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Văn bản mới
Thông tư mới hướng dẫn về Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

Văn bản hướng dẫn
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với khoản trả hộ tiền học phí cho con của 

chuyên gia nước ngoài 

Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi mua vé máy bay qua 

website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác

Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với khoản tiền thuê nhà của hộ, cá nhân 

không kinh doanh

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)

Chính sách thuế đối với công trình xây dựng trong khu chế xuất 

Chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu phải phản ánh cụ thể nội dung việc chuyển tiền

Hướng dẫn không phải xuất hóa đơn khi bàn giao tài sản đảm bảo cho Ngân hàng

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại

người bán

Hướng dẫn xử lý chuyển số thuế đã đề nghị hoàn sang khấu trừ tiếp

Người mua không phải yêu cầu bên bán cung cấp thông tin đăng ký Thuế 

đối với Tài khoản nhận thanh toán

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Giải quyết hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp thiếu chứng từ khấu trừ thuế

Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn thuế các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án 

ODA tại Việt Nam

Chuyên gia nước ngoài làm việc cho nhà thầu phụ thuộc dự án ODA tại Việt Nam 

không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Thuế Xuất nhập khẩu (“XNK”)

Cho phép lựa chọn thời hạn thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu 

(“SXXK”) theo hướng có lợi
Được phép sử dụng bản photocopy chứng từ giao hàng để khai hải quan

Ân hạn thuế 275 ngày: chấp nhận cả trường hợp thuê nhà xưởng ngoài Khu 

công nghiệp

Sử dụng cả hóa đơn GTGT và hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục xuất khẩu 
(“XK”), quyết toán thuế
Trọng lượng hàng hóa tăng lên so với trọng lượng trên C/O mẫu E

Kiến nghị miễn áp dụng Danh mục hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu đối với

tài sản thanh lý của DNCX

Tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu

Xử lý Âm nguyên liệu khi thanh khoản nguyên vật liệu nhập sản xuất xuất khẩu (“NSXXK”)

Trị giá tính thuế không được trừ các khoản giảm giá nếu thanh toán theo hình thức TT

Miễn áp dụng Quy chế quản lý chất lượng thép đối với nhập sản xuất xuất khẩu

Thuế Bảo vệ Môi trường (“BVMT”)

Hướng dẫn bù trừ hoặc hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với bao bì 

nhập khẩu dùng cho sản phầm xuất khẩu

Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (“SXXK”)
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Thông tư mới hướng dẫn 
về Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp 

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 78/2014/TT-
BTC (“Thông tư 78”) hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 
qui định và hướng dẫn thi hành Luật 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”). Thông tư 78 có hiệu lực 
từ ngày 2/8/2014 và được áp dụng 
từ kỳ tính thuế năm 2014. 

Về cơ bản, Thông tư 78 tiếp tục 
hướng dẫn chi tiết một số thay đổi 
đã ban hành ở cấp Luật và Nghị định 
như: 

      Yêu cầu phải có chứng từ thanh 
toán, không dùng tiền mặt đối 
với các khoản chi từ 20 triệu 
đồng trở lên. Doanh nghiệp sẽ 
phải kê khai điều chỉnh giảm chi 
phí trong kỳ tính thuế phát sinh 
việc thanh toán nếu sau khi ghi 
nhận chi phí, doanh nghiệp thực 
tế thanh toán bằng tiền mặt.

    Kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất 
thuế TNDN là 22% và kể từ 
ngày 1/1/2016 là 20%. Trường 
hợp doanh nghiệp có năm tài 
chính khác với năm dương 
lịch thì phân bổ thu nhập chịu 
thuế cho thời gian tương ứng 
trong năm áp dụng thuế suất 
mới khi xác định số thuế TNDN 
phải nộp.

 

VĂN BẢN MỚI

    Bãi bỏ yêu cầu đăng ký định mức 
tiêu hao nguyên vật liệu (cả 
trường hợp nguyên vật liệu 
chính) với cơ quan Thuế. Theo 
đó, doanh nghiệp tự xây dựng 
định mức vào đầu năm hoặc đầu 
kỳ sản xuất và lưu tại doanh 
nghiệp.  

Chi tiết những thay đổi quan trọng 
trong Thông tư 78 đã được chúng tôi 
cập nhật tại Bản tin nhanh về Thuế 
của Deloitte ngày 26/6/2014.

