Bản tin Thuế
Tháng 8 năm 2014

Trong số này:
Văn bản mới

Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của
doanh nghiệp
Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành
chính về Thuế
Thông tư mới về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
Thông tư mới hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào Việt Nam

Văn bản hướng dẫn

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
Hướng dẫn về nguyên tắc xác định ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn
Xác định thu nhập tăng thêm đối với dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009 - 2013
Không được chuyển lỗ bằng ngoại tệ
Hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi ở nước ngoài sử
dụng thẻ tín dụng cá nhân
Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
Hướng dẫn hoàn thuế trong trường hợp bàn giao dự án giữa Công ty và Chi nhánh
Hồ sơ, chứng từ khi điều chuyển tài sản cho đơn vị hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với tái nhập hàng xuất khẩu do bị trả lại
Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tờ khai phi mậu dịch
Xử lý việc chậm thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan Thuế
Hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đầu vào với hàng xuất khẩu trả chậm
Miễn xử phạt hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm do kết quả tác nghiệp của
Hải quan
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Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Hướng dẫn thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam cho cá nhân cư trú của
nước ngoài
Trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN cho cá nhân làm việc theo hợp đồng nhà thầu
Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế
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Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế NTNN trong trường hợp có chênh lệch tỷ giá và thay
đổi giá trị quyết toán cho nhà thầu phụ
Được phép ghi tên nhà thầu theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Hải quan và thuế Xuất - Nhập khẩu (“XNK”)
Hướng dẫn xử lý chênh lệch giữa tồn kho thực tế tại doanh nghiệp với tồn kho theo
theo dõi của hải quan
Thủ tục hải quan hàng hóa đưa vào xây dựng công trình cho Doanh nghiệp chế xuất
(“DNCX”)
Thời hạn nộp bổ sung Giấy Chứng nhận xuất xứ (“C/O”)
Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) được phép đặt gia công trong nội địa
Thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu
Ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 về
việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
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VĂN BẢN MỚI
Một số giải pháp về thuế tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc,
đẩy mạnh sự phát triển của
doanh nghiệp
Ngày 25/8/2014, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết số 63/2014/NQCP đưa ra một số giải pháp tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp, với rất nhiều nội dung đáng
chú ý như sau:
Gia hạn thời hạn nộp thuế
không quá 60 ngày đối với số
tiền thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”) của máy móc, thiết bị
nhập khẩu để tạo tài sản cố định
(“TSCĐ”) của dự án đầu tư mà
tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ
đồng trở lên.
Doanh nghiệp được tính vào chi
phí được trừ đối với khoản chi
có tính chất phúc lợi chỉ trực tiếp
cho người lao động mà doanh
nghiệp có hóa đơn, chứng từ
theo quy định; tổng số chi không
quá 01 tháng lương bình quân
thực tế thực hiện.
Khu công nghiệp thuộc diện
được ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp bao gồm cả khu
công nghiệp thuộc các quận
của đô thị loại đặc biệt, đô thị
loại I trực thuộc Trung ương và
các đô thị loại I trực thuộc tỉnh
mới được thành lập từ cấp
huyện kể từ ngày 1/1/2009.

Người nộp thuế có doanh thu từ
50 tỷ đồng/năm trở xuống thực
hiện khai thuế GTGT theo quý.
Chi tiết những thông tin nêu trên đã
được chúng tôi cập nhật trong Bản
tin nhanh về Thuế ngày 28/8/2014.

