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Số: 610/BTC-CST 
V/v thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển 
cho DNCX. 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 

  

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

Ngày 22/12/2016 Bộ Tài chính nhận được công văn số 11059/VPCP-ĐMN ngày 20/12/2016 của 
Văn phòng Chính phủ nêu kiến nghị của Công ty TNHH Kerry Integrated Logistic Bình Dương 
về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ vận chuyển cho doanh nghiệp chế 
xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

- Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy 
định: 

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công 
trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện 
không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% 
hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.” 

- Tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: 

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế 
quan; 

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy 
định của pháp luật;... ” 

- Tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) quy định về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 
0% gồm: 

… 

- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa; 

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; 



- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao 
gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón 
người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống 
trong khu phi thuế quan);... ” 

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Kerry Integrated Logistic Bình Dương có ký 
hợp đồng vận chuyển với doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, trừ dịch vụ vận chuyển đưa 
đón người lao động thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi đáp ứng các điều 
kiện về hợp đồng, chứng từ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng Chính phủ đăng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Vụ PC, TCT, TCHQ; 
- Lưu: VT, CST (9b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Vũ Thị Mai 

  

  


