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Nghị định mới sửa đổi bổ sung Nghị
định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn
chứng từ

Ngày 17/1/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 04/2014/NĐ-CP (“Nghị định 04”) sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ. Dưới đây là một số điểm sửa đổi bổ
sung đáng lưu ý trong Nghị định 04 như sau: 

■ Nghị định sửa đổi quy định về việc chỉ tổ
chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp
có mã số thuế mới được phép đặt in, tự in
hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hộ, cá nhân
kinh doanh và các doanh nghiệp đang sử
dụng hóa đơn tự in, đặt in nhưng có hành vi
vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành
chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc
doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế
theo quy định tại Luật Quản lý Thuế thì không
được sử dụng hóa đơn đặt in, tự in mà phải
thực hiện mua hóa đơn của cơ quan Thuế;

■ Các tổ chức nhận in hóa đơn; tổ chức cung
ứng phần mềm tự in hóa đơn phải báo cáo
việc nhận in hóa đơn; cung cấp phần mềm
tự in hóa đơn để gửi cơ quan Thuế trực tiếp
quản lý theo định kỳ 3 tháng một lần, thay vì
6 tháng như trước đây;

■ Bổ sung quy định về việc trường hợp tổ chức
tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn để sử
dụng thì không đòi hỏi điều kiện phải là
doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề lập
trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm
trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Nghị định 04 có hiệu lực thi hành từ ngày
1/3/2014
.

Thông tư mới hướng dẫn xử phạt vi
phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 17/1/2014, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư 10/2014/TT-BTC (“Thông tư 10”)
hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành
chính về hóa đơn. Theo đó, có một số hướng
dẫn trọng yếu như sau: 

■ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa
đơn giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử
giả. Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc
khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành
của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo
trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
Riêng trường hợp do lỗi khách quan của
phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân
của phần mềm tự in hóa đơn (như do
virusQ), không có sự can thiệp của con
người thì chỉ xử phạt cảnh cáo đơn vị cung
cấp phần mềm tự in hóa đơn. 

■ Trường hợp việc đặt in hóa đơn đã được ký
hợp đồng bằng văn bản nhưng hợp đồng in
không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in
hóa đơn đã ký quyết định tự in hóa đơn với
nội dung không đầy đủ theo quy định thì chỉ

Vaên baûn môùi
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phạt cảnh cáo. Nếu bên đặt in và bên nhận
đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ
sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in
hóa đơn ký quyết định bổ sung các nội dung
còn thiếu trước khi cơ quan Thuế công bố
quyết định kiểm tra, thanh tra. Ngược lại, sẽ
áp dụng phạt tiền ở mức tối thiểu của khung
tiền phạt là 2.000.000 đồng.

■ Trường hợp người bán có hành vi vi phạm
không lập Thông báo phát hành hóa đơn
trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng
nhưng các hóa đơn này vẫn gắn với nghiệp
vụ kinh tế phát sinh và đã chấp hành Quyết
định xử phạt của cơ quan Thuế, thì người
mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai,
khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

■ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000
đồng đối với hành vi lập hóa đơn không
đúng thời điểm. Riêng trường hợp việc lập
hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn
đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình
tiết giảm nhẹ thì chỉ tiến hành phạt cảnh cáo.
Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì
phạt tiền ở mức tối thiểu 4.000.000 đồng. 

■ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000
đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn
theo quy định. Riêng trường hợp việc lập sai
loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho
người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và
bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn
và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định
trước khi Cơ quan Thuế công bố quyết định
thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến
việc xác định nghĩa vụ thuế thì chỉ tiến hành
phạt cảnh cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
2/3/2014.

Thông tư hướng dẫn thực hiện các
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa
Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ 

Ngày 24/12/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông
tư số 205/2013/TT-BTC (“Thông tư 205”)
hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh
thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối
với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ,
có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. 

