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Bộ Tài Chính vừa ban hành công văn số 15514/BTC-TCT ngày 16/11 hướng d
thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Vấn đề này
công văn số 1135/BTC-TT ngày 24/1/2011, theo đó thuế suất thuế GTGT 0% c
được bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao cho thương nhân khác tại V
hóa giao cho thương nhân tại Việt Nam được sử dụng để gia công, sản xuất hàn
tham khảo NewsBrief của chúng tôi ngày 21/3/2011 để biết thêm thông tin. 

Công văn 15514 quy định nới lỏng hơn so với công văn 1135 khi chỉ d
129/2008/TT-BTC về thuế GTGT. Theo công văn 15514, điều kiện để được áp d
0% đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm: 

(i) hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công ký với thương nhân nước ngoài c
hóa được giao cho người nhận hàng (tức người nhập khẩu tại chỗ) tại Việt N

(ii) tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của c
hóa đã giao cho người nhập khẩu tại chỗ theo quy định của phía nước ngoài;

(iii) việc thanh toán được thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đ

(iv) hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT ghi rõ tên thương nhân nước ngoài
chỗ, và địa điểm giao hàng tại Việt Nam. 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý vị cần thêm thông tin. 
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