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Văn bản hướng dẫn
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất
hàng xuất khẩu
Hướng dẫn về trích lập dự phòng đầu tư tài chính khi thành lập công ty con
Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Thuế TNCN đối với trợ cấp chuyển vùng một lần khi về Việt Nam của người
Việt Nam định cư dài hạn tại nước ngoài
Mức đóng BHXH tăng từ 24% lên 26% từ ngày 1/1/2014
Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
Không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho
cơ quan Thuế
Một số sai sót nhỏ của hóa đơn được chấp nhận
Hướng dẫn kê khai khấu trừ chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Cho phép khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn lãi tiền vay
Xử lý hoàn thuế các hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp trung gian
Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ bảo hành đi kèm hàng hóa
Nhà thầu nước ngoài không tuân thủ quy định về kế toán sẽ không được hoàn
thuế GTGT
Thuế Xuất nhập khẩu (“XNK”)
Hướng dẫn về Đơn đặt hàng (Purchase Order) thay thế Hợp đồng thương mại
khi làm thủ tục hải quan.
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định.
Hướng dẫn đối với việc tái nhập hàng hóa bị trả lại có hồ sơ không đầy đủ; và
thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định.
Hướng dẫn việc nộp tiền chậm nộp thuế khi chờ kết quả phân tích, phân loại.
Hướng dẫn nộp hồ sơ xin giảm trừ khi hàng nhập khẩu có giảm giá
Hướng dẫn về việc trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên
chiếc
Vật liệu xây dựng nhập khẩu trực tiếp vào khu chế xuất được miễn thuế
Quản lý Thuế
Xử phạt hành chính khi nộp báo cáo tài chính không đính kèm báo cáo kiểm
toán
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VĂN BẢN MỚI
Thông tư mới hướng dẫn về
thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban
hành Thông tư số 219/2013/TTBTC (“Thông tư 219”) hướng dẫn thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng, Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật thuế giá trị gia tăng, và Nghị
định số 209/2013/NĐ-CP (“Nghị
định 209”) ngày 18/12/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị
gia tăng, theo đó:
Khu kinh tế, khu chế xuất, Doanh
nghiệp chế xuất sẽ phải thành
lập Chi nhánh nếu có đăng ký
thực hiện hoạt động thương mại
mua bán hàng hóa và các hoạt
động liên quan trực tiếp đến mua
bán hàng hóa tại Việt Nam. Theo
đó, các đối tượng này cũng được
bổ sung vào đối tượng nộp thuế
GTGT để hạch toán và kê khai
thuế GTGT độc lập với Doanh
nghiệp chế xuất.
Kể từ thời điểm 1/1/2014, một
trong những điều kiện mới để
được áp dụng phương pháp
khấu trừ thuế là cơ sở kinh
doanh đang hoạt động có doanh
thu hàng năm từ bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng
trở lên và thực hiện đầy đủ chế
độ kế toán, hóa đơn, chứng từ
theo quy định của pháp luật.
Chi tiết các nội dung lưu ý trong
Thông tư 219 đã được chúng tôi cập
nhật trong Bản tin nhanh về Thuế

ngày 21/2/2014.