Thông tư 205 có hiệu lực thi hành kể từ ngày
6/2/2014, thay thế Thông tư số 133/2004/TT-
BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính. Các
thủ tục áp dụng Hiệp định được thực hiện theo
quy định tại Luật Quản lý Thuế và các văn bản
hướng dẫn hiện hành.

So với quy định trước đây tại Thông tư
số133/2004/TT-BTC, Thông tư 205 bổ sung
thêm quy định về một số trường hợp Cơ
quan Thuế Việt Nam từ chối tiếp nhận người
nộp thuế áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế
hai lần. Cụ thể gồm các trường hợp sau:

1.  Người nộp thuế đề nghị áp dụng Hiệp định
đối với số thuế đã phát sinh quá ba (3) năm
trước thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định.

Ví dụ: Trong giai đoạn từ 2006 đến 2012,
doanh nghiệp V của Việt Nam hàng năm có
thu nhập từ tiền bản quyền tại Malaysia và
hàng năm đều đã nộp thuế tại Malaysia theo
quy định tại Hiệp định giữa Việt Nam và
Malaysia. Vào ngày 1/10/2012, doanh
nghiệp V nộp hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế
theo Hiệp định giữa Việt Nam và Malaysia
đối với toàn bộ số thuế đã nộp tại Malaysia
trong giai đoạn từ 2006 đến 2012. Trong
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trường hợp này, Cơ quan Thuế Việt Nam chỉ
xem xét khấu trừ thuế tại Việt Nam đối với
số tiền đã nộp cho số thuế phát sinh tại
Malaysia trong giai đoạn 3 năm từ ngày
1/10/2009 đến ngày 1/10/2012.

2.  Khi mục đích chính của các hợp đồng hoặc
các thỏa thuận là để được hưởng miễn
hoặc giảm thuế theo Hiệp định.

3.  Người đề nghị áp dụng Hiệp định không
phải là người chủ sở hữu thực hưởng của
khoản thu nhập mà số thuế liên quan đến
khoản thu nhập đó được đề nghị miễn, giảm
theo Hiệp định. 

Chi tiết các trường hợp, một đối tượng sẽ không
được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng
được trình bày tại điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản
3 Điều 6 Thông tư này.

Quy định mới về ưu đãi thuế đối với Dự
án sử dụng vốn ODA

Ngày 3/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 181/2013/TT-BTC (“Thông tư
181”) hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và
ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Một trong những điểm mới của Thông tư 181
là bổ sung thêm các quy định về chính sách
thuế đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ nhiều
hình thức tài trợ khác nhau (ODA và vốn vay
ưu đãi). Theo đó, đối với dự án sử dụng nguồn
vốn từ nhiều hình thức tài trợ khác nhau, nếu
các nguồn vốn được tài trợ theo Hiệp định tài
trợ riêng hoặc được giải ngân riêng cho từng

hoạt động cụ thể của dự án thì chính sách thuế
được áp dụng riêng cho từng loại nguồn vốn.
Trường hợp không có Hiệp định tài trợ riêng
hoặc giải ngân riêng cho từng hoạt động cụ thể
của từng nguồn vốn thì chính sách thuế áp
dụng đối với dự án thực hiện theo chính sách
thuế của nguồn vốn có chính sách thuế kém ưu
đãi nhất.

