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Ngày 10/02/2017 Tổng cục Thuế ban Công văn số 412/TCT-DNL về hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ bán sản phẩm
thuốc lá lá.
Thuế GTGT của các chi phí đầu vào phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh phải đáp ứng điều kiện khấu trừ
thuế GTGT đầu vào theo đúng quy định của pháp luật về thuế.
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Theo Công văn số 412/TCT-DNL ngày 10/2/2017 của Tổng cục thuế về hoàn

thuế GTGT đối với dịch vụ bán sản phẩm thuốc lá lá:

-Chi nhánh của Công ty kinh doanh sản phẩm thuốc lá lá không đáp ứng điều kiện

hoàn thuế theo quy định vì không phát sinh thuế GTGT đầu ra do sản phẩm thuốc

lá lá thuộc đối tượng không kê khai, tính nộp thuế GTGT nên luôn có số thuế GTGT

đầu vào chưa khấu trừ hết. Do đó, Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Viện

Thuốc lá tại Cao Bằng không đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Chi nhánh được tổng hợp số thuế GTGT đầu vào đã khai, có xác nhận của Cục Thuế

quản lý trực tiếp chuyển số liệu về Công ty để thực hiện khai, khấu trừ tại Cục Thuế

quản lý Công ty. Thuế GTGT của các chi phí đầu vào phục vụ trực tiếp cho hoạt

động của Chi nhánh phải đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo đúng

quy định của pháp luật về thuế.



Trụ sở chính Công ty
Ông Nguyễn Ngọc Thành
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tư vấn và Đào tạo
Email: thanh.nn@a-c.com.vn
Mobile: +84 9 0366 0686
Tel: +84 28 3547 2972 - Ext: 203

Chi nhánh Hà Nội
Ông Nguyễn Hoàng Đức
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc chi nhánh Hà Nội
Email: duc.nh@a-c.com.vn
Mobile: +84 9 1359 2929
Tel: +84 24 3736 7879 - Ext: 456

Chi nhánh Nha Trang
Ông Nguyễn Văn Kiên
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc chi nhánh Nha Trang
Email: kien.nv@a-c.com.vn
Mobile: +84 94 508 7979
Tel: +84 58 387 6555 - Ext: 102

Chi nhánh Cần Thơ
Ông Nguyễn Hữu Danh
Giám đốc chi nhánh Cần Thơ
Email: danh.nh@a-c.com.vn
Mobile: +84 91 815 0488
Tel: +84 292 376 4995 - Ext: 106  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

www.a-c.com.vn

mailto:thanh.nn@a-c.com.vn
mailto:duc.nh@a-c.com.vn
mailto:kien.nv@a-c.com.vn
mailto:danh.nh@a-c.com.vn

