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1.1  Khái niệm

 Thuế GTGT là loại thuế gián thu dựa trên 

giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 

phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu 

thông đến tiêu dùng. 
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1.2 Đặc điểm

 Gắn liền với hoạt động tiêu dùng các hàng 

hóa, dịch vụ nên có tính lũy thoái. 

 Chỉ thu vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, 

dịch vụ theo phân đoạn trong quá trình sản 

xuất, lưu thông hàng hóa từ khâu đầu tiên 

đến người tiêu dùng, khép kín một chu kỳ. 
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1.2  Đặc điểm

 Phạm vi và đối tượng rộng nên thuế suất 

không cao như thuế suất TTĐB 

 Là một loại thuế gián thu có tính trung lập 

cao 

 Có tính lãnh thổ 
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1.3  Vai trò

 Không có hiện tượng trùng thuế, giúp cho 

giá cả hàng hóa và dịch vụ được xác định 

hợp lý và chính xác hơn. 

 Động viên một phần thu nhập của người 

tiêu dùng vào NSNN, góp phần ổn định 

nguồn thu 

 Góp phần tăng cường công tác hạch toán 

kế toán 

8



2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế:
Ðối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm:
1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm trồng rừng), 
chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản 
phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thuờng của các cá nhân, 
tổ chức tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng
3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội 
đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản 
phẩm nông nghiệp. 
4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự 
nhiên, muối tinh, muối i-ốt.
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế: 
5. Chuyển quyền sử dụng đất 
6. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán 
cho người đang thuê.
7. Hoạt động cho vay vốn cuả các tổ chức tín dụng, 
Ngân hàng, quỹ đầu tư và chuyển nhượng vốn theo 
quy định cuả pháp luật.
8. Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh; bảo hiểm 
vật nuôi, cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm 
mục đích kinh doanh.
9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y.
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế: 
10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ 
cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, 
viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến). 
11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước 
thành phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công 
viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ 
tang lễ.
12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp 
của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình 
văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở 
hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội. 
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế: 
13. Dạy học, dạy nghề bao gồm dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin 
học và dạy các nghề khác.
14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước. 
15. In, xuất bản và phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên 
ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn 
bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số; tranh, 
ảnh, áp phích tuyên truyền, cổ động; in tiền.
16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe 
điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe 
điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến 
lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế: 
17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được 
nhập khẩu
18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ 
chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; 
hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái 
nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia 
công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công 
xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

13



2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế
a/ Đối tượng không chịu thuế: 
21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển 
giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo 
quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí 
tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng 
không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, 
quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường 
hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả 
phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, 
chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị. 
22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa 
được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay 
sản phẩm khác. 
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

a/ Đối tượng không chịu thuế: 
23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác 
chưa chế biến thành sản phẩm khác.
24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể 
của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép 
lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên 
dùng khác dùng cho người tàn tật.
25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức 
doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.
Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc 
đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn 
của pháp luật về quản lý thuế.
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế
a/ Đối tượng không chịu thuế: 
26. Các hàng hóa, dịch vụ sau:
    a) Hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng 
miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
    b) Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán 
ra.
    c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo 
pháp luật về phí và lệ phí.
    d) Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng 
thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước.
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2.1 Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

b/ Đối tượng chịu thuế: Các loại hàng hoá, 

dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tượng 

không thuộc diện chịu thuế được nêu ở mục 

2.1.a
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2.2 Người nộp thuế 

 Tổ chức, cá nhân có hoạt động SX, KD 

hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại VN

 Tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa, 

mua dịch vụ từ nước ngoài hoặc được xem 

như nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài.
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2.3. Phương pháp tính thuế 

a/ Giá tính thuế 

b/ Thuế GTGT đầu ra 

c/ Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra 

d/ Thuế suất 

e/ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và 

không được khấu trừ 
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2.3.a Giá tính thuế 

1. Hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh 
doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị 
gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ 
đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng;

2. Hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa 
khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng 
với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có);
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2.3.a Giá tính thuế 

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, 

tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính 

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ 

cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát 

sinh các hoạt động này; 

4. Đối với hoạt động thuê tài sản là số tiền 

cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;
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2.3.a Giá tính thuế 

5. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả 

góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một 

lần chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hoá 

đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả 

chậm;

6. Đối với gia công hàng hoá là giá gia công 

chưa có thuế giá trị gia tăng;
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2.3.a Giá tính thuế 

7. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công 

trình, hạng mục công trình hay phần công việc 

thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. 

