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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với  hoạt động

sản xuất kinh doanh điện

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03 
tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia 
tăng;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 
Nghị định s ố 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính 
phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
4154/VPCP-KTTH ngày 17/06/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế Giá 
trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

Bộ Tài chính hướng dẫn và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh điện như sau:

Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số quy định về khai thuế, tính thuế, nộp 
thuế, hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 4 7 /2011/TT- BTC
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2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị trực thuộc 
Tập đòan Điện lực Việt Nam (trừ các công ty thủy điện), Tống công ty Truyền 
tải điện quốc gia, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. 

T ổ n g  c ô n g  ty điện ỉực và các đơn vị trực thuộc các Tổng công ty điện lực

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam” viết tắt là EVN là đơn vị có tư  cách 
 do Nhà nước làm chủ sở hữu được thành lập theo Quyết định số 

T T g  ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

. C á c  Tổng công ty điện lực” là các đơn vị thành viên của EVN, bao 
gồm Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền t rung, 
Tổng công ty Điện lực Miên Nam, Tông công ty Điện lực thành phố Hà Nội 
Tổng công Ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (sau đây viết tắt là 
đơn vị trực thuộc EV N )  l à  c á c  đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN bao

Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty mua bán điện, các Bao 
quan,  d ự  án trực thuộc EVN và các đơn vị trực thuộc khác.

4 “Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia’" là các đơn 
và hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Truyền tải điện bao gồm: các Công ty 
truyền tải điện 1, 2, 3, 4; các Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty và các 
đơn vị trực thuộc khác.

' Đơn vị trực thuộc các Tổng công ty điện lực” là các đơn vị hạch toán 
phụ thuộc: các Tổng công ty này bao gồm: các Công ty điện lực tính, thành phố 
trực thuộc Trung ương (đối với các Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, m iền 
Trung, Miền Nam), các Công ty điện lực quận, huyện (đối với Tổng công ty 
điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí M inh c á c  
đơn vị phụ trợ (nếu có), các Ban quản lý dự án trực thuộc các Tổng công ty điện 
lực c á c đơn vị trực thuộc khác.

> Giá bán điện bao gồm giá bán điện thương phẩm và giá bán điện nỏ;

Giá bán điện thương phẩm” là giá bán điện cho các đối tượng sử dụng 
điện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan Nhà nước có tham
quyền

! giá bán điện nội bộ” là giá bán điện của EVN bán cho các Tổng công.
điện lực theo Quy chế tài chính của EVN và giá bán điện của các Tổ n g  

c ô n g  t yđiện lực bán cho các Công ty điện lực thành viên theo quy chế tài chính của các
Tổng công ty điện lực.
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Chương II

KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ

Điều 4. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế đối với Tập đoàn Điện lực Việt
Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm khai thuế, nộp thuế 
GTGT đối với sản phẩm điện do EVN bán ra tại Cục Thuế địa phương nơi EVN 
đóng trụ sở chính. EVN thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT _ Thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào
phải nộp “  đầu ra được khấu trừ

Trong đó:

1. Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện được xác định:

Thuế GTGT = Sản lượng X Giá bán điện X 10%
đầu ra điện bán ra (giá chưa có thuế GTGT)

Hàng tháng căn cứ sản lượng điện bán ra do Công ty mua bán điện xác 
định và giá bán điện quy định cho từng đối tượng khách hàng, EVN lập hóa đơn 
bán điện cho các khách hàng mua điện trực tiếp của EVN và lập hóa đơn bán 
điện đầu nguồn cho các Tổng công ty điện lực. Căn cứ các hóa đơn này EVN lập 
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

2. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của sản phẩm điện là tổng số 
thuế GTGT ghi trên  hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ và chứng từ nộp 
thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho 
phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối tổ chức, cá nhân 
nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam dùng cho 
hoạt động sản xuât kinh doanh điện của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và các đơn vị trực thuộc EVN.