Ngoài ra, Thông tư 181 còn bổ sung quy định
về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) đối
với dự án ODA không hoàn lại có một phần
nguốn vốn trong nước. Cụ thể, trường hợp dự
án ODA viện trợ không hoàn lại có cơ cấu vốn
một phần là nguồn vốn ODA viện trợ không
hoàn lại, một phần là vốn đối ứng từ Ngân sách
nhà nước, vốn đóng góp của nhân dân (phần
vốn này được quy định để thực hiện một phần
công việc của dự án nhưng không được quy
định để trả thuế GTGT) thì Chủ dự án hoặc nhà
thầu chính được hoàn thuế GTGT đối với hàng
hóa, dịch vụ được mua từ phần nguồn vốn
ODA viện trợ không hoàn lại để phục vụ dự án,
không được hoàn thuế GTGT đối với phần
hàng hóa dịch vụ mua bằng nguồn vốn đối ứng
từ NSNN và vốn đóng góp của nhân dân. Chủ
dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu
chính phải hạch toán riêng số thuế GTGT của
hàng hóa, dịch vụ được mua từ nguồn vốn
ODA viện trợ không hoàn lại, nếu không hạch
toán riêng được thì Chủ dự án không được
hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính sẽ được khấu
trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Thông tư 181 có hiệu lực kể từ ngày 17/1/2014,
thay thế Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày
23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các
chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA).
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Đối với các dự án ODA được phê duyệt trước
ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định
nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như
hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC
cho đến khi kết thúc dự án.

Thông tư mới hướng dẫn về cưỡng chế
thi hành quyết định hành chính thuế

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 215/2013/TT-BTC (“Thông tư
215”) hướng dẫn thi hành Nghị định
129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 (“Nghị định
129”) về cưỡng chế thi hành quyết định hành
chính thuế.

Thông tư 215 có hiệu lực thi hành từ ngày
21/2/2014 và thay thế Thông tư số
157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết
định hành chính thuế. 

Chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của
Thông tư 215 như sau:

Các trường hợp sau đây sẽ bị áp dụng các
biện pháp cưỡng chế thuế:

■ Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền
thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết
thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế
theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

■ Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt,
tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn,
tẩu tán tài sản.

■ Người nộp thuế không chấp hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời
hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

■ Tổ chức tín dụng không chấp hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
theo quy định của Luật Quản lý Thuế và Luật
Xử lý vi phạm hành chính.

■ Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người
nộp thuế: quá thời hạn quy định 90 (chín
mươi) ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền
thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế. 

■ Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp
tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện không
thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản
của đối tượng bị cưỡng chế mở tại Kho bạc
Nhà nước để nộp vào Ngân sách Nhà nước
theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về thuế của cơ quan Thuế.

■ Tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp
hành các quyết định xử phạt vi phạm hành
chính về thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Các biện pháp cưỡng chế thuế:

■ Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị
cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín
dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.

■ Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

■ Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

■ Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên
theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế
nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào
Ngân sách Nhà nước.

■ Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng
chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.
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■ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động,
giấy phép hành nghề.

Thông tư hướng dẫn về lộ trình thực
hiện hoạt động mua bán phân phối
hàng hóa của các Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

Ngày 24/12/2013, Bộ Công Thương ban hành
Thông tư số 34/2013/TT-BCT hướng dẫn về lộ
trình thực hiện hoạt động mua bán phân phối
hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và
quyền phân phối đối với hàng hóa không thuộc
danh mục hàng hóa quy định lần lượt tại Phụ lục
số 01, 02 và 03 của Thông tư. Cụ thể:

■ Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa không được
cấp phép quyền xuất khẩu (chủ yếu là dầu
mỏ thuộc các mã số 2709.00.10, 2709.00.20
và 2709.00.90)

■ Phụ lục 2: Danh mục hàng hóa không cấp
phép quyền nhập khẩu (Xì gà; Thuốc lá; Dầu
có nguốn gốc dầu mỏ; Sách báo; Băng đĩa;
Phương tiện bay và các bộ phận)

■ Phụ lục 3: Danh mục hàng hóa không cấp
phép quyền phân phối (Lúa gạo; Đường;
Thuốc lá; Dầu thô; Dược phẩm; Thuốc nổ;
Sách báo; Kim loại quý, đá quý; Vật phẩm đã
ghi hình trên mọi chất liệu)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày
5/2/2014, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-
BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp
(“TNDN”) 