8. Đối với hoạt động kinh doanh bất động 

sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất 

động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) 

thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. 
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9. Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, 

bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt 

cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại. 

10. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ 

hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá 

trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác 

định là giá đã có thuế GTGT. 

2.3.a Giá tính thuế 
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11. Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải 

thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay 

cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng 

cầm đồ (nếu có). 

12. Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá 

phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì 

giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để 

tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Các trường 

hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá 

bán ra. 

2.3.a Giá tính thuế 
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13. Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in 

(bao gồm tiền giấy in nếu có).

14. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi 

thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử 

lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc 

tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc 

tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí 

tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có 

thuế GTGT. 

2.3.a Giá tính thuế 
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15. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, 

kinh doanh giải trí có đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động 

này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả 

thưởng cho khách. 

16. Đối với điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để 

xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy 

được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân 

năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2.3.a Giá tính thuế 
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17. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng 
chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá 
đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé 
xổ số kiến thiết... thì giá chưa có thuế được 
xác định như sau: 

2.3.a Giá tính thuế 

Giá chưa có 
thuế GTGT 

= Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem)

1 + Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ 
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 Số thuế giá trị gia tăng đầu ra: tổng số thuế 

giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra 

ghi trên hóa đơn GTGT.

2.3.b Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT ghi 
trên hóa đơn

= Giá tính thuế của 
hàng hóa, dịch vụ 

x Thuế suất 
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2.3.c Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra 

Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho 

người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay 

chưa thu được tiền. 

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành 

việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn 

cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền 

hay chưa thu được tiền. 
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2.3.c Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra 

 Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là 

ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để 

ghi trên hoá đơn tính tiền. 

 Đối với hoạt động KD BĐS, XD cơ sở hạ tầng, XD 

nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời 

điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến 

độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu 

được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT 

đầu ra phát sinh trong kỳ. 
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2.3.c Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra 

 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. 

 Đối với hàng hoá nhập khẩu là thời điểm đăng ký 

tờ khai hải quan. 
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2.3.c Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra 

 Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; 
hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công 
hàng hoá xuất khẩu; 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 hàng hoá, dịch vụ 
xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo 
quy định của pháp luật; 

 Có tờ khai HQ đối với hàng hoá xuất khẩu. 
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2.3.d Thuế suất

 Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất 
khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh 
nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn 
thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không 
chịu thuế GTGT khi xuất khẩu. 

 Thuế suất 5%: các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ 
cho nhu cầu chung của xã hội; các sản phẩm nông lâm 
thủy hải sản chưa qua chế biến ở khâu lưu thông.
 
 Thuế suất 10%: các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 
  không thuộc nhóm có mức thuế suất 0% và 5%. 

34



2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

Thuế GTGT phải nộp: 

Số thuê ́GTGT 
phải nộp

= Số thuê ́
GTGT đầu ra

- Số thuế GTGT đầu 
vào được khấu trừ 
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2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

- Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 
 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ 

dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. 

 Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử 
dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu 
thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. 

36



2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

- Thuế GTGT đầu vào: tổng số thuế GTGT ghi trên hoá 

đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản 

cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ 

nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu. Trường hợp h.đơn 

đặc thù thì xác định như sau: 

Thuế GTGT 
đ. vào

= Giá t.toán đã bao gồm thuế GTGT x Thuế 
suất 1+ Thuế suất thuê ́GTGT 
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2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử 

dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT 

thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của 

hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. 
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2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

Các lưu ý khi xác định thuế GTGT đầu vào được 
khấu trừ: 
•  Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố 
định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả 
hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ. 
•  Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào 
được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải 
nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng 
hay còn để trong kho 
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2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

Các lưu ý khi xác định thuế GTGT đầu vào được 
khấu trừ: 
•  Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, 
CSKD được hạch toán vào chi phí để tính thuế 
TNDN hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định 
theo quy định của pháp luật. 
•  TSCĐ là ôtô từ 9 chỗ trở xuống (không thuộc 
xe kinh doanh vận chuyển) có giá trị vượt 1,6 tỷ 
đồng thì phần thuế GTGT của phần vượt không 
được khấu trừ. 
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2.3.e Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
và không được khấu trừ 

Các lưu ý khi xác định thuế GTGT đầu vào được khấu 
trừ: 
•  CS SXKD vừa có hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, 
vừa có hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT phải 
hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và 
không được khấu trừ; nếu không hạch toán riêng được 
thì phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) doanh 
thu. 
•  Tổng số tiền mua hàng hóa dịch vụ (bao gồm thuế 
GTGT) trong 1 ngày của 1 nhà cung cấp trên 20 triệu 
đồng phải thanh toán qua ngân hàng. 
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