Thông tư mới sửa, bổ sung
phương pháp xác định trị giá
tính thuế hàng xuất nhập khẩu
Ngày 26/2/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư số 29/2014/TTBTC (“Thông tư 29”) sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư
205/2010/TT-BTC về việc xác định
trị giá hải quan đối với hàng hóa
nhập khẩu và có hiệu lực từ ngày
12/4/2014. Thông tư 29 quy định
các yếu tố phí bản quyền, phí giấy
phép phải cộng vào trị giá tính thuế.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy
định cơ quan Hải quan sẽ chỉ thực
hiện tham vấn giá khi có nghi vấn về
giá đối với hàng hóa nhập khẩu
thuộc Danh mục hàng hóa nhập
khẩu rủi ro về trị giá, doanh nghiệp
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
được đánh giá xếp hạng doanh
nghiệp rủi ro rất cao hoặc có hoạt
động xuất, nhập khẩu dưới 365
ngày. Danh mục hàng hóa nhập
khẩu rủi ro về trị giá sẽ được cập
nhập định kỳ 6 tháng một lần hoặc
ngắn hơn trong trường hợp cần
thiết.
Chi tiết các nội dung lưu ý trong
Thông tư 29 đã được chúng tôi cập
nhật trong Bản tin nhanh về Thuế
ngày 6/3/2014.
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Thông tư mới về thủ tục hải
quan đối với hàng hóa gia
công với thương nhân nước
ngoài
Ngày 24/1/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư số 13/2014/TTBTC (“Thông tư 13”) hướng dẫn thủ
tục hải quan đối với hàng hóa nhận
hoặc giao gia công với thương nhân
nước ngoài, cũng như bổ sung điều
kiện đối với doanh nghiệp gia công.
Chúng tôi tổng hợp dưới đây một số
thay đổi đáng chú ý tại Thông tư 13:
Đối với thủ tục thông báo hợp
đồng gia công, thương nhân
phải bổ sung hợp đồng thuê nhà
xưởng, mặt bằng sản xuất đối
với trường hợp thuê nhà xưởng,
mặt bằng sản xuất vào hồ sơ, để
chứng minh đủ điều kiện thực
hiện hợp đồng gia công.
Đối với các đối tượng thuộc phạm
vi phải kiểm tra cơ sở sản xuất,
Thông tư có bổ sung một số
trường hợp như thương nhân
thuê lại toàn bộ nhà xưởng, mặt
bằng sản xuất, máy móc, thiết bị
của thương nhân khác để thực
hiện hợp đồng gia công, và
thông báo nhiều hợp đồng gia
công khác vượt quá năng lực
sản xuất thực tế của chính
thương nhân và/hoặc của
thương nhân nhận gia công lại.
Khi lập tờ khai xuất khẩu, nhập
khẩu, lượng hàng hóa phải được
quy đổi theo đơn vị tính tại Bảng
thông báo định mức và phải
thống nhất với đơn vị tính tại hợp
đồng/phụ lục hợp đồng gia công
và chứng từ, tài liệu liên quan.
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Thông tư bãi bỏ quy định về lấy
mẫu và lưu mẫu nguyên liệu gia
công. Theo đó, thương nhân có
trách nhiệm lưu định mức thực
tế; sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm
hoặc quy trình sản xuất (nếu có),
sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập
(đối với lĩnh vực dệt may và da
giày) tại trụ sở doanh nghiệp.
Thương nhân được phép điều
chỉnh định mức sau khi xuất
khẩu sản phẩm và trước khi
thanh khoản nếu thương nhân
có đủ cơ sở chứng minh và hải
quan có đủ cơ sở xác minh số
liệu điều chỉnh. Khi điều chỉnh
định mức của mã hàng, thương
nhân không phải thay đổi mã
hàng đã thông báo và sẽ được
bổ sung thêm mã phụ cho mã
hàng đó trên bảng điều chỉnh
định mức và trên tờ khai xuất
khẩu đối với mã hàng có định
mức điều chỉnh.
Trường hợp nguyên liệu, vật tư
dư thừa; máy móc, thiết bị thuê,
mượn; sản phẩm gia công không
xuất trả được do bên đặt gia
công từ bỏ, thương nhân nhận
gia công chịu trách nhiệm nộp
thuế để tiêu thụ nội địa hoặc làm
thủ tục tiêu hủy.
Thông tư quy định chi tiết thủ tục
trong trường hợp tiêu hủy phế
liệu, phế phẩm, phế thải không
thực hiện tại cơ sở của thương
nhân phát sinh phế liệu, phế
phẩm, phế thải; mà phải vận
chuyển đến một địa điểm khác
để tiêu hủy.

