữ. Về vấn đề này, 
Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

1. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt. 

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán 
bằng tiền mặt quy định: 

“Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp 

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua 
bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. 

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho 
vay lẫn nhau.” 

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, 
mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng 
bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp. 

2. Về thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên dạy 
ngoại ngữ. 

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn hướng dẫn số 14357/CT-TT&HT 
ngày 17/12/2015 là đúng quy định. Đề nghị Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển 
thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 14357/CT-TT&HT nêu trên và liên hệ 
với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển biết và thực hiện./. 

  



  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Thuế Bình Dương; 
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC); 
- Vụ PC (TCT); 
- Lưu: VT, CS(2b). 
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