Quyền kế thừa ưu đãi thuế khi tiếp
nhận dự án của Công ty mẹ 

Theo Công văn 4294/TCT-CS ngày 10/12/2013
của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với
quyền kế thừa ưu đãi thuế khi tiếp nhận dự án
từ công ty mẹ, trường hợp Dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công
nghiệp là dự án đầu tư mở rộng quy mô của
Công ty mẹ, sau đó Công ty mẹ giao nhiệm vụ
tổ chức thực hiện dự án nêu trên cho Công ty
con (Công ty con do Công ty mẹ góp vốn thành
lập) thì việc xem xét ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập phát
sinh từ dự án được xác định như sau:

-  Nếu Công ty con kế thừa toàn bộ quyền lợi,
lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ liên quan
đến dự án đầu tư nêu trên; đồng thời Công ty
con thực hiện đầu tư xây dựng và hạch toán
chi phí, doanh thu từ dự án ngay sau khi
thành lập thì Công ty con được kế thừa ưu
đãi thuế TNDN của Công ty mẹ liên quan đến
dự án cho thời gian còn lại.

-  Nếu trong quá trình đang hoạt động, Công ty
con tiếp nhận thực hiện Dự án thì Công ty
con hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu
nhập tăng thêm từ dự án theo diện đầu tư mở
rộng quy mô.

Mua thêm mặt bằng, máy móc thiết bị
được xem là đầu tư mở rộng

Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC
ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "6.

Vaên baûn höôùng daãn
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Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có
dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất
mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải
thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực
sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này
sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp."

Theo đó, trường hợp Công ty thành lập năm
2008, trong năm 2009, Công ty mua thêm mặt
bằng, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị
sản xuất để thực hiện Dự án thì Công ty đã
thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, phần thu
nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng nêu
trên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Công văn số 4475/TCT-
CS ngày 19/12/2013 của Tổng cục Thuế.

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Hướng dẫn bổ sung về phương pháp
tính thuế GTGT có hiệu lực từ 1/1/2014

Ngày 18/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Công
văn số 17557/BTC-TCT gửi đến Cục Thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc
triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực
từ 1/1/2014 tại Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ
sung. Theo đó, mức doanh thu từ một tỷ đồng
trở lên là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 làm
căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
năm 2014. 

Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mức
doanh thu năm 2013 như sau:

■ Đối với doanh nghiệp đã có hoạt động kinh
doanh từ trước năm 2013 thì mức doanh thu
năm 2013 làm căn cứ xác định phương pháp
nộp thuế GTGT của năm 2014 được xác
định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng
doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế
GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ
khai thuế từ tháng 12/2012 đến hết tháng
11/2013.

■ Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong
năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác
định doanh thu ước tính của năm như sau:
Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của
HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai
thuế GTGT của các tháng hoạt động sản
xuất kinh doanh trong năm 2013 chia số
tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và
nhân với (x) 12 tháng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn phương
pháp tính thuế GTGT năm 2014 như sau:

■ Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới
1 tỷ, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế
độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có
Thông báo gửi cơ quan Thuế về việc đăng
ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính
thuế GTGT thì doanh nghiệp thuộc đối tượng
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
trong năm 2014.

■ Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới
1 tỷ và doanh nghiệp không đăng ký tự
nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ
thuế thì đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố
hướng dẫn doanh nghiệp chuyển sang áp
dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa
đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ từ ngày 1/1/2014.
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Thông báo gửi cơ quan Thuế về việc đăng ký
áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế
GTGT phải gửi đến Cơ quan Thuế trước ngày
31/12/2013. Từ ngày 1/1/2014 cơ quan Thuế
sẽ rà soát những doanh nghiệp không đăng ký
áp dụng phương pháp khấu trừ, nếu phát hiện
việc sử dụng hóa đơn GTGT không đúng quy
định của pháp luật thì sẽ có biện pháp xử lý kịp
thời theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn bổ sung về cách tính thuế
GTGT theo tỷ lệ %

Ngày 25/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Công
văn số 17963/BTC-TCT gửi đến Cục Thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc
tính thuế GTGT theo tỷ lệ %. Theo đó, trong khi
chờ Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm
pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài
chính hướng dẫn việc tính thuế GTGT theo tỷ lệ
% như sau:

■ Doanh thu để tính thuế GTGT theo tỷ lệ %
được xác định là tổng số tiền bán hàng hóa,
dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng bao gồm
cả thuế GTGT, các khoản phụ thu, phí thu
thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

■ Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh nhiều ngành
nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế
GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương
ứng với các mức tỷ lệ theo quy định; trường
hợp người nộp thuế không xác định được
doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc
trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao
gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác
nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng
mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề
mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

■ Ngoài ra, Công văn cũng đưa ra danh mục
chi tiết các ngành nghề tính thuế theo tỷ lệ %
như sau: 

� Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
� Dịch vụ, xây dựng không bao thầu

nguyên vật liệu: 5%; 

� Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng
hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:
3%;

� Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Hướng dẫn quy định sử dụng hóa đơn
và phương pháp khấu trừ thuế GTGT
có hiệu lực từ 1/1/2014 

Ngày 27/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Công
văn số 18128/BTC-TCT gửi đến Cục Thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc
triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực
từ 1/1/2014 tại Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ
sung. Theo đó, đối với trường hợp chuyển sang
áp dụng phương pháp trực tiếp từ ngày
1/1/2014 thì không được tiếp tục sử dụng hóa
đơn GTGT. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh không đủ thời gian
đặt in hóa đơn bán hàng thì Cục thuế xem xét bán
hóa đơn để cơ sở kinh doanh đủ dùng trong thời
gian 2 tháng (Tháng 1, Tháng 2 năm 2014).

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị
xã hội, đơn vị sự nghiệp hạch toán kế toán đầy
đủ, xác định được thuế GTGT đầu vào, đầu ra
tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu
trừ thuế GTGT thì được chấp thuận.
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Trường hợp người nộp thuế tự xác định đủ
điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
GTGT năm 2014 thì thời gian ổn định áp dụng
phương pháp khấu trừ là hai năm (2014, 2015).
Trường hợp khi thanh tra, kiểm tra cơ quan
Thuế xác định ngưỡng doanh thu năm 2013
dưới 1 tỷ thì cũng không yêu cầu người nộp
thuế thay đổi lại phương pháp tính thuế đã áp
dụng và ổn định trong hai năm 2014, 2015. Tuy
nhiên khi xác định mức doanh thu năm 2015 để
làm căn cứ áp dụng phương pháp tính thuế
GTGT của năm 2016, Cục Thuế cần yêu cầu
người nộp thuế rà soát tính toán mức doanh
thu theo thực tế phát sinh kết hợp với kết quả
thanh tra, kiểm tra để xác định phù hợp.

Chính sách thuế khi ngân hàng làm thất
lạc chứng từ

Trường hợp hóa đơn GTGT mua tài sản của
doanh nghiệp (bên mua) bị thất lạc do bên bán
gửi hóa đơn bản gốc liên 2 cho ngân hàng để
hai bên thực hiện thanh toán theo hình thức thư
tín dụng (L/C) - Ngân hàng làm thất lạc hóa đơn
sau đó tìm lại được (có xác nhận của Ngân
hàng về việc thất lạc hóa đơn và tìm lại được)
và bên bán đã xác nhận kê khai, nộp đủ tiền
thuế GTGT đầu ra của hóa đơn nêu trên thì bên
mua vẫn được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT
đối với hóa đơn này nếu tài sản được phục vụ
hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT của bên
mua theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại
Công văn số 4558/TCT-CS ngày 23/12/2013.