Thông tư 119/2014/TT-BTC
hướng dẫn về cải cách, đơn
giản hóa các thủ tục hành
chính về Thuế
Tiếp theo Nghị quyết 63/2014/NQ-CP
của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia, trong cùng ngày 25/8/2014,
Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành
Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng
dẫn về cải cách, đơn giản hóa các thủ
tục hành chính về thuế; đồng thời sửa
đổi, bổ sung một số điểm tại 7 Thông tư
khác nhau hướng dẫn về chính sách
và thủ tục kê khai thuế. Một số điểm nổi
bật của Thông tư 119 như sau:
Bãi bỏ, thay đổi một số biểu mẫu,
tờ khai quy định tại Thông tư
156/2013/TT-BTC áp dụng cho
mục đích khai thuế GTGT, thuế
thu nhập cá nhân (“TNCN”) và
khai phí, lệ phí.
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Bãi bỏ yêu cầu thực hiện đầu tư,
mua sắm tài sản cố định, máy
móc, thiết bị có tổng giá trị từ 1 tỷ
đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua
tài sản cố định, máy móc, thiết bị,
đối với doanh nghiệp đăng ký áp
dụng kê khai thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ.
Hàng hóa luân chuyển nội bộ,
như hàng hóa được xuất để
chuyển kho nội bộ, xuất vật tư,
bán thành phẩm, để tiếp tục quá
trình sản xuất trong một cơ sở
sản xuất, kinh doanh; hoặc
hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh
doanh xuất hoặc cung ứng sử
dụng phục vụ hoạt động kinh
doanh thì không phải tính, nộp
thuế GTGT.
Bãi bỏ quy định về lập hóa đơn
khi xuất hàng hóa dưới các hình
thức cho vay, cho mượn hoặc
hoàn trả hàng hóa. Theo đó,
trường hợp xuất máy móc, thiết
bị, vật tư, hàng hóa dưới hình
thức cho vay, cho mượn hoặc
hoàn trả, nếu có hợp đồng và
các chứng từ liên quan đến giao
dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh
không phải lập hóa đơn, tính,
nộp thuế GTGT.
Chi tiết những thông tin nêu trên đã
được chúng tôi cập nhật trong Bản
tin nhanh về Thuế ngày 5/9/2014.

Thông tư mới về nghĩa vụ
thuế đối với nhà thầu nước
ngoài (“NTNN”)
Ngày 6/8/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư số 103/2014/TTBTC, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ
thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại
Việt Nam. Theo đó, các đối tượng
chịu thuế NTNN tại Việt Nam đã
được mở rộng, bao gồm một số đối
tượng mới như tổ chức, cá nhân
nước ngoài phân phối, cung cấp
hàng hóa theo điều khoản thương
mại quốc tế (Incoterm) mà người
bán chịu rủi ro liên quan đến hàng
hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam; ủy
quyền, thuê tổ chức Việt Nam thực
hiện một phần dịch vụ liên quan đến
việc bán hàng hóa tại Việt Nam;
thông qua tổ chức, cá nhân Việt
Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng
đứng tên NTNN. Đối tượng không
áp dụng cũng được bổ sung như
NTNN cung cấp hàng hóa có điểm
giao hàng ngoài Việt Nam, và không
kèm bất cứ dịch vụ nào khác tại Việt
Nam ngoài điều khoản bảo hành;
hoặc sử dụng kho ngoại quan, cảng
nội địa phục vụ quá cảnh, chuyển
khẩu, hoặc gia công.
Ngoài ra, để tính thuế GTGT, Thông
tư 103 giới thiệu tỷ lệ % để tính thuế
GTGT trên doanh thu, thay thế cho
khái niệm tỷ lệ % GTGT trên doanh
thu nhân với thuế suất GTGT cũ,
đồng thời bổ sung một số khoản thu
nhập chịu thuế NTNN.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày
1/10/2014, và thay thế Thông tư số
60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012
của Bộ Tài chính.
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Chi tiết những thay đổi quan trọng
trong Thông tư 103 đã được chúng
tôi cập nhật tại Bản tin nhanh về
Thuế ngày 18/8/2014.