3



4

Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”)

Hướng dẫn về hóa đơn, 
chứng từ đối với khoản trả hộ 
tiền học phí cho con của 
chuyên gia nước ngoài 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 
1857/TCT-CS do Tổng cục Thuế 
ban hành ngày 21/05/2014, để 
được ghi nhận là chi phí được trừ 
cho mục đích thuế TNDN, khoản chi 
tiền học cho con của các chuyên gia 
nước ngoài tại Việt Nam do công ty 
trả thay phải được qui định trong 
hợp đồng lao động, đồng thời công 
ty cần có hóa đơn hoặc chứng từ thu 
tiền học phí có ghi tên, địa chỉ, mã số 
thuế của công ty. Khoản tiền học phí 
này sẽ không phải tính vào thu nhập 
chịu thuế Thu nhập cá nhân 
(“TNCN”) từ tiền lương, tiền công 
của người lao động khi xác định 
nghĩa vụ thuế TNCN.

Hướng dẫn về hóa đơn, 
chứng từ đối với các khoản 
chi mua vé máy bay qua 
website thương mại điện tử 
cho nhân viên đi công tác

Ngày 18/6/2014, Tổng cục Thuế đã 
ban hành Công văn 2272/TCT-KK 
đưa ra hướng dẫn về hóa đơn 
chứng từ đối với chi phí mua vé máy 
bay đi công tác. Theo đó, trường 
hợp Công ty mua vé máy bay qua  
website thương mại điện tử để nhân 
viên đi công tác, các chứng từ cần 
thiết làm căn cứ tính vào chi phí 
được trừ cho mục đích thuế TNDN 
sẽ bao gồm vé máy bay điện tử, thẻ 
lên máy bay (boarding pass) mang 
tên cá nhân tham gia hành trình vận 
chuyển, đồng thời chứng từ thanh 
toán phải được ghi tên của Công ty.

Công văn cũng hướng dẫn trường 
hợp nhân viên của Công ty được cử 
đi công tác và tự túc mua vé máy 
bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc 
thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau 
đó về thanh toán lại với Công ty thì 
các hóa đơn, chứng từ nêu trên 
Công ty không được tính vào chi phí 
được trừ khi tính thuế TNDN.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN



Hướng dẫn về hóa đơn, 
chứng từ đối với khoản tiền 
thuê nhà của hộ, cá nhân 
không kinh doanh

Theo hướng dẫn tại Công văn số 
2270/TCT-CS do Tổng cục Thuế 
ban hành ngày 18/6/2014, hoạt 
động cho thuê tài sản như thuê văn 
phòng, thuê nhà… của các hộ, cá 
nhân không kinh doanh mà tiền cho 
thuê hàng năm từ một trăm triệu 
đồng trở xuống sẽ thuộc đối tượng 
không chịu thuế Giá trị gia tăng, do 
đó cơ quan Thuế sẽ không cấp hóa 
đơn bán lẻ cho các đối tượng này. 
Trong trường hợp này, chứng từ 
hợp lệ đối với bên đi thuê cho mục 
đích ghi nhận chi phí được trừ sẽ là 
Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ 
mua vào theo quy định của pháp 
luật về thuế TNDN kèm theo hợp 
đồng thuê địa điểm và chứng từ 
thanh toán.

 

Thuế Giá trị gia tăng 
(“GTGT”)

Chính sách thuế đối với công 
trình xây dựng trong khu chế 
xuất 

Ngày 19/3/2014, Bộ Tài chính có 
công văn số 469/BTC-CST hướng 
dẫn chính sách thuế và thủ tục hải 
quan đối với việc xây dựng công 
trình cho doanh nghiệp chế xuất 
(“DNCX”).

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 
nội địa đưa nguyên liệu, vật tư xây 
dựng từ nội địa vào khu chế xuất để 
xây dựng cho DNCX thì nguyên liệu, 
vật tư này được xác định là hàng 
hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan 
để xây dựng công trình cho riêng 
DNCX (không phải để xây dựng kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
chung của khu phi thuế quan) nên 
phải chịu thuế xuất khẩu theo quy 
định (Thông tư số 

Về thuế GTGT, chỉ có nhà thầu 
chính trực tiếp ký hợp đồng xây 
dựng với DNCX mới được áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 0%. Các nhà 
thầu phụ thực hiện thiết kế, thi công 
khi xuất hóa đơn cho nhà thầu chính 
(không phải là DNCX) không được 
hưởng thuế suất thuế GTGT 0%.