Thông tư 13 có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 10/3/2014, và thay thế
Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày
15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Thông tư mới quy định về hoạt
động mua bán hàng hóa quốc
tế và các hoạt động đại lý
mua, bán, gia công, quá cảnh
hàng hóa với nước ngoài
Ngày 27/1/2014, Bộ Công Thương
ban hành Thông tư số 04/2014/TTBCT (“Thông tư 04”) quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định
số 187/2013/NĐ-CP ngày
20/11/2013 về hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế và các hoạt động
đại lý mua, bán, gia công và quá
cảnh hàng hóa với nước ngoài. Một
số điểm đáng chú ý tại Thông tư 04
bao gồm:
Thông tư đã bổ sung hướng dẫn
về quy trình thủ tục trong trường
hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc
“Danh mục hàng hóa cấm nhập
khẩu” để sử dụng với mục đích
nghiên cứu khoa học, viện trợ
nhân đạo;

giấy phép đó của cơ quan có
thẩm quyền.
Thông tư 04 có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 20/2/2014 và thay thế
Thông tư số 04/2006/TT-BCT của
Bộ Thương mại.

Quy định mới về hoạt động
tạm nhập, tái xuất, tạm xuất,
tái nhập, chuyển khẩu hàng
hóa
Ngày 27/1/2014, Bộ Công Thương
đã ban hành Thông tư số
05/2014/TT-BCT (“Thông tư 05”)
hướng dẫn về hoạt động tạm nhập,
tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển
khẩu hàng hóa. Theo đó:
Về danh mục, Thông tư 05 cập
nhật các Danh mục hàng hóa
cấm, tạm ngừng kinh doanh tạm
nhập tái xuất và hàng hóa kinh
doanh tạm nhập tái xuất có điều
kiện.

Lần đầu tiên Thông tư ban hành
“Danh mục các mặt hàng có ảnh
hưởng đến an ninh, quốc phòng”
tại Phụ lục II và thủ tục nhập
khẩu tương ứng;
Thông tư đưa ra hướng dẫn việc
các loại giấy phép xuất khẩu,
giấy phép nhập khẩu hàng hóa
được cấp trước khi Nghị định số
187/2013/NĐ-CP và Thông tư
này có hiệu lực, sẽ được tiếp tục
thực hiện theo thời hạn hiệu lực
ghi trong giấy phép hoặc gia hạn
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Về nguyên tắc quản lý, hàng hóa
và hoạt động kinh doanh tạm
nhập tái xuất sẽ được thực hiện
thông qua các cửa khẩu quốc tế,
cửa khẩu chính theo quy định.
Vận đơn cho hoạt động này phải
là vận đơn đích danh, không
được chuyển nhượng. Trên vận
đơn phải ghi số Mã số tạm nhập,
tái xuất của doanh nghiệp. Đối
với hàng đã qua sử dụng thuộc
Phụ lục V, trên vận đơn phải ghi
số Giấy phép tạm nhập, tái xuất
do Bộ Công Thương cấp. Hàng
hóa tạm nhập, tái xuất chịu sự
kiểm tra, giám sát của cơ quan
Hải quan từ cửa khẩu tạm nhập
cho tới khi hàng hóa thực tái xuất
ra nước ngoài.
Thông tư số 05 có hiệu lực từ ngày
20/2/2014 và thay thế Thông tư số
05/2013/TT-BTC của Bộ Công
Thương.

Thông tư mới hướng dẫn về
lao động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam
Ngày 20/1/2014 Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội đã ban hành
Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH
hướng dẫn thi hành một số điều của
Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày
5/9/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật
Lao động về lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam. Theo đó, khi
có nhu cầu sử dụng lao động nước
ngoài, doanh nghiệp phải gửi văn
bản giải trình tới Sở Lao động
Thương binh và Xã hội trước thời
điểm dự kiến tuyển lao động nước
ngoài 30 ngày. Thời hạn để Sở Lao
động Thương binh và Xã hội xem
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xét hồ sơ và chấp thuận hay
không đề nghị của doanh nghiệp
tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận
được văn bản giải trình của
doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 10/3/2014 và thay thế
Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế Thu nhập doanh
nghiệp (“TNDN”)
Hướng dẫn chính sách thuế
đối với nguyên phụ liệu nhập
khẩu để sản xuất hàng xuất
khẩu
Ngày 18/2/2014, Bộ Tài chính ban
hành Công văn số 2049/BTC-CST
hướng dẫn chính sách thuế đối với
tiền thuế bị ấn định và tiền phạt do
cơ quan Hải quan xác định như sau:
Về thuế nhập khẩu: trường hợp
doanh nghiệp bị ấn định thuế
nhập khẩu theo quy định tại
Thông tư số 194/2010/TT-BTC,
thì số thuế ấn định được hạch
toán vào chi phí được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN.
Về thuế giá trị gia tăng: Số thuế
GTGT doanh nghiệp đã nộp
được kê khai, khấu trừ nếu đáp
ứng quy định về khấu trừ thuế
GTGT tại điểm 1.3 Mục III Phần
B Thông tư số 129/2008/TT-BTC
và tại Điều 15 Thông tư số