Thông tư mới hướng dẫn
quản lý ngoại hối đối với hoạt
động đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào Việt Nam
Ngày 11/8/2014, Ngân hàng Nhà
nước đã ban hành Thông tư số
19/2014/TT-NHNN đưa ra hướng
dẫn liên quan đến việc quản lý ngoại
hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào Việt Nam. Thông tư
19/2014/TT-NHNH có một số
hướng dẫn đáng chú ý như:
Mỗi nhà đầu tư nước ngoài hoạt
động tại Việt Nam chỉ được
phép mở tài khoản vốn đầu tư
trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng
VND tại duy nhất một ngân
hàng. Trường hợp cần chuyển
vốn sang ngân hàng khác thì
phải đóng tài khoản và chuyển
hết số dư hiện hành sang tài
khoản mới.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày
Thông tư này có hiệu lực, tức
chậm nhất đến 22/3/2015, các
doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) và
nhà đầu tư nước ngoài tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh
không được sử dụng tài khoản
tiền gửi vốn chuyên dùng bằng
ngoại tệ để thực hiện hoạt động
đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 22/9/2014. Bãi bỏ Điều 9
Thông tư số 05/2014/TT-NHNN
ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà
nước hướng dẫn việc mở và sử
dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
để thực hiện hoạt động đầu tư gián
tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Thuế Thu nhập doanh
nghiệp (“TNDN”)
Hướng dẫn về nguyên tắc xác
định ưu đãi thuế TNDN theo
địa bàn
Ngày 27/8/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 12024/BTC-TCT
đưa ra hướng dẫn liên quan đến
chính sách ưu đãi thuế TNDN theo
địa bàn. Theo đó, trường hợp doanh
nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư
tại địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng có
phát sinh hoạt động kinh doanh và
thu nhập tại các địa bàn khác có điều
kiện kinh tế xã hội khác nhau thì việc
xác định ưu đãi thuế TNDN (nếu có)
đối với thu nhập từ hoạt động kinh
doanh ngoài địa bàn thành lập doanh
nghiệp được xác định theo từng
địa bàn căn cứ theo thời gian và
mức ưu đãi thuế TNDN của doanh
nghiệp tại địa bàn thành lập doanh
nghiệp mà doanh nghiệp đang
được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Doanh nghiệp phải hạch toán riêng
thu nhập từ hoạt động kinh doanh
trên từng địa bàn được hưởng ưu
đãi thuế TNDN và địa bàn không
được hưởng ưu đãi thuế. Trường
hợp doanh nghiệp không hạch toán
riêng được thì phần thu nhập của
hoạt động sản xuất kinh doanh ưu
đãi thuế được xác định theo tỷ lệ
phần trăm (%) doanh thu hoặc chi
phí được trừ của hoạt động sản xuất
kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng
doanh thu hoặc tổng chi phí được
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trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính
thuế.
Bộ Tài chính cũng hướng dẫn
trường hợp các doanh nghiệp chưa
thực hiện theo đúng hướng dẫn tại
Công văn này thì được kê khai điều
chỉnh, bổ sung theo quy định hiện
hành nhưng không phải nộp tiền
chậm nộp tiền thuế (nếu có).

Xác định thu nhập tăng thêm
đối với dự án đầu tư mở rộng
giai đoạn 2009 - 2013
Ngày 15/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3311/TCTCS hướng dẫn về việc xác định thu
nhập tăng thêm cho dự án đầu tư
mở rộng giai đoạn 2009 - 2013.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp
có dự án đầu tư mở rộng trong giai
đoạn năm 2009 - 2013 nhưng không
tính được doanh thu hoặc chi phí
của hoạt động đầu tư mở rộng để
phân bổ theo quy định tại Thông tư
số 130/2008/TT-BTC và Thông tư
số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài
chính thì phần thu nhập tăng thêm
do đầu tư mở rộng không áp dụng
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
được lựa chọn xác định theo (i) Giá
trị tài sản cố định đầu tư mở rộng
hoặc (ii) Giá trị vốn đầu tư cho mở
rộng so với tổng vốn đầu tư.

Không được chuyển lỗ bằng
ngoại tệ
Trường hợp doanh nghiệp được Bộ
Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ
làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, khi
lập Báo cáo Tài chính đã quy đổi ra
đồng Việt Nam và nộp hồ sơ khai
thuế cho cơ quan Thuế, khi Công ty
thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì
số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng
đồng Việt Nam đã được kê khai
trong hồ sơ quyết toán thuế thu
nhập doanh nghiệp các năm trước
đã nộp cho cơ quan Thuế.

1. Có hóa đơn, chứng từ phù
hợp do người cung cấp
hàng hóa, dịch vụ giao xuất;
2. Doanh nghiệp có quyết định
hoặc văn bản cử cán bộ đi
công tác;
Tuy nhiên, doanh nghiệp cần ban
hành quy chế tài chính hoặc quy chế
nội bộ quy định hoặc cho phép: cán
bộ được phép thanh toán khoản
công tác phí bằng thẻ do cá nhân là
chủ thẻ và khoản chi này sau đó
được Doanh nghiệp thanh toán lại
cho cán bộ.

Trên đây là những hướng dẫn tại
Công văn số 3144/TCT-CS ngày
11/8/2014 của Tổng cục Thuế quy
định về đơn vị tiền tệ được sử dụng
đối với việc chuyển lỗ.

