
Công ty có thuộc diện được hoàn thuế GTGT không?
Theo quy định hiện hành về thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), các trường hợp sau được hoàn thuế GTGT:
— Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư của dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng 
— Thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu xuất khẩu (*)
— Thuế GTGT đầu vào khi sáp nhập, chia tách hoặc giải thể
— Thuế GTGT đầu vào đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, viện trợ không hoàn lại, viện

trợ nhân đạo
(*): Số thuế GTGT đầu vào lũy kế từ 300 triệu đồng trở lên

Tối ưu hóa thuế giá trị 
gia tăng được hoàn 

Công ty gặp những khó khăn gì khi hoàn thuế GTGT?
— Quan điểm khác nhau của cơ quan thuế về đối tượng và điều kiện

được hoàn thuế GTGT?
— Hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ? 
— Quá trình hoàn thuế GTGT mất nhiều thời gian, phức tạp và

căng thẳng?
— Thiếu kinh nghiệm khi làm việc với đoàn kiểm tra hoàn thuế GTGT?

KPMG có thể hỗ trợ Công ty tối ưu hóa số thuế GTGT được hoàn
Đội ngũ tư vấn thuế doanh nghiệp và quan hệ chính phủ dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ 
trợ Công ty: 
— Rà soát tính pháp lý trước khi hoàn thuế

KPMG tiến hành rà soát đối tượng và điều kiện hoàn thuế của Công ty, các tài liệu chứng từ liên 
quan đến hồ sơ hoàn thuế và số thuế GTGT có thể được hoàn

— Rà soát và phân tích các rủi ro
KPMG lập báo cáo phân tích các rủi ro về quan điểm của cơ quan thuế, các điểm gây tranh cãi về 
chính sách thuế, về tính hợp lệ của hồ sơ chứng từ, và đề xuất các phương án, giải pháp xử lý 
nhằm tối ưu hóa số thuế GTGT đầu vào được hoàn

— Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế GTGT
KPMG hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, tránh được 
những truy vấn bất lợi từ cơ quan thuế

— Hỗ trợ trong quá trình kiểm tra và xét hoàn thuế GTGT
KPMG hỗ trợ Công ty làm việc, giải trình với đoàn kiểm tra hoàn thuế GTGT, kịp thời đề xuất giải 
pháp với lãnh đạo Công ty, làm việc với các cơ quan ban hành chính sách để làm rõ chính sách và 
phương án hoàn thuế GTGT cho Công ty để đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, KPMG hỗ trợ rà 
soát biên bản kiểm tra hoàn thuế GTGT và nhận quyết định hoàn thuế GTGT từ cơ quan thuế 
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