06/2012/TT-BTC.
Số tiền phạt vi phạm hành chính
không được hạch toán vào chi
phí được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN.

Hướng dẫn về trích lập dự
phòng đầu tư tài chính khi
thành lập công ty con
Theo hướng dẫn tại Công văn số
238/TCT-CS ngày 17/1/2014
hướng dẫn về việc trích lập dự
phòng, trường hợp công ty đầu tư
vốn để thành lập công ty con được
coi là thực hiện đầu tư tài chính dài
hạn, theo đó, công ty mẹ được phép
trích lập dự phòng đầu tư tài chính
dài hạn cho khoản đầu tư này theo
hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009
của Bộ Tài chính.

Thuế Thu nhập cá nhân
(“TNCN”)
Thuế TNCN đối với trợ cấp
chuyển vùng một lần khi về
Việt Nam của người Việt Nam
định cư dài hạn tại nước ngoài
Ngày 13/1/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số 512/BTCTCT về thuế thu nhập cá nhân đối
với trợ cấp chuyển vùng của người
Việt Nam định cư dài hạn tại nước
ngoài khi về Việt Nam làm việc.
Theo đó, công dân Việt Nam đã trở
thành đối tượng cư trú dài hạn của
nước khác, khi chuyển công tác về
Việt Nam được hưởng khoản trợ
cấp chuyển vùng một lần như

những người nước ngoài vào Việt
Nam làm việc thì không tính khoản
trợ cấp chuyển vùng một lần vào thu
nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương,
tiền công.

Mức đóng BHXH tăng từ 24%
lên 26% từ ngày 1/1/2014
Ngày 13/1/2014, Bảo hiểm xã hội
Việt Nam ban hành Công văn số
126/BHXH-BT hướng dẫn về mức
đóng BHXH mới trong năm 2014,
căn cứ vào lộ trình tăng mức đóng
BHXH quy định tại Khoản 1 Điều 91,
Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2
Điều 92 và Khoản 1 Điều 100 Luật
Bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó,
từ ngày 1/1/2014 mức đóng BHXH
đã tăng thêm 2%.

Thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”)
Không sử dụng hóa đơn vẫn
phải nộp báo cáo tình hình sử
dụng hóa đơn cho cơ quan
Thuế
Theo hướng dẫn tại Công văn số
237/TCT-CS ngày 17/1/2014 của
Tổng cục Thuế về báo cáo tình hình
sử dụng hóa đơn, trường hợp dù
phát sinh việc sử dụng hóa đơn hay
không, doanh nghiệp vẫn phải nộp
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.
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Hành vi không nộp báo cáo hóa đơn
đã sử dụng sẽ bị phạt từ 2 đến 10
triệu đồng.

Một số sai sót nhỏ của hóa
đơn được chấp nhận
Ngày 11/2/2014, Bộ Tài chính ban
hành văn số 1781/BTC-TCT hướng
dẫn về các trường hợp sai sót của
Hóa đơn sau đây vẫn được khấu trừ
thuế nếu các hóa đơn này phù hợp
với sổ kế toán, phản ánh đúng bản
chất kinh tế phát sinh, có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng:
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
vẫn sử dụng hóa đơn GTGT;
Hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ
người mua nhưng vẫn đúng mã
số thuế;
Viết hóa đơn nhưng chưa gạch
chéo đúng quy định phần trống.

