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Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương. 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4895/CT-KT2 ngày 7/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải 

Dương về vướng mắc chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại Điều 5 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 của Luật thuế GTGT quy định: 

“1. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 

thu được tiền. 

2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng 

dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 

thu được tiền. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với một số 

trường hợp đặc thù.” 

Tại khoản 5 điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành Luật thuế GTGT 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 của Luật thuế GTGT quy định thời điểm xác 

định thuế GTGT: 

“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công 

trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu 

được tiền hay chưa thu được tiền.” 

Tại Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP 

ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: 

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn 

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 



Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực 

hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. 

… 

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng 

mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay 

chưa thu được tiền. 

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần 

giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được 

giao tương ứng.” 

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hải 

Dương: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công 

trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. 

Tổng cục Thuế trả lời Công ty tỉnh Hải Dương được biết./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Tổng cục Trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c); 

- Vụ PC - BTC; 

- Vụ PC, Ttra, KTNB, DNL - TCT; 
- Webise TCT; 

- Lưu: VT. CS(3b). 
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Lưu Đức Huy 

  

  


