Công ty TNHH Semiopt VN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CV-SEMIOPT
V/v Xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Tên công ty: Công ty TNHH Semiopt VN
Người đại diện: Moon Young Sung
- Chức vụ: Tổng giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN01-3, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, Bình Xuyên,
Vĩnh Phúc.
Điện Thoại: 02113 582 580
Mã số thuế:2500634424
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công, kiểm tra phân loại linh kiện điện tử.
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp thường.
Công ty TNHH Semiopt VN có vướng mắc xin ý kiến của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
như sau:
1. Trường hợp 1:

Công ty SEMI tại Việt Nam là doanh nghiệp thường có ký hợp đồng dịch vụ
kiểm tra, phân loại hàng hóa với 1 công ty tại Trung Quốc. Hàng hóa kiểm tra
phân loại đó được một DNCX tại Việt Nam nhập mua về từ công ty Trung
Quốc và làm thủ tục thông quan. Sau đó công ty SEMI đã nhận hàng từ DNCX
về để kiểm tra phân loại và xuất trả cho DNCX. Quá trình nhận hàng và trả
hàng giữa công ty SEMI và DNXC không làm thủ tục hải quan chỉ có phiếu
xuất, phiếu nhập.
-> Như vậy: Loại hình hóa đơn mà Công ty SEMI sẽ xuất cho công ty tại Trung
Quốc là hóa đơn GTGT 10%? 0% ? Hay hóa đơn thương mại (invoice) ?

2. Trường hợp 2:

Công ty SEMI tại Việt Nam là doanh nghiệp thường có ký hợp đồng dịch vụ
kiểm tra, phân loại hàng hóa với 1 công ty tại Trung Quốc. Hàng hóa kiểm tra
phân loại đó được một DNCX tại Việt Nam nhập mua về từ công ty Trung
Quốc và làm thủ tục thông quan. Sau đó công ty SEMI sang DNCX kiểm tra
phân loại hàng hóa đó.
-> Như vậy: Loại hình hóa đơn mà Công ty SEMI sẽ xuất cho công ty tại Trung
Quốc là hóa đơn GTGT 10%? 0% ? Hay hóa đơn thương mại (invoice) ?
Rất mong nhận được tư vấn từ Quý cơ quan với vướng mắc trên.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Đại diện Doanh nghiệp
Tổng giám Đốc
(Ký tên và đóng dấu)