Hướng dẫn kê khai khấu trừ
chứng từ nộp thuế GTGT
vãng lai ngoại tỉnh
Theo Công văn số 7335/BTC-CST
(“Công văn 7335”) ngày 1/6/2012
của Bộ Tài chính, trường hợp doanh
nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT đối
với hoạt động xây dựng, lắp đặt
vãng lai ngoại tỉnh; thì số thuế GTGT
đã nộp được trừ vào số thuế GTGT
phải nộp theo tờ khai thuế GTGT tại
trụ sở chính. Chứng từ nộp thuế
GTGT vãng lai ngoại tỉnh không bị
khống chế về thời hạn kê khai như
đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế
GTGT đầu vào quy định tại Thông tư
32/2007/TT-BTC và Thông tư số
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129/2008/TT-BTC.
Theo sau hướng dẫn trên, ngày
24/1/2014 Tổng cục Thuế ban hành
Công văn số 329/TCT-KK hướng
dẫn chi tiết hơn về thời điểm kê khai
khấu trừ chứng từ nộp thuế GTGT
vãng lai ngoại tỉnh tại Công văn
7335 như sau:
Doanh nghiệp có chứng từ nộp
thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
nếu đã phát sinh trước thời điểm
ban hành Công văn số
7335/BTC-CST ngày 1/6/2012
thì không được kê khai khấu trừ
mà được hạch toán vào chi phí
hợp lý khi xác định thu nhập chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp
Các chứng từ nộp thuế GTGT
vãng lai phát sinh từ ngày
1/6/2012 trở đi sẽ thực hiện theo
nội dung hướng dẫn tại Công
văn số 7335/BTC-CST ngày
01/6/2012 của Bộ Tài chính, và
không bị khống chế về thời hạn
kê khai khấu trừ.

Cho phép khấu trừ thuế
GTGT của hóa đơn lãi tiền vay
Ngày 22/1/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 279/TCT-CS
giải đáp về thuế GTGT đối với khoản
lãi vay của các tổ chức, cá nhân
không phải tổ chức tín dụng. Theo
đó, trường hợp tổ chức, cá nhân
không phải là tổ chức tín dụng, nhà
thầu nước ngoài có phát sinh khoản
thu từ lãi tiền cho vay trước ngày
1/1/2009 tại Việt Nam thì:
Khoản lãi tiền vay này không
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trước ngày 1/3/2012, nếu các
đối tượng trên có phát sinh
khoản thu từ lãi cho vay đã lập
hóa đơn và đã kê khai, tính thuế
GTGT với mức thuế suất thuế
GTGT 10% đối với khoản thu này
và các bên cam kết không thực
hiện điều chỉnh và nếu các đơn vị
đi vay vốn sử dụng vốn vay để
phục vụ hoạt động kinh doanh
chịu thuế GTGT thì được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào theo quy
định.

Xử lý hoàn thuế các hóa đơn
đầu vào của doanh nghiệp
trung gian
Ngày 10/2/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số 1752/BTCTCT về việc khấu trừ, hoàn thuế
GTGT đối với những doanh nghiệp
có mua hàng hóa, sử dụng hóa đơn
đầu vào trực tiếp của doanh nghiệp
và doanh nghiệp trung gian ngừng
kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm
kinh doanh có dấu hiệu mua bán
hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa
có kết luận chính thức của cơ quan
Thuế hoặc các cơ quan chức năng,
theo đó:
Nếu các doanh nghiệp có sử
dụng hóa đơn đầu vào trực tiếp
của doanh nghiệp đã ngừng kinh
doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm kinh
doanh có dấu hiệu mua bán hóa
đơn bất hợp pháp thì chỉ thực
hiện tạm dừng đối với số hàng
hóa của hóa đơn có dấu hiệu
vi phạm; số hàng hóa không
thuộc diện có dấu hiệu vi phạm
được thực hiện khấu trừ, hoàn
thuế đầy đủ, kịp thời theo quy
định.

Trường hợp doanh nghiệp đã
được hoàn thuế thì cơ quan
Thuế thông báo bằng văn bản
cho doanh nghiệp biết để kê khai
điều chỉnh thuế GTGT.
Nếu doanh nghiệp khẳng định
việc mua bán hàng hóa và hóa
đơn GTGT đầu vào sử dụng kê
khai khấu trừ là đúng quy định
pháp luật thì doanh nghiệp phải
cam kết chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hồ sơ kê khai, hoàn
thuế GTGT của mình. Tuy nhiên,
cơ quan Thuế sẽ phải thực hiện
thanh tra tại doanh nghiệp để có
kết luận và xử lý vi phạm nếu có.