11/2012/TT-
BTC).
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Chứng từ thanh toán hàng 
xuất khẩu phải phản ánh cụ 
thể nội dung việc chuyển tiền

Hướng dẫn không phải xuất 
hóa đơn khi bàn giao tài sản 
đảm bảo cho Ngân hàng

Ngày 26/5/2014, Tổng cục Thuế ban 
hành Công văn số 1913/TCT-CS 
hướng dẫn về điều kiện đối với 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo 
đó, trường hợp nội dung thanh toán 
ghi trên các giấy báo có thể hiện tên 
doanh nghiệp nhập khẩu đúng tên 
ghi trên hợp đồng nhưng không 
phản ánh số tài khoản và nơi mở tài 
khoản ngân hàng thì bị xem là 
chứng từ thanh toán hàng hóa xuất 
khẩu không phản ánh cụ thể nội 
dung việc chuyển tiền từ tài khoản 
của bên nhập khẩu sang tài khoản 
mang tên bên xuất khẩu, và không 
đủ điều kiện xem xét giải quyết hoàn 
thuế GTGT theo quy định.

Tại Công văn số 2041/TCT-DNL 
ngày 3/6/2014, Tổng cục Thuế 
hướng dẫn chi tiết chính sách Thuế 
đối với tài sản đảm bảo là bất động 
sản khi chuyển nhượng, kê khai và 
nộp thuế. Cụ thể, Công văn hướng 
dẫn trong trường hợp doanh nghiệp 
bàn giao tài sản đảm bảo cho Ngân 
hàng do mất khả năng thanh toán nợ 
thì không phải xuất hóa đơn GTGT, 
các tổ chức tín dụng không được 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi 
hạch toán sử dụng tài sản đảm bảo 
đó làm tài sản cố định hoặc bán, 
chuyển nhượng.

     

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT 
đối với hàng hóa xuất khẩu

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT 
đối với hàng hóa nhập khẩu 
sau đó tái xuất trả lại người bán

Theo Công văn 2128/TCT-KK ngày 
9/6/2014 của Tổng cục Thuế về 
hoàn thuế GTGT, nếu doanh nghiệp 
có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá 
với nước ngoài, Tờ khai hải quan 
đối với hàng hoá xuất khẩu và đã kê 
khai thủ tục hải quan nhưng đến 
thời hạn thanh toán doanh nghiệp 
không xuất trình được chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng, thì 
doanh nghiệp không phải kê khai 
thuế GTGT đầu ra nhưng không 
được khấu trừ phần thuế GTGT đầu 
vào. Sau đó, khi doanh nghiệp xuất 
trình được chứng từ thanh toán thì 
được kê khai khấu trừ, hoàn thuế 
theo quy định.

Ngày 16/6/2014, Tổng cục Thuế ban 
hành Công văn 2234/TCT-KK 
hướng dẫn chi tiết về hoàn thuế 
GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu 
sau đó tái xuất trả lại người bán. 
Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu không đảm bảo chất lượng và 
phải tái xuất khẩu trả lại nhà cung 
cấp nước ngoài, thì số thuế GTGT 
đã nộp khâu nhập khẩu sẽ không 
được khấu trừ mà được coi là số 
thuế GTGT nộp thừa được bù trừ 
hoặc xin hoàn. 
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Hướng dẫn xử lý chuyển số 
thuế đã đề nghị hoàn sang 
khấu trừ tiếp

Ngày 25/6/2014, Tổng cục Thuế ban 
hành Công văn 2407/TCT-KK 
hướng dẫn về hoàn thuế GTGT, 
theo đó, trường hợp người nộp thuế 
đã kê khai vào chỉ tiêu đề nghị hoàn 
thuế ([42]) trên tờ khai thuế GTGT 
khấu trừ, sau đó người nộp thuế lập 
hồ sơ khai bổ sung chuyển số thuế 
GTGT đã kê khai đề nghị hoàn thuế 
sang chỉ tiêu thuế GTGT còn được 
khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]) để 
khấu trừ tiếp thì:

     Nếu người nộp thuế chưa làm hồ 
sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi 
cơ quan Thuế thì trường hợp 
khai bổ sung này được chấp 
nhận.

