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BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH VỀ THUẾ 
Thông tư 93/2017/TT-BTC liên quan đến cải 
cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký 
và chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị 
gia tăng (“GTGT”) 
 
 

Ngày 26/09/2017 
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THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 
 
Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC (“Thông 
tư 93”) liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển 
đổi phương pháp tính thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”). Các nội dung mới của Thông 
tu 93 cũng được hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 4253/TCT-CS do Tổng Cục Thuế 
ban hành ngày 20/09/2017. 
 
Trong Bản tin thuế này, Deloitte Việt Nam sẽ tóm tắt những điểm đáng lưu ý của Thông 
tư 93 với những sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc miễn nộp Mẫu 06/GTGT khi đăng ký 
và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT, cụ thể như sau: 
 
(1) Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động 
có doanh thu chịu thuế dưới 1 tỷ VNĐ/năm. 

 
Quy định trước đây: Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt 
động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ VNĐ/năm phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ 
quan Thuế để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong trường 
hợp không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan Thuế thì cơ sở kinh doanh kê khai GTGT 
theo phương pháp trực tiếp. 

 
(2) Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. 

 
Quy định trước đây: Khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT (từ 
phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh 
phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan Thuế. 
 

(3) Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định 
theo loại mẫu Hồ sơ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan Thuế, cụ thể: 
 
• Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai 

thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT. 
 

• Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì nộp Tờ khai 
thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT. 

 
(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm 
theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư số 
26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính). 

 
Thông tư 93 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2017. 
 
Deloitte Việt Nam sẽ cập nhật kịp thời đến Doanh nghiệp khi có bất kỳ sửa đổi, bổ sung 
hay hướng dẫn chính thức nào do Chính phủ ban hành liên quan đến Thông tư này. 

 
*   *   *   *   * 

 
Nếu Quý Doanh nghiệp có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng 
tôi. 
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Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung, và không một hãng Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Mạng lưới các công ty 
Deloitte”) được xem là, trong phạm vi của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những tư vấn về chuyên 
môn. Không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này. 

 

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, một công ty 
TNHH có trụ sở tại Anh, và mạng lưới các hãng thành viên – mỗi thành viên là một tổ chức độc lập về mặt pháp 
lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui 
lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết về cơ cấu pháp lý của Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited và các hãng thành viên.  

Deloitte cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn, giải pháp tài chính, tư vấn rủi ro, tư vấn thuế và các dịch vụ liên 
quan cho các khách hàng tư nhân hoặc các công ty công hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Deloitte cung 
cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Với mạng lưới các hãng thành viên 
kết nối toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte mang đến năng lực đẳng cấp toàn cầu và các 
dịch vụ chất lượng vượt trội, cung cấp tới các khách hàng những hiểu biết cần thiết để giải quyết những vấn đề 
kinh doanh phức tạp nhất. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại Facebook, LinkedIn hoặc Twitter để hiểu thêm về 
những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng 245.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan 
tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.  

Giới thiệu về Deloitte Đông Nam Á 

Deloitte Đông Nam Á là một hãng thành viên của Deloitte hoạt động tại Brunei, Campuchia, Guam, Indonesia, 
Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam được thành lập để cung cấp những dịch vụ 
tư vấn chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu cụ thể của các công ty, tập đoàn lớn có tốc độ phát triển nhanh trong khu 
vực. 

Với hơn 290 Partners và 7.400 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại 25 văn phòng, các công ty con và công ty 
liên kết của Deloitte Đông Nam Á kết hợp kỹ thuật chuyên môn sâu rộng cùng sự am hiểu về nhiều lĩnh vực để 
cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và nhất quán tới các doanh nghiệp trong toàn khu vực. 

Các dịch vụ được cung cấp thông qua các văn phòng ở các nước thành viên, công ty con và công ty liên kết. 
Những công ty này là những pháp nhân riêng biệt. 

Giới thiệu về Deloitte Việt Nam 

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 25 năm tại thị 
trường Việt Nam, và là thành viên của một trong Bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. 
Với khoảng 800 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận với toàn bộ thế 
mạnh của Deloitte Đông Nam Á với các hãng thành viên tại Brunei, Campuchia, Guam, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan, thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các 
dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng bao gồm Dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Rủi ro, Tư vấn, 
Kiểm toán, và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành. 