Thuế Nhà thầu nước
ngoài (“NTNN”)
Thuế Nhà thầu nước ngoài
đối với dịch vụ bảo hành đi
kèm hàng hóa
Ngày 21/1/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 261/TCT-CC
hướng dẫn thu thuế nhà thầu nước
ngoài. Theo đó, trường hợp nhà
thầu có thu nhập từ việc cung cấp
hàng hóa, trong đó có kèm theo dịch
vụ bảo hành, thì bên Việt Nam có
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trách nhiệm khấu trừ và nộp thay
cho các Nhà thầu này số thuế
GTGT, thuế TNDN phát sinh từ việc
cung cấp dịch vụ bảo hành hàng hóa
theo đúng quy định tại Thông tư số
134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008
và Thông tư số 60/2012/TT-BTC
ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính.

Nhà thầu nước ngoài không
tuân thủ quy định về kế toán
sẽ không được hoàn thuế
GTGT
Nhằm giải đáp thắc mắc của doanh
nghiệp về việc hoàn thuế GTGT cho
Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam,
ngày 8/1/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 81/TCT-CS
hướng dẫn về chính sách hoàn thuế
đối với nhà thầu nước ngoài, theo
đó, trường hợp Nhà thầu nước
ngoài không tuân thủ thực hiện theo
quy định về kế toán tại Thông tư
244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ Tài chính hướng sẽ không
được xem xét hoàn thuế GTGT theo
quy định.

Thuế Xuất nhập khẩu
(“XNK”)
Hướng dẫn về Đơn đặt hàng
(Purchase Order) thay thế
Hợp đồng thương mại khi làm
thủ tục hải quan.
Theo Công văn số 1193/TCHQGSQL ngày 8/2/2014 của Tổng cục
Hải quan, trường hợp doanh nghiệp
nộp Purchase Order (PO) cho cơ
quan Hải quan thể hiện được các
điều khoản cơ bản của một bản hợp
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đồng mua bán hàng hóa (tên của
bên bán, bên mua; tên hàng; số
lượng; đơn giá; thời gian; điều kiện
giao hàng được quy định theo
Incoterms; điều kiện thanh toán…),
đủ làm cơ sở cho cơ quan Hải quan
xác định được chính sách quản lý
hàng hóa xuất nhập khẩu, chính
sách thuế của hàng hóa; thì cơ quan
Hải quan chấp nhận như một chứng
từ tương đương hợp đồng thương
mại để làm thủ tục hải quan.

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu
máy móc, thiết bị tạo tài sản cố
định.
Ngày 12/2/2014, Tổng cục Hải quan
ban hành Công văn số 167/GSQLGQ2 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu
máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định.
Theo đó, đối với hàng hóa nhập
khẩu tạo tài sản cố định phục vụ sản
xuất của dự án đầu tư không được
miễn thuế, thủ tục hải quan được
thực hiện như hàng hóa nhập khẩu
thương mại. Cụ thể, hồ sơ hải quan
phải có Giấy phép đầu tư và tờ khai
được mở theo loại hình Nhập kinh
doanh chuyển mục đích (NDT08) tại
Chi cục Hải quan nơi có hàng nhập
khẩu hoặc nơi xây dựng dự án đầu
tư.