Hướng dẫn về thanh toán
không dùng tiền mặt đối với
khoản chi ở nước ngoài sử
dụng thẻ tín dụng cá nhân
Ngày 6/9/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3819/TCT-CS
quy định về hình thức thanh toán
không dùng tiền mặt. Theo đó trường
hợp doanh nghiệp cử cán bộ đi công
tác nước ngoài nếu có phát sinh chi
phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc
thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá
nhân được cử đi công tác được chấp
nhận đủ điều kiện là hình thức thanh
toán không dùng tiền mặt và khoản
chi này sẽ được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:
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Thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”)
Hướng dẫn hoàn thuế trong
trường hợp bàn giao dự án
giữa Công ty và Chi nhánh
Ngày 21/7/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 2751/TCT-KK
hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT
trong trường hợp Công ty bàn giao lại
dự án đầu tư cho Chi nhánh hạch toán
độc lập đóng tại các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương khác với tỉnh,
thành phố nơi đóng trụ sở chính để
trực tiếp quản lý và khai thác, theo đó:
Đối với các hóa đơn GTGT đầu
vào của dự án đầu tư phát sinh
trong giai đoạn đầu tư chưa đi
vào hoạt động mang tên và mã
số thuế của Công ty thì Công ty
phải tổng hợp số thuế GTGT
phát sinh, số thuế GTGT đã
hoàn, số thuế GTGT chưa được
hoàn (có xác nhận của cơ quan
Thuế quản lý nơi Công ty đóng
trụ sở chính) và bàn giao lại cho
chi nhánh để Chi nhánh thực
hiện kê khai, khấu trừ;
Khi Công ty bàn giao tài sản
cho Chi nhánh, hồ sơ chứng từ
bao gồm: lệnh điều chuyển tài
sản và bộ hồ sơ nguồn gốc tài
sản. Trong trường hợp Công ty
đã xuất hóa đơn cho chi nhánh
khi điều chuyển tài sản, Công ty
và chi nhánh phải điều chỉnh
hóa đơn và kê khai điều chỉnh
thuế GTGT đầu ra, đầu vào
tương ứng.
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Căn cứ vào nghĩa vụ thuế được
chuyển giao, chi nhánh xem xét
hoàn thuế đối với dự án đầu tư (nếu
đáp ứng được các điều kiện theo quy
định) hoặc hoàn thuế theo các điều
kiện khác căn cứ theo các văn bản
quy định về thuế GTGT hiện hành.

Hồ sơ, chứng từ khi điều
chuyển tài sản cho đơn vị
hạch toán phụ thuộc
Ngày 14/7/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành công văn số 2646/TCT-KK
hướng dẫn về hồ sơ, chứng từ khi
điều chuyển tài sản cho đơn vị hạch
toán phụ thuộc, theo đó, Công ty cần
lập lệnh điều chuyển tài sản và bộ hồ
sơ nguồn gốc tài sản và không phải
xuất hóa đơn cho đơn vị hạch toán
phụ thuộc.
Trường hợp Công ty đã xuất hóa
đơn cho chi nhánh hạch toán phụ
thuộc, Công ty và chi nhánh đã tiến
hành kê khai thuế thì Công ty phải
lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập,
đồng thời Công ty và chi nhánh thực
hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT
đầu ra và số thuế GTGT đầu vào đã
kê khai, khấu trừ tương ứng.

Hướng dẫn xử lý thuế GTGT
đối với tái nhập hàng xuất
khẩu do bị trả lại
Ngày 5/8/2014, Tổng cục Hải quan
ban hành công văn số 9807/TCHQTXNK hướng dẫn về việc xử lý thuế
GTGT khi tái nhập hàng xuất khẩu bị
trả lại. Theo đó, trường hợp tại thời
điểm làm thủ tục tái nhập, nếu
doanh nghiệp đã nộp đủ bộ hồ sơ
hoàn thuế đối với hàng hóa đã xuất
khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại
Việt Nam theo quy định; đồng thời
cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác
định hàng hóa nhập khẩu là hàng
hóa đã xuất khẩu trước đây; thì cơ
quan Hải quan sẽ ra quyết định
không thu thuế nhập khẩu và thuế
GTGT đối với hàng hóa tái nhập.
Trong trường hợp doanh nghiệp đã
nộp đủ số thuế GTGT đối với hàng
tái nhập thì được coi là nộp thừa
thuế GTGT và xử lý như sau:
Thuế GTGT nộp thừa nếu phát
sinh ngay trong năm thì doanh
nghiệp chỉ cần nộp bản chính
Giấy nộp tiền vào Ngân sách
Nhà nước có xác nhận, ký tên
và đóng dấu của cơ quan Hải
quan lên mặt trước, số tiền thuế
GTGT nộp thừa sẽ được điều
chỉnh sang khoản thuế khác
hoặc hoàn trả nếu không còn nợ
thuế.
Nếu thuế GTGT nộp thừa phát
sinh từ các năm trước, doanh
nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị
hoàn thuế và nộp cho cơ quan
Hải quan nơi người nhập khẩu
mở tờ khai.