Sử dụng hóa đơn cho các trường hợp
hàng hóa được coi là xuất khẩu

Ngày 6/1/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công
văn số 176/BTC-TCT gửi đến Cục Thuế và Cục
Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về việc sử dụng hóa đơn cho hàng xuất
khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp và các
trường hợp được coi là xuất khẩu. Theo đó, từ
ngày 1/7/2013 đến ngày Thông tư số
128/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành
(1/11/2013) nếu cơ sở kinh doanh sử dụng hóa
đơn xuất khẩu cho hàng hóa xuất nhập khẩu
tại chỗ, gia công chuyển tiếp và cơ quan Hải
quan đã chấp thuận mở tờ khai hải quan thì đề
nghị cơ quan Thuế không yêu cầu doanh
nghiệp thu hồi hóa đơn đã lập.

Xử lý hóa đơn phát sinh sai sót các chỉ
tiêu trên hóa đơn đã lập

Ngày 17/1/2014, Tổng cục Thuế ban hành
Công văn số 219/TCT-CS về việc xử lý sai sót
các chỉ tiêu trên hóa đơn đã lập nhưng không
ảnh hưởng đến doanh thu và số thuế GTGT
phải nộp. Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập
ghi sai tên, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa,
dịch vụ, mà những chỉ tiêu sai này không ảnh
hưởng đến doanh thu và số thuế phải nộp thì
Cơ quan Thuế căn cứ tình hình thực tế từng
trường hợp sai sót để có hướng dẫn xử lý cụ
thể. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về
tính chính xác nội dung thông tin đã kê khai với
Cơ quan Thuế.
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Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 
năm 2013

Ngày 24/1/2014, Tổng cục Thuế đã ban hành
Công văn số 336/TCT-TNCN (“Công văn
336”) hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN cho
năm 2013. 

Nhìn chung, quy trình quyết toán Thuế TNCN
năm 2013 có một số điểm thay đổi đáng kể so
với các năm trước đây do những quy định mới
được ban hành tại Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số
65/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày
1/7/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC
(“Thông tư 111”) có hiệu lực kể từ ngày
1/10/2013 cũng như các hướng dẫn về quản lý
thuế tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC (“Thông
tư 156”) có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013.

Chi tiết các nội dung cần lưu ý trong Công văn
336 đã được chúng tôi cập nhật trong Bản tin
nhanh về Thuế ngày 27/1/2014.

Chính sách thuế TNCN đối với thu
nhập từ chuyển nhượng vốn

Theo quy định về hiện hành về Thuế TNCN
(Thông tư số 111/2013/TT-BTC và trước đây là
Thông tư số 84/2008/TT-BTC), khi chuyển
nhượng vốn, cá nhân người chuyển nhượng
phải chịu thuế đối với (i) Thu nhập từ chuyển
nhượng vốn và (ii) Thu nhập từ đầu tư vốn. 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là
phần chênh lệch giữa giá trị phần vốn theo sổ
sách kế toán và giá chuyển nhượng theo hợp
đồng; Thu nhập từ đầu tư vốn là phần tăng
thêm của giá trị vốn góp nhận được khi rút vốn.

Theo tinh thần trên, ngày 27/12/2013, Tổng cục
Thuế đã ban hành Công văn số 4645/TCT-
TNCN hướng dẫn cách xác định thuế TNCN
đối với giao dịch chuyển nhượng vốn góp từ cá
nhân A sang cá nhân B, theo đó, giao dịch này
sẽ thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế
TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu
nhập từ chuyển nhượng vốn, cụ thể như sau:

■ Đối với thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập
tính thuế đối với phần tăng thêm của giá trị
vốn góp là toàn bộ lợi tức ghi tăng vốn trong
khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực
hiện chuyển nhượng vốn.

■ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Thu
nhập tính thuế được xác định bằng giá
chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn
góp và các chi phí liên quan. Giá mua của
phần vốn góp trong trường hợp này là giá trị
vốn góp được xác định trên sổ sách kế toán,
bao gồm vốn góp ban đầu, vốn góp tiếp theo
và giá trị lợi tức ghi tăng vốn (là thu nhập để
tính thuế TNCN từ đầu tư vốn nêu trên)
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Thuế Xuất Nhập khẩu (“XNK”)

Điều kiện về cơ sở sản xuất để áp dụng
thời hạn ân hạn thuế 275 ngày 

Theo Công văn số 437/BTC-TCHQ ngày
10/1/2014 của Bộ Tài chính gửi Cục Hải quan
các tỉnh thành phố, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng
cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh,
thành phố thực hiện “kiểm tra cơ sở sản xuất
để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng
xuất khẩu”. Theo đó, doanh nghiệp đáp ứng
điều kiện thời hạn ân hạn nộp thuế 275 ngày
phải là doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí sau:

■ Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp
pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng,
bao gồm các trường hợp được cấp có thẩm
quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền
sử dụng dất theo quy định; hoặc được các
doanh nghiệp kinh doanh phát triển cơ sở hạ
tầng tại KCX, KCN, KCN cao, Khu Kinh tếQ
cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng thuê đất và nhà xưởng gắn liền
trên đất phải kéo dài hơn thời hạn hợp đồng
sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

■ Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hợp
pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản
xuất (trực tiếp đầu tư máy móc, thiết bị) phù
hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản
xuất hàng xuất khẩu tại bản cam kết về cơ
sở sản xuất.

Thủ tục hải quan đối với nhà thầu nhập
khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng
cho Doanh nghiệp chế xuất 

Ngày 7/1/2014, Bộ Tài chính ban hành Công
văn số 271/BTC-TCHQ khẳng định “trường hợp
các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu
hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng
làm việc cho Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”)
thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc đối
tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế
GTGT”. Theo đó, thủ tục chi tiết thực hiện như
sau:

■ Trước khi nhập khẩu hàng hóa, DNCX phải
có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo
tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa
(chi tiết tên hàng, lượng hàng, chủng loại)
gửi cơ quan Hải quan để làm thủ tục nhập
khẩu theo quy định. Các nhà thầu chính, nhà
thầu phụ sử dụng danh mục do Công ty đã
đăng ký với cơ quan Hải quan để nhập khẩu
hàng hóa.

■ Nơi mở tờ khai hải quan: tại Chi cục Hải
quan quản lý DNCX.

■ Hàng hóa từ nước ngoài phải được vận
chuyển thẳng đến DNCX, không được nhập
khẩu vào nội địa; các nhà thầu không phải
làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho
chủ đầu tư. 

■ Sau khi kết thúc xây dựng công trình, DNCX
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phải thực hiện báo cáo quyết toán đối với
hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình
với cơ quan Hải quan theo quy định.

Bỏ lưu sơ đồ thiết kế đối với hàng nhập
sản xuất xuất khẩu (NSXXK)

Theo qui định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số
128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp phải nộp sơ
đồ thiết kế mẫu hoặc quy trình sản xuất (nếu
có), sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt
may, da giày) khi thông báo định mức với Hải
quan. Tuy nhiên, gần đây, Thủ tướng Chính
phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính
về việc bỏ lưu sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm
hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu hoặc
mẫu rập (đối với dệt may, da giày) đối với loại
hình gia công, SXXK tại cơ quan hải quan.
Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần lưu sơ đồ thiết
kế, quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu, mẫu rập
Q tại doanh nghiệp theo quy định và xuất trình
khi cơ quan Hải quan có yêu cầu. 

Trên đây là nội dung Công văn số 18239/BTC-
TCHQ ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền
nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
(DNCX)

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-
CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định cụ
thể "Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy
phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua
bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi
nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất,
khu chế xuất để thực hiện hoạt động này".

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải
quan các tỉnh, thành phố trong thời gian chưa
ban hành Thông tư hướng dẫn thì căn cứ quy
định khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-
CP nêu trên để hướng dẫn DNCX khi thực hiện
thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,
xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, xuất khẩu.

Trên đây là nội dung Công văn số 1047/TCHQ-
GSQL ngày 27/1/2013 của Tổng cục Hải quan
hướng dẫn về việc thực hiện quyền xuất khẩu,
quyền nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.
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