Hàng tháng, các đơn vị trực thuộc EVN (trừ các Ban quản lý dự án thực 
hiện khai thuế, hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế địa phương theo quy định tại 
khoản 1 Điều 7 Thông tư này) căn cứ vào các hoá đơn GTGT mua hàng hóa, 
dịch vụ và chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp 
thuê GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập 
tại Việt Nam, sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện thực hiện lập 
Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu quy định của 
Bộ Tài chính. Bảng kê được lập thành 02 bản: 01 bản gửi về EVN làm căn cứ 
xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại EVN, 01 bản lưu tại đơn vị.
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Các đơn vị trực thuộc EVN phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu
■ ■■'<• ' ' khâu trừ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện và dùng -. 
no,ị' òt.M-g san xuất kinh doanh khác. Trường hợp không hạch toán riêng đu'íH. 
ỉh: umè GTGT đầu vào được khấu trừ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
diện được tinh theo tỷ lệ (%) giữa chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 
điện SI> \ ới tông chi phí phát sinh của đơn vị.

ỉ -oanh nghiệp tự xác định tỷ lệ chi phí căn cứ vào số liệu quyết toán thue 
,í! J -\:ìạo doanh nghiệp năm liền trước năm phát sinh kỳ tính thuế GTGT đê làm 
on lĩ \,k định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuat 

kinh únunh điện và được sử dụng để kê khai, nộp thuế GTGT cho các kỷ linh 
!hn • -'-!U nấm. Trường hợp kỳ tính thuế chưa xác định được số liệu quyêt uvn 

:hiiê :hu nhập doanh nghiệp năm liền trước thì doanh nghiệp sử dụng ty lệ -.'hi 
nhi vai. Ư vào số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm gân nhar 
năm phát sinh kỳ tính thuế

’ vi ụ I :

ỉ. 'ong ty X là đơn vị trực thuộc EVN có phát sinh tỷ lệ (%) giữa chi phì 
i ua hoạt dộng sản xuất kinh doanh điện so với tổng chi phí phát sinh của đơn VI
nhỉ! '¡ỉ •!

Năm 2009 là 80%,

\ám  2010 là 85%.

í huê GTGT đầu vào được khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 
điện uun 2011 của Công ty X được xác định theo tỷ lệ (%) giữa chỉ phí của hoaĩ 
đom. san xuất kinh doanh điện so với tổng chi phí phát sinh của đơn vị năm

la 85%. Trường hợp tháng 1, tháng 2 nám 2011 chưa xác định được tỳ lệ 
!%) giửa chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh điện so với tổng chi phi phat 
sinh cua đơn vị năm 2010 thì sử dụng tỷ lệ (%) giữa chi phí của hoạt động san 
xuất kinh doanh điện so với tổng chi phí phát sinh của đơn vị năm 2009 la 80% 
đẻ \;k định tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của tháng 1, tháng ? nãĩTĩ 
20' í dõi với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

Căn cử số thuế GTGT đầu ra, đầu vào được xác định theo nguycn ũk 
như re n \à  số thuế GTGT' các công ty thủy điện đã nộp tại các đia 
phơi mu. EVN thực hiện khai thuế, nộp thuế hoặc hoàn thuế GTGT tại Cục ỉ huê 
:hanh hố Hà Nội. Đối với các đơn vị trực thuộc EVN không phải khai thuê , nor 
ihìié <, Y\'GT đối với sản phẩm điện tại cơ quan thuế địa phương.

I rường hợp các đơn vị trực thuộc EVN có các hoạt động sản xuầt kmr 
Iioa!]h hang hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT khác thì phải kê khai, nộp thuẻ G re  ĩ 
đo. V. VỊ doanh thu phát sinh của hoạt động này tại cơ quan thuế địa phương ;ỉ-o, 

đính cua Luật Quản lý thuế, Luật Thuê giá trị gia tăng và các vãn ban Muv 
oh,i,v> pháp luật hướng dẫn thi hành.



Điều 5. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế đối vói các Tổng công ty điện
lực

1. Đối với các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam:

- Tổng công ty Điện lực Miền Bấc, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, 
Tổng công ty Điện lực Miền Nam có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế GTGT đối 
với sản phẩm điện do Cơ quan Tổng cồng ty bán ra tại Cục Thuế địa phương nơi 
các Tổng công ty đóng trụ sở chính.

- Các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai thuế, 
nộp thuế GTGT đối với sản phẩm điện bán ra tại Cục Thuế địa phương nơi đóng 
trụ sở.