Trường hợp không đáp ứng được
điều kiện về hồ sơ, thủ tục như đã đề
cập, doanh nghiệp phải nộp thuế
GTGT theo quy định. Số thuế GTGT
này có thể được kê khai khấu trừ và
hoàn thuế theo các quy định và
hướng dẫn của cơ quan Thuế.

Không được khấu trừ thuế
GTGT đầu vào của tờ khai phi
mậu dịch
Theo Công văn số 3271/TCT-KK do
Tổng cục Thuế ban hành ngày
14/8/2014, hàng hóa nhập khẩu
bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
không phải là hàng hóa mua bán
nhằm mục đích thương mại nên
không phát sinh nghĩa vụ thanh
toán, không có hợp đồng, hóa đơn
thể hiện việc mua bán hàng hóa và
chứng từ thanh toán khoản tiền mua
hàng hóa. Do đó, thuế GTGT đầu
vào của hàng hóa nhập khẩu bằng
tờ khai phi mậu dịch không đáp ứng
đủ điều kiện về chứng từ thanh toán
để được khấu trừ theo quy định.

Xử lý việc chậm thông báo tài
khoản thanh toán với cơ
quan Thuế
Ngày 12/8/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 3210/TCT-CS
hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn
thuế GTGT đối với trường hợp tài
khoản chưa thông báo với cơ quan
Thuế. Theo đó, nếu doanh nghiệp
chậm nộp thông báo tài khoản ngân
hàng cho cơ quan Thuế nhưng đã
kịp thời nộp tờ khai điều chỉnh, bổ
sung thông tin đăng ký thuế theo
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mẫu số 08-MST bổ sung thông tin tài
khoản thì doanh nghiệp vẫn được
kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT
đầu vào trong giai đoạn chậm thống
báo số tài khoản. Đồng thời, doanh
nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định.

Hướng dẫn kê khai đối với
hóa đơn điều chỉnh giảm
Ngày 21/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3430/TCTKK đưa ra một số hướng dẫn về việc
kê khai hóa đơn trên bảng kê thuế
GTGT. Theo đó:
Hóa đơn bán hàng thông
thường (không phải là hóa đơn
GTGT) không kê vào Bảng kê
hóa đơn, chứng từ hàng hóa,
dịch vụ mua vào (mẫu 012/GTGT) đối với người nộp
thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ. Tổng cục Thuế sẽ
nghiên cứu để bổ sung hướng
dẫn về vấn đề kê khai đối với
loại hóa đơn này.
Đối với hóa đơn điều chỉnh
giảm doanh thu, giảm thuế theo
quy định thì thực hiện kê khai
như sau: Đối với bên bán hàng
thì thực hiện kê khai hóa đơn
điều chỉnh giảm vào Bảng kê
mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị
âm. Đối với bên mua thì thực
hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT
và ghi giá trị âm.