Hướng dẫn đối với việc tái
nhập hàng hóa bị trả lại có hồ
sơ không đầy đủ; và thời hạn
nộp thuế đối với số tiền thuế
ấn định.
Ngày 25/1/2014, Tổng cục Hải quan
ban hành Công văn số 1029/TCHQTXNK (“Công văn 1029”) trả lời một
số vướng mắc liên quan tới Thông

tư 128/2013/TT-BTC, bao gồm một
số vấn đề liên quan tới thời hạn nộp
tiền thuế ấn định, thủ tục nhập khẩu
hàng bị trả lại, hồ sơ hoàn thuế
nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất
khẩu (“SXXK”)…. Một số hướng
dẫn đáng chú ý tại Công văn 1029
bao gồm:
Về thủ tục nhập khẩu hàng trả
lại: Tại thời điểm làm thủ tục tái
nhập hàng hóa, khi người khai
hải quan không xuất trình đủ hồ
sơ hoặc không được cơ quan
Hải quan xác định là hàng hóa đã
xuất khẩu trước đây, thì người
khai phải kê khai, nộp đủ các loại
thuế theo quy định. Sau khi
thông quan, nếu người khai hải
quan bổ sung đầy đủ hồ sơ thì cơ
quan Hải quan sẽ xét hoàn lại số
thuế đã nộp.
Về tờ khai hải quan trong hồ sơ
đề nghị hoàn thuế hàng SXXK:
Đối với hồ sơ hoàn thuế loại hình
SXXK, nếu tờ khai nhập khẩu là
tờ khai điện tử thì doanh nghiệp
không phải nộp tờ khai này trong
hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Tuy
nhiên, để đảm bảo quản lý công
tác hoàn thuế, sau khi ra Quyết
định hoàn, không thu thuế; cơ
quan Hải quan thực hiện ghi và
đóng dấu hoàn, không thu thuế
trên tờ khai hải quan do cơ quan
Hải quan in từ hệ thống hải quan
điện tử để lưu hồ sơ, theo dõi
việc hoàn thuế đối với tờ khai
điện tử trên hệ thống KT559.

Hướng dẫn việc nộp tiền
chậm nộp thuế khi chờ kết
quả phân tích, phân loại.

Ngày 25/1/2014, Tổng cục Hải quan
ban hành Công văn số 1012/TCHQTXNK hướng dẫn việc nộp tiền
chậm nộp thuế trong trường hợp
chờ kết quả phân tích phân loại.
Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 7
Điều 10 Thông tư số 194/TT-BTC
ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính và
Khoản 1 Điều 28 Thông tư
128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013
của Bộ Tài chính; thì đối với trường
hợp hàng hóa phải phân tích phân
loại, trong thời gian chờ kết quả
phân tích phân loại doanh nghiệp sẽ
thực hiện nộp thuế theo khai báo.
Khi có kết quả phân tích phân loại,
nếu phát sinh số tiền chênh lệch
tăng thì doanh nghiệp phải nộp đủ
tiền thuế và tiền chậm nộp thuế.

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin
giảm trừ khi hàng nhập khẩu
có giảm giá
Căn cứ điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14
Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày
15/12/2010 của Bộ Tài chính, đối
với trường hợp lô hàng nhập khẩu
có yếu tố giảm giá thì thủ tục thực
hiện như sau:
Đối với người khai hải quan: Nộp
hồ sơ đề nghị được trừ khoản
giảm giá sau khi hoàn thành việc
nhập khẩu và thanh toán cho
toàn bộ lô hàng.
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Đối với cơ quan Hải quan:
Trường hợp khoản giảm giá trên
5% tổng trị giá lô hàng thì Cục
Hải quan tỉnh, thành phố đề xuất,
báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ về
Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ
đạo trước khi quyết định điều
chỉnh hoặc không điều chỉnh
khoản giảm giá.
Trên đây là nội dung Công văn số
417/TCHQ-TXNK ngày 14/1/2014
của Tổng cục Hải quan hướng dẫn
về giảm giá hàng nhập khẩu.