Số thuế GTGT được xác định như sau:

Giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm điện bán ra là giá bán chưa 
có thuế GTGT. Trường hợp bán điện theo giá luỹ tiến của sản lượng điện tiêu 
dùng thỉ giá tính thuế GTGT là giá tính theo giá bán luỹ tiến.

Thuế GTGT đầu ra tại Cơ quan Tổng công ty là tổng số thuế GTGT đầu 
ra ghi trên các hóa đơn GTGT do Cơ quan Tổng công ty bán sản phẩm điện cho 
các công ty điện lực hạch toán độc lập và bán cho các khách hàng theo quy chế 
của Tổng công ty.

Thuế GTGT đầu ra tại các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương là tổng số thuế GTGT đầu ra ghi trên các hóa đơn do các Công ty 
điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bán sản phẩm điện cho các 
khách hàng sử dụng điện.

Căn cứ các hóa đơn bán điện cho các khách hàng hoặc bảng kê chi tiết 
hóa đơn tiền điện thay thế liên 1, Tổng công ty và các Công ty điện lực tỉnh, 
thành phố lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu quy định của Bộ Tài 
chính.

b) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Thuế GTGT 
phải nộp

Thuế GTGT 
đầu ra

Thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ

Trong đó:

a) Thuế GTGT đầu ra:

Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện được xác định:

10%
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Thuế GTGT đầu vào được khâu trừ của sản phẩm điện tại Cơ quan Tổng 
công ty và các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định
như sau

Tại Cơ quan Tổng công ty: Là số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch 
vụ phát Sinh tại cơ quan Tổng công ty sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh điện cua Cơ quan Tổng công ty và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
đó Tổng công ty phân bổ cho Cơ quan Tổng công ty theo doanh thu bán điện.

Đối với Công ty điện lực tỉnh, thành phố: là số thuế GTGT đầu vào được 
khách tra dùng cho hoạt động kinh doanh điện phát sinh tại các Công ty điện lực 
tỉnh thành phố và thuế đầu vào được khấu trừ do Tổng công ty phân bổ cho
công ty điện lực tỉnh, thành phố theo doanh thu bán điện.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Tổng công ty phân bỏ cho cơ 
quan Tổng công ty và các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc được tinh 
theo công thức sau:

thuế GTGT đầu Doanh thu bán điện phát sinh
vào Tổng công ty tại Cơ quan Tổng công ty hoặc
phân bổ cho Cơ Công ty điện lực tỉnh, thành phố , .

Doanh thu bán điện phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty hoặc Công ty
điện lực tỉnh, thành phố là doanh thu chưa có thuế GTGT của tháng liền trước 
tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

- Tỏng doanh thu bán điện của toàn Tổng công ty là tổng doanh thu chưa 
có thuế GTGT phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực tỉnh, 
thành phố của tháng liền trước tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào

Tổng số thuế GTGT đầu vào phải phân bổ là số thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ theo quy định, bao gồm: số thuế GTGT đầu vào của sản phẩm 
điện mua của EVN và của các đơn vị ngoài EVN (nếu có), thuế GTGT đầu vào 
của hàng hóa, dịch vụ phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty sử dụng chung cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh điện của toàn Tổng công ty, các Ban quan lý dự 
án trừ các Ban quản lý dự án đóng tại địa bàn tỉnh, thành phố khác tỉnh, thành 
phố nơi Tổng công ty đóng trụ sở chính thực hiện kê khai hoàn thuế tại cơ quan 
thuê địa phương theo quy định) và các đơn vị phụ trợ (nếu có) dùng vào hoạt 
động kinh doanh điện.

Hàng tháng, các Ban quản lý dự án, các đơn vị phụ trợ căn cứ vào các
■ Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ nộp thuê GTGT của hàng

q uan  tổ ng  công  
ty h o ặc  cô n g  ty  
điện lực thành phố

Tổng số thuế
------------------------------ X G T G T  đ ầ u  v à o

Tổng doanh thu bán điện của phải phân bổ
toàn Tổng công ty

Trong đó:
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I

hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh 
doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam sử dụng cho hoạt động kinh 
doanh điện thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào 
theo mẫu quy định của Bộ Tài chính. Bảng kê được lập thành 02 bản: 01 bản gửi 
về Tổng công ty để tổng hợp số thuế GTGT đầu vào Tổng công ty phân bổ cho 
Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực; 01 bản lưu tại đơn vị.