Hướng dẫn về việc hoàn thuế
GTGT đầu vào với hàng xuất
khẩu trả chậm
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Tổng cục Thuế đã ban hành Công
v ă n s ố 3 1 8 2 / T C T- K K n g à y
12/8/2014 hướng dẫn về việc hoàn
thuế GTGT đầu vào với hàng xuất
khẩu trả chậm, cụ thể như sau:
Trong trường hợp hình thức
thanh toán chậm trả/từng kỳ đã
được quy định trong hợp đồng,
trong thời gian chưa đến hạn
thanh toán, chưa có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng,
hoặc phía nước ngoài đã có
thanh toán hoặc tạm ứng trước;
nếu doanh nghiệp có hồ sơ đề
nghị hoàn thuế GTGT đầu vào
đối với hàng hóa xuất khẩu và
đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ
thuế, hoàn thuế theo quy định
thì được hoàn toàn bộ số thuế
GTGT đầu vào.
Đến thời hạn thanh toán theo
hợp đồng nếu doanh nghiệp
không cung cấp được chứng từ
thanh toán tiền hàng xuất khẩu
qua ngân hàng thì doanh
nghiệp sẽ bị truy thu số tiền thuế
đã hoàn đối với hàng hóa xuất
khẩu chưa có chứng từ thanh
toán qua ngân hàng và xử phạt
theo quy định.
Trường hợp trong hợp đồng
xuất khẩu không có thỏa thuận
thanh toán chậm trả, nếu tại
thời điểm đề nghị hoàn thuế
doanh nghiệp mới được thanh
toán một phần giá trị hàng hóa
xuất khẩu thì thuế GTGT đầu
vào tương ứng với phần giá trị
hàng hóa chưa có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng chưa
đủ điều kiện kê khai khấu trừ,
hoàn thuế đối với hàng hóa xuất
khẩu theo quy định.

Miễn xử phạt hành vi lập hóa
đơn không đúng thời điểm
do kết quả tác nghiệp của
Hải quan
Theo các quy định hiện hành về thủ
tục hải quan, doanh nghiệp nội địa
khi bán hàng hóa cho DNCX phải lập
hóa đơn để làm thủ tục hải quan. Tuy
nhiên, hàng hóa chỉ được giao khi đã
hoàn thành các nghiệp vụ hải quan
theo quy định (như chờ kết quả giám
định chuyên ngành hoặc kiểm tra
thực tế hàng hoá, ...). Theo đó, nếu
việc giao hàng diễn ra sau thời điểm
lập hóa đơn do kết quả tác nghiệp
của cơ quan Hải quan như trên,
doanh nghiệp nội địa sẽ không bị xử
phạt vi phạm hành chính về hành vi
lập hoá đơn không đúng thời điểm.
Trên đây là hướng dẫn tại Công văn
số 3637/TCT-CS ngày 27/8/2014
của Tổng cục Thuế.

Thuế Thu nhập cá nhân
(“TNCN”)
Hướng dẫn thủ tục xác
nhận số thuế đã nộp tại Việt
Nam cho cá nhân cư trú của
nước ngoài
Công văn số 3369/TCT-HTQT ngày
19/8/2014 của Tổng cục Thuế
hướng dẫn thủ tục xác nhận số thuế
đã nộp tại Việt Nam đối với đối
tượng cư trú của nước ngoài. Theo
đó, các thủ tục được quy định cụ thể
tại Khoản 5, Điều 44, Chương V,
Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Theo hướng dẫn nêu trên, hồ sơ đề
nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt
Nam đối với đối tượng cư trú nước
ngoài phải bao gồm Bản gốc (hoặc
bản chụp đã được chứng thực) Giấy
chứng nhận cư trú của nước cư trú
do Cơ quan Thuế cấp (ghi rõ là đối
tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào)
đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
Trường hợp người nộp thuế có lý do
hợp lý về việc không cung cấp được
ngay Giấy chứng nhận cư trú,
nhưng cam kết sẽ nộp cho cơ quan
Thuế, thì cục Thuế xem xét và cấp
Giấy xác nhận số thuế thu nhập cá
nhân đã nộp tại Việt Nam cho người
nộp thuế.

Trách nhiệm kê khai, nộp thuế
TNCN cho cá nhân làm việc
theo hợp đồng nhà thầu
Ngày 19/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3370/TCTTNCN hướng dẫn về trách nhiệm kê
khai, nộp thuế TNCN đối với cá nhân
làm việc cho nhà thầu nước ngoài.
Theo đó, trường hợp hợp đồng thầu
có quy định trách nhiệm khai thuế tại
Việt Nam bao gồm cả thuế TNCN
thuộc về bên Việt Nam. Tuy nhiên,
trong thời gian thực hiện hợp đồng,
phía nhà thầu đã chủ động khai nộp
thuế TNCN cho cá nhân người nước
ngoài thì bên Việt Nam sẽ không
phải khai nộp thuế TNCN cho các cá
nhân đó nữa.
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Hoàn thuế TNCN trong
trường hợp cá nhân nhận
lương không bao gồm thuế
Ngày 27/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3627/TCTTNCN hướng dẫn về việc hoàn thuế
trong trường hợp cá nhân nhận
lương không bao gồm thuế. Theo
đó, trường hợp doanh nghiệp trả
lương không bao gồm thuế TNCN,
việc doanh nghiệp hay người lao
động được hưởng số tiền hoàn thuế
sau quyết toán (nếu có) tùy thuộc
vào trách nhiệm quyết toán thuế
TNCN.
Nếu doanh nghiệp là đơn vị quyết
toán thay cho người lao động thì số
tiền hoàn thuế sẽ chuyển trả cho
doanh nghiệp. Ngược lại, nếu người
lao động thuộc diện phải quyết toán
thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thì
số tiền thuế được hoàn sẽ chuyển
trả cho người lao động. Việc thanh
toán tiền thuế TNCN được hoàn
giữa doanh nghiệp và cá nhân
người lao động thực hiện theo thỏa
thuận tại hợp đồng lao động.

