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Ngày 10/02/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 404/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần
mềm của nhà thầu.
Công ty ký hợp đồng với một Công ty nước ngoài (Công ty thứ nhất) để cung cấp dịch vụ cài đặt, đào tạo phần mềm
thỏa điều kiện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
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Theo Công văn số 404/TCT-CS ngày 10/2/2017 của Tổng cục thuế về chính sách
thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm của nhà thầu:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với một Công ty nước ngoài (Công ty thứ nhất)
để cung cấp dịch vụ cài đặt, đào tạo phần mềm thỏa điều kiện theo quy định của
Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn (*) và phần mềm này được
cung cấp từ một Công ty là tổ chức nước ngoài khác Công ty thứ nhất tại Việt Nam
thì hợp đồng dịch vụ cài đặt và đào tạo phần mềm thuộc đối tượng không chịu
thuế GTGT theo quy định tại khoản 21 điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
(*) Theo quy định tại khoản 10 điều 3 Nghị định 71/2007/NĐ-CP: “Dịch vụ phần
mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng,
nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan
đến phần mềm.”
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