Các Ban quản lý dự án, các đơn vị phụ trợ phải hạch toán riêng số thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện 
và dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp không hạch toán 
riêng được thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dùng cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh điện được tính theo tỷ lệ (%) giữa chi phí của hoạt động sản xuất 
kinh doanh điện so với tổng chi phí phát sinh của đơn vị.

Tỷ lệ chi phí được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư
này.

Ví dụ 2: Tháng 2 năm 2011 Tổng công ty Điện lực A có số thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ trong tháng là 100 tỷ đồng, trong đó:

- Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện mua của EVN là: 98 tỷ đồng.

- Thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, 
dịch vụ dùng cho hoạt động kính doanh điện phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty 
và các đơn vị phụ trợ là 02 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bán điện của toàn Tổng công ty (bao gồm doanh thu 
do Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc bán 
ra) trong tháng 01/2011 là 2.500 tỷ đông. Doanh thu bán điện của Công ty Điện 
lực tỉnh X phát sinh tháng 01/2011 là 300 tỷ đồng.

Thuế GTGT đầu vào Tổng công ty phân bổ cho Công ty Điện lực tỉnh X 
tháng 2/2011 là:

300 tỷ đồng

--------------  X 100 tỷ đồng = 12 tỷ đồng

2.500 tỷ đồng

2. Đối với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đỉên 
lực thành phố Hồ Chí Minh:

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành 
phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế GTGT tập trung đối với 
sản phẩm điện do Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc bán ra tại Cục Thuế địa 
phương nơi các Tổng công ty đóng trụ sở chính.
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thuế GTGT đầu ra: là tổng số thuế GTGT đầu ra ghi trên các hóa đơn 
G TG T ở Cơ quan Tổng công ty bán sản phẩm điện cho các khách hàng và thuế 
GTGT đầu ra của các đơn vị trực thuộc.

Thuế GTGT đầu vào: thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện mua của 
EVN và  của các đơn vị ngoài EVN (nếu có), thuế GTGT đầu vào của hàng hóa. 
d ị c h  vụ phát sinh tại Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc dùng cho 

hoạt động kinh doanh điện.

Trường hợp các Công ty điện lực quận, huyện có con dấu, tài khoản tiền 
gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia 
tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế 
r i ê n g  s ử  dụng hóa đơn riêng. Trường hợp này, Tổng công ty điện lực thành 
phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân bổ 
thuế GTGT đầu vào cho các Công ty điện lực quận, huyện trực thuộc theo doanh 
thu bảo điện, Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực quận, huyện xác 
đinh số thuế phải nộp theo nguyên tắc được hướng dẫn như đối với các Tông 
công ty điện lực quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

Các Tổng công ty điện lực chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hóa 
đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa 
nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hương 
dẫn của bộ Tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh 
tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu 
vào cho cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào phảo phân 
bổ cho Cơ quan Tổng công ty và các Công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty 
để khấu trừ khác với số thuế đã phân bổ thì số thuế GTGT đầu vào điều chinh 
theo kết quả kiểm tra được khai tại Cơ quan Tổng công ty.

Diều 6. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế đối với Tổng công ty Truyền 
tải điện quốc gia

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện khai thuế, nộp thuế 
GTGT tập trung tại trụ sở chính đôi với hoạt động truyền tải điện của Tổng công
ty như sua

Trong đó:

Thuế GTGT đầu ra:

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia xác định thuế GTGT đầu ra căn cứ 
doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ truyền tải điện. Hàng tháng Tổng

t huế GTGT 
phải nộp

Thuế GTGT 
đàu ra

Thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ



công ty căn cứ các hóa đơn cung cấp địch vụ truyền tải điện cho khách hàng lập 
Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

2. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trữ đối với hoạt động truyền tải điện của 
Tổng công ty là tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua hàng hoá, địch vụ 
và chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế 
GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp đụng đối 
với tô chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại 
Việt Nam dùng cho hoạt động truyền tải điện của Cơ quan Tổng công ty và các 
đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Hàng tháng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty căn cứ vào các hoá 
đơn GTGT mua hàng hóa, địch vụ và chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá 
nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kỉnh doanh 
tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, sử đụng cho hoạt động truyền tải 
điện thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, địch vụ mua vào theo 
mẫu quy định của Bộ Tài chính. Bảng kê được lập thành 02 bản: 01 bản gửi về 
Tổng công ty làm căn cứ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại Tổng 
công ty, 01 bản lưu tại đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ đùng cho hoạt động truyền tải điện và đùng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp không hạch toán riêng được thì 
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dùng cho hoạt động truyền tải điện được tính 
theo tỷ lệ (%) giữa chi phí của hoạt động truyền tải điện so với tổng chi phí phát 
sinh của đơn vị.

Tỷ lệ chi phí được xác định theo hướng đẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư
này.

Căn cứ số thuế GTGT đầu ra, đầu vào được xác định theo nguyên tắc 
như trên, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện khai thuế, nộp 
thuế hoặc hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, các đơn vị trực 
thuộc Tổng công ty không phải khai thuế, nộp thuế GTGT đối với hoạt động 
truyền tải điện tại cơ quan thuế địa phương.

Trường họp các đơn vị trực thuộc Tổng công ty có phát sinh hoạt động 
sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT khác thì phải khai thuế, 
nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở theo quy định của 
Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật 
hướng dẫn thi hành.

Điều 7. Hoàn thuế GTGT đối vói Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1 .về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư.
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 hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
on xuât mới tại địa bàn tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ươnú

! • Ïïh phò nơi đóng trụ sở chính, trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào Mu.-'i
ũ on :ị-ju đãng ký kinh doanh, có quyết định thành lập các Ban quan ly oư ,IÍ\ 
íú/ !h r nặf FVN quản lý dự án đầu tư, Ban quản lý dự án có con dâu theo qu 

pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật vẽ 
Ü , lili khoản tiền gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được câp ỈÌÌJ 

r ¡V i ’ thuộc, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào su dọn Ị;, 
ỉu : M; nỉ dằu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

K:tn quan lý dự án kê khai lập hồ sơ hoàn thuế GTGT riêng vói cu ụuai' 
h :c h ỊũHíơng nơi đăng ký thuế (trừ các Ban quản lý dự án cùng địa bàn M h 
u vn‘: ; ho nơi đóng trụ sở chính của EVN do EVN kê khai, lập hô SO’ hoàn I ỉ ì

"v \  khòng được kê khai đối với số thuế GTGT mà Ban quan í V dự <’,n 
i H h. tbi.-nh phố khác đã kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế vớỉ cơ quan tha. T

:'>huv; Mơ! dăng ký thuê.

v.VN có trách nhiệm thông báo cho các Ban quản lý dự án íhux nv¡;
rach nhiệm về việc các Ban quản lý dự án thay mặt EVN thực hu;ỉ; ỉ-.-.- 

-í noàn thueGTGT. '

Ve Việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

• trừng hợp EVN trong tháng có số thuê GTGT chưa khâu trơ >K' ị  

■h: U<o íạm hoàn 90% sổ thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết hàng ú ) ' M ĩ . .  

ĩ hue GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết còn lại sẽ được kê khai đẻ kỈKUì 
o.. vào kỳ kê khai thuế GTGT tiếp theo. Neu trong 3 tháng lien ‘yiv..

ỈC ì V N có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì 10% số thuế GTGT đâu Y.k'
1H • : í khài! trừ hết còn lại sẽ được hoàn theo quy định hiện hành.

ỉ hu tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điề u 8. H iệu lực thi hành  
• *

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Đ iều 9. H ư ớng dẫn thự c hiện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc khai  t h u ế  
 thuế và hoàn thuế GTGT; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thành viên. 

t r ự c   thuộc thực hiện khai thuế, tính thuế, nộp thuế GTGT đối với 
 suất kinh doanh điện theo hướng dẫn tại Thông tư này.
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Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy 
định hiện hành của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn, 
vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết./.Ịự

Nơi nhận
_ VP T w  Đảng và các Ban của Đảng;
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