Thuế Nhà thầu nước
ngoài (“NTNN”)
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế
NTNN trong trường hợp có
chênh lệch tỷ giá và thay đổi
giá trị quyết toán cho nhà
thầu phụ
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Ngày 28/7/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 2860/TCTDNL hướng dẫn xác định nghĩa vụ
thuế NTNN. Theo đó, trong trường
hợp tỷ giá hối đoái tại thời điểm kê
khai nộp thuế TNDN có chênh lệch
với thời điểm xuất hóa đơn GTGT,
NTNN căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN
để xuất hóa đơn điều chỉnh cho giá
trị công việc trong hóa đơn đã xuất,
nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế
TNDN, và không điều chỉnh số thuế
GTGT.
Trường hợp khi quyết toán hợp
đồng thầu phụ, giá trị công việc của
nhà thầu phụ được trừ khi xác định
nghĩa vụ thuế TNDN của NTNN
giảm so với giá trị tạm tính để xuất
hóa đơn GTGT, dẫn đến thay đổi số
thuế phải nộp, NTNN căn cứ vào giá
trị công việc nhà thầu phụ đã quyết
toán để xuất hóa đơn điều chỉnh,
đồng thời không bị xử phạt hành
chính thuế và phạt chậm nộp do thay
đổi giá trị công việc giao cho nhà
thầu phụ khi quyết toán hợp đồng.

Được phép ghi tên nhà thầu
theo Giấy chứng nhận đăng
ký thuế
Ngày 6/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3077/TCTCS, nhằm giải đáp vướng mắc của
doanh nghiệp trong trường hợp xuất
hóa đơn cho nhà thầu nước ngoài
không có Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh. Trong trường hợp này,
doanh nghiệp được phép ghi tên
đầy đủ, hoặc tên viết tắt của nhà
thầu nước ngoài theo Giấy chứng
nhận đăng ký thuế.

Hải quan và thuế XuấtNhập khẩu (“XNK”)
Hướng dẫn xử lý chênh lệch
giữa tồn kho thực tế tại doanh
nghiệp với tồn kho theo theo
dõi của hải quan
Ngày 4/8/2014 Tổng cục Hải quan
hướng dẫn doanh nghiệp xử lý
chênh lệch giữa tồn kho thực tế với
tồn kho trên sổ sách theo dõi của
Hải quan tại Công văn số
9745/TCHQ-TXNK như sau:
Trường hợp nguyên vật liệu tồn
kho thực tế tại doanh nghiệp lớn
hơn nguyên liệu tồn kho trên sổ
sách theo dõi của cơ quan Hải
quan: Doanh nghiệp phải
chứng minh được nguồn
nguyên liệu mua trong nước (có
kèm hóa đơn GTGT phù hợp)
và nguồn nguyên liệu mua trong
nước này phải được kê khai tại
Bảng thông báo định mức.
Trường hợp nguyên vật liệu tồn
kho thực tế tại doanh nghiệp
nhỏ hơn số tồn trên sổ sách
theo dõi của cơ quan Hải quan:
trên cơ sở giải trình của doanh
nghiệp, nếu cơ quan Hải quan
kiểm tra phát hiện doanh nghiệp
chuyển tiêu thụ nội địa nguyên
vật liệu nhập khẩu thì doanh
nghiệp sẽ bị truy thu thuế, phạt
chậm nộp và phạt vi phạm hành
chính (nếu có) theo quy định
của pháp luật.

