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Số: 13305/BTC-CST 
V/v thuế GTGT đối với máy bóc vỏ hạt sen 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017 

  

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm Sen Đại Việt. 
(Địa chỉ: 2/41 khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). 

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 001/2017-CV-SĐV ngày 17/8/2017 của Công ty TNHH 
Thực phẩm Sen Đại Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) đối với máy bóc vỏ hạt sen. Về vấn đề này, sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (công văn số 3021/BKHCN-CNN ngày 13/9/2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công 
văn số 7610/BKHĐT-TCTT ngày 20/9/2017) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công 
văn số 7910/BNN-KTHT ngày 20/9/2017), Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

Theo khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; 
khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 
ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-
BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịch vụ thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm Sen Đại Việt nhập khẩu máy 
bóc vỏ hạt sen (sử dụng để bóc lớp vỏ của hạt sen) thì được xác định là máy móc, thiết bị chuyên 
dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH Thực phẩm Sen Đại Việt để biết và thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); 
- TCT; Vụ PC; TCHQ; 
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2). 
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