Nếu người nộp thuế đã làm hồ sơ 
đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ 
quan Thuế, cơ quan Thuế đã có 
thông báo chuyển hồ sơ sang 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau 
nhưng chưa ban hành quyết định 
kiểm tra, thanh tra thì người nộp 
thuế phải có văn bản đề nghị cơ 
quan Thuế không tiếp tục giải 
quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế 
GTGT nêu trên trước khi thực 
hiện khai điều chỉnh, bổ sung.

Người mua không phải yêu 
cầu bên bán cung cấp thông 
tin đăng ký Thuế đối với Tài 
khoản nhận thanh toán

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã 
ban hành Công văn số 3283/CT-
TTHT ngày 7/5/2014 hướng dẫn 
điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối 
với chứng từ thanh toán không dùng 
tiền mặt. Theo đó, tài khoản của bên 
bán thông tin cho bên mua biết để 
bên mua thực hiện thanh toán tiền 
phải là tài khoản đã đăng ký hoặc 
thông báo với cơ quan Thuế, bên 
bán phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc cung cấp thông tin 
tài khoản mở tại ngân hàng của 
mình cho bên mua. Khi mua hàng, 
người mua chỉ cần có chứng từ 
chứng minh việc chuyển tiền từ tài 
khoản của bên mua sang tài khoản 
của bên bán mở tại các tổ chức cung 
ứng dịch vụ thanh toán theo quy 
định của pháp luật để đáp ứng điều 
kiện khấu trừ về chứng từ thanh 
toán không dùng tiền mặt, không 
phải yêu cầu bên bán cung cấp bản 
chụp tờ khai điều chỉnh bổ sung 
thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 
08/MST và không phải có văn bản 
gửi cơ quan Thuế quản lý bên bán 
xác nhận về tài khoản của bên bán 
đã đăng ký với cơ quan Thuế.
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Thuế Thu nhập cá nhân 
(“TNCN”)

 

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế 
trong trường hợp thiếu chứng 
từ khấu trừ thuế

Xác nhận hồ sơ đề nghị miễn 
thuế các chuyên gia nước 
ngoài thực hiện dự án ODA tại 
Việt Nam

Ngày 22/5/2014, Tổng cục Thuế đã 
ban hành Công văn số 1880/TCT-
TNCN hướng dẫn về việc giải quyết 
hồ sơ hoàn thuế TNCN trong trường 
hợp thiếu chứng từ khấu trừ thuế. 
Theo đó, trường hợp cá nhân có đề 
nghị hoàn thuế TNCN, tuy nhiên, 
không được cấp chứng từ khấu trừ 
thuế từ tổ chức chi trả thu nhập, thì 
có thể được giải quyết hoàn thuế căn 
cứ dựa trên hồ sơ quyết toán thuế 
TNCN của tổ chức trả thu nhập cũng 
như dữ liệu trên hệ thống thu nhập 
cá nhân online (“TNCNONLINE”) 
thể hiện số thuế TNCN đã khấu trừ.

Ngày 26/5/2014, Tổng cục Thuế đã 
ban hành Công văn số 1930/TCT-
TNCN hướng dẫn về việc xác nhận 
hồ sơ đề nghị miễn thuế cho các 
chuyên gia nước ngoài thực hiện dự 
án ODA tại Việt Nam. Theo đó, tùy 
từng trường hợp chuyên gia ký hợp 
đồng với Chủ dự án hay với Nhà 
thầu mà Chủ dự án hoặc Nhà thầu 
gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN 
cho chuyên gia đến cơ quan Thuế 
địa phương nơi đặt trụ sở của mình 
và trong hồ sơ phải bao gồm xác 
nhận của cơ quan chủ quản về việc 

chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện 
về ưu đãi và miễn trừ theo đúng 
quy định.