Hướng dẫn về việc trừ lùi các
chi tiết, linh kiện rời của máy
móc, thiết bị nguyên chiếc
Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về
việc theo dõi trừ lùi hàng hóa là thiết
bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời,
đăng ký làm thủ tục nhập khẩu
nhiều lần và không thuộc diện phải
có văn bản cho phép các Bộ, ngành.
Theo đó:
Bên cạnh việc tiến hành các thủ
tục hải quan theo quy định, trước
khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên
thuộc danh mục, người khai hải
quan thực hiện đăng ký Danh
mục các chi tiết, linh kiện rời của
máy móc, thiết bị nguyên chiếc
với Chi cục Hải quan nơi doanh
nghiệp đóng trụ sở hoặc tại nơi
thuận tiện nhất trong trường hợp
không có Chi cục Hải quan tại
nơi có trụ sở. Trường hợp Danh
mục đã đăng ký nhưng người
khai hải quan cần thay đổi, bổ
sung thì người khai hải quan
được sửa đổi với điều kiện phải
có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ
quan Hải quan trước thời điểm
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nhập khẩu hàng hóa để chứng
minh việc bổ sung, điều chỉnh là
phù hợp.
Chi cục Hải quan sẽ kiểm tra, lập
phiếu theo dõi trừ lùi để theo dõi
việc thực tế nhập khẩu của
doanh nghiệp. Trong trường hợp
cần thay đổi, bổ sung Danh mục
và Phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục
Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra,
lập phiếu đối với Danh mục hàng
hóa nhập khẩu cần thay đổi, bổ
sung. Sau khi nhận được bản
chính phiếu theo dõi trừ lùi do
Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục
cuối cùng gửi đến, Chi cục Hải
quan nơi đăng ký Danh mục và
cấp phiếu theo dõi trừ lùi tập hợp
toàn bộ hồ sơ đăng ký danh mục
chuyển cho Chi cục kiểm tra sau
thông quan để làm cơ sở kiểm
tra sau thông quan.
Trên đây là nội dung Công văn số
1280/BTC-TCHQ ngày 24/1/2014
của Bộ Tài chính gửi Cục Hải quan
các tỉnh, thành phố.

Vật liệu xây dựng nhập khẩu
trực tiếp vào khu chế xuất
được miễn thuế
Ngày 8/2/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 1697/BTC-TCHQ
hướng dẫn về chính sách thuế và
thủ tục hải quan đối với vật liệu xây
dựng nhập khẩu trực tiếp vào khu
chế xuất. Theo đó, trường hợp các
nhà thầu chính, nhà thầu phụ đứng
tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa
để xây dựng nhà xưởng, văn phòng
làm việc cho doanh nghiệp chế xuất
(“DNCX”) thì hàng hóa này cũng
thuộc đối tượng không chịu thuế NK

và thuế GTGT, với điều kiện hàng
hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải
được vận chuyển thẳng đến xây
dựng nhà máy cho DNCX, không
được nhập khẩu vào nội địa. Các
nhà thầu phụ không phải làm thủ tục
hải quan tái xuất vào DNCX.

Quản lý Thuế
Xử phạt hành chính khi nộp
báo cáo tài chính không đính
kèm báo cáo kiểm toán
Ngày 24/1/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số 1339/BTCCĐKT (“Công văn 1339”) gửi cơ
quan Cấp phép đầu tư, cơ quan
Thuế và Thống kê về việc tiếp nhận
báo cáo tài chính của các doanh
nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng bắt
buộc kiểm toán báo cáo tài chính
theo quy định của pháp luật kế toán,
kiểm toán, theo đó:

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ
quan quản lý không chấp nhận
báo cáo tài chính mà không có
báo cáo kiểm toán đính kèm của
các đối tượng bắt buộc phải
kiểm toán báo cáo tài chính theo
quy định của pháp luật kế toán,
kiểm toán; đồng thời yêu cầu các
doanh nghiệp, tổ chức thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính và
thông báo ngay cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền, Bộ Tài
chính (Vụ Chế độ kế toán và
kiểm toán) để thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về hoạt
động kế toán, kiểm toán độc lập
và xử lý vi phạm theo quy định
của pháp luật.
Chi tiết các nội dung Công văn 1339
nêu trên đã được chúng tôi cập nhật
trong Bản tin nhanh về Thuế ngày
21/2/2014.

Các công ty vi phạm sẽ bị xử phạt
theo Nghị định số 105/2013/NĐCP ngày 16/9/2013 của Chính
phủ cụ thể như sau: "Phạt tiền từ
20.000.000 đồng đến
30.000.000 đồng đối với hành vi
nộp báo cáo tài chính cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền
không đính kèm báo cáo kiểm
toán đối với các trường hợp mà
pháp luật quy định phải kiểm
toán".
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