Thủ tục hải quan hàng hóa
đưa vào xây dựng công trình
cho Doanh nghiệp chế xuất
(“DNCX”)
Theo hướng dẫn tại Công văn số
9621/TCHQ-GSQL ngày 1/8/2014
của Tổng cục Hải quan, doanh
nghiệp nội địa khi đưa hàng hóa vào
xây dựng công trình cho DNCX sẽ
thực hiện thủ tục hải quan như sau:
Đối với hàng hóa nhập khẩu từ
nước ngoài: Nhà thầu chính và
nhà thầu phụ được đứng tên trên
tờ khai để làm thủ tục hải quan
nhập khẩu hàng hóa từ nước
ngoài vào DNCX trên cơ sở Danh
mục hàng hóa nhập khẩu tạo
TSCĐ do DNCX đăng ký và giấy
báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định
thầu. Hàng hóa nhập khẩu từ
nước ngoài phải được vận
chuyển thẳng đến nơi xây dựng
nhà máy của DNCX, không được
nhập khẩu vào nội địa; các nhà
thầu phụ không phải làm thủ tục
hải quan tái xuất vào DNCX. Sau
khi kết thúc công trình xây dựng,
DNCX thực hiện báo cáo quyết
toán hàng hóa nhập khẩu để xây
dựng công trình theo quy định.
Đối với hàng hóa có nguồn gốc
nội địa: DNCX và người bán
hàng cho DNCX được lựa chọn
thực hiện hoặc không thực hiện
thủ tục hải quan đối với hàng hóa
là vật liệu xây dựng, văn phòng
phẩm, lương thực, thực phẩm,
hàng tiêu dùng. Trường hợp lựa
chọn làm thủ tục hải quan thì thực
hiện như đối với hàng hóa nhập
khẩu từ nước ngoài nêu trên.
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Thời hạn nộp bổ sung Giấy
Chứng nhận xuất xứ (“C/O”)
Theo hướng dẫn tại Công văn số
10017/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014
của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ
sung C/O, C/O phải được nộp tại thời
điểm đăng ký tờ khai. Trong trường
hợp chưa có C/O để xuất trình, doanh
nghiệp có thể chậm nộp C/O nhưng
phải có văn bản đề nghị được chậm
nộp. Trường hợp doanh nghiệp
không nộp C/O và không có công văn
đề nghị chậm nộp C/O, cơ quan Hải
quan không xem xét chấp nhận đề
nghị nộp bổ sung của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất
(“DNCX”) được phép đặt gia
công trong nội địa
Theo Công văn số 9871/TCHQGSQL ngày 6/8/2014 hướng dẫn,
DNCX được phép thuê doanh
nghiệp nội địa thực hiện một hoặc
nhiều công đoạn sản xuất mà máy
móc, thiết bị của doanh nghiệp chưa
đáp ứng được về số lượng hoặc
chất lượng. Theo đó thủ tục hải
quan đối với trường hợp này được
tiến hành tương tự như gia công
hàng hóa cho thương nhân nước
ngoài. Địa điểm làm thủ tục hải quan
để thực hiện hợp đồng gia công do
doanh nghiệp nội địa lựa chọn tại
Chi cục Hải quan quản lý DNCX
hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở
sản xuất của doanh nghiệp nội địa.

Thống nhất sử dụng hóa đơn
thương mại thay cho hóa đơn
xuất khẩu
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Theo hướng dẫn tại Công văn
11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của
Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp sử
dụng hóa đơn thương mại để thay thế
hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh
nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào
khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ
hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia
tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy
định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC
ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Ngưng hiệu lực thi hành của
Thông tư số 20/2014/TTBKHCN ngày 15/7/2014 về
việc nhập khẩu máy móc thiết
bị, dây chuyền công nghệ đã
qua sử dụng
Theo hướng dẫn tại Quyết định
2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 của
Bộ Khoa học Công nghệ, do các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng
như các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền chưa chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện để triển khai thực hiện việc
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
theo tinh thần của Thông tư số
20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014
về việc nhập khẩu máy móc thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng; nên tạm thời sẽ ngưng hiệu lực
thi hành đối với Thông tư này kể từ
ngày 1/9/2014. Như vậy, tạm thời sẽ
vẫn chưa có điều kiện rõ ràng để được
nhập khẩu các máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
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