Ngày 18/6/2014, Tổng cục Thuế đã 
ban hành Công văn số 2269/TCT-
TNCN hướng dẫn về thuế TNCN 
đối với các chuyên gia nước ngoài 
làm việc cho nhà thầu phụ thuộc dự 
án ODA tại Việt Nam. Theo đó, 
chuyên gia nước ngoài làm việc 
cho nhà thầu phụ thuộc dự án ODA 
tại Việt Nam không thuộc đối tượng 
miễn thuế TNCN theo quy định do 
nhà thầu thụ không ký hợp đồng 
trực tiếp với “ Bên nước ngoài” hay 
“ Bên Việt Nam”.

Chuyên gia nước ngoài làm 
việc cho nhà thầu phụ thuộc 
dự án ODA tại Việt Nam 
không thuộc đối tượng miễn 
thuế thu nhập cá nhân 
(“TNCN”)
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Ân hạn thuế 275 ngày: chấp 
nhận cả trường hợp thuê nhà 
xưởng ngoài Khu công nghiệp

Sử dụng cả hóa đơn GTGT và 
hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ 
tục xuất khẩu (“XK”), quyết 
toán thuế

Theo quy định tại Điều 20, Điều 36 
Thông tư số 128/2013/TT-BTC, 
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 
khẩu phải sở hữu cơ sở sản xuất, 
không phải cơ sở đi thuê trên lãnh 
thổ Việt Nam, mới được xem xét áp 
dụng ân hạn thuế 275 ngày. Ngày 
10/1/2014, Bộ Tài chính đã có Công 
văn số

 
một lần nữa phạm vi ân hạn lại được 
mở rộng cho cả trường hợp thuê nhà 
xưởng, mặt bằng ngoài các địa điểm 
nói trên, nếu đảm bảo hợp đồng thuê 
nhà xưởng, mặt bằng dài hơn thời 
hạn hợp đồng sản xuất sản phẩm 
xuất khẩu, đồng thời máy móc thiết 
bị thuộc quyền sở hữu của bên thuê.

Tiếp theo Công văn số 7310/BTC-TCT 
ngày 3/6/2014 cho phép hàng xuất 
khẩu từ ngày 1/3/2014 được lựa 
chọn sử dụng hóa đơn GTGT hoặc 
hóa đơn XK, ngày 16/6/2014 Bộ Tài 
chính có Công văn số 7924/BTC-
TCHQ hướng dẫn việc sử dụng hóa 
đơn khi làm thủ tục hải quan và báo 
cáo, quyết toán thuế.

 437/BTC-TCHQ cho phép áp 
dụng ân hạn thuế đối với các doanh 
nghiệp thuê đất và nhà xưởng trong 
Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu 
công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu 
kinh tế cửa khẩu. 

Tại Công văn số 5495/BTC-TCHQ 
ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính,

    9

Thuế Xuất nhập khẩu 
(“XNK”)

Cho phép lựa chọn thời hạn 
thanh khoản tờ khai nhập sản 
xuất xuất khẩu (“SXXK”) theo 
hướng có lợi

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp nhập khẩu nguyên 
liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất 
khẩu, ngày 15/5/2014, Bộ Tài chính 
đã có công văn số 
hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, 
thành phố về thời hạn nộp hồ sơ 
hoàn thuế, không thu thuế. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 
nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được 
ân hạn thuế 275 ngày và đã xuất 
khẩu sản phẩm trong thời gian ân 
hạn thì doanh nghiệp được lựa chọn 
thời hạn thanh khoản, hoàn thuế là 
275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai 
nhập khẩu hoặc 60 ngày kể từ ngày 
đăng ký tờ khai xuất khẩu theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 127 Thông tư 
số 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 
và Điều 12 Thông tư 

 quan cho phép doanh nghiệp 
được sử dụng bản chụp để làm thủ 
tục hải quan trong trường hợp hàng 
đã về đến cảng nhưng chưa có bản 
chính chứng từ giao hàng. 

6394/BTC-TCHQ 

128/2013/TT-BTC.

128/2013/TT-
BTC, tại Công văn số 6832/TCHQ-
GSQL ngày 10/6/2014, Tổng cục 
Hải

Được phép sử dụng bản 
photocopy chứng từ giao 
hàng để khai hải quan



Theo Cô

 ẩm dẫn đến số lượng, 
trọng lượng hàng hóa nhập khẩu 
thực tế tăng lên so với khai báo trên 
C/O thì C/O vẫn không bị mất hiệu 
lực. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ 
được hưởng ưu đãi theo đúng số 
lượng, trọng lượng đã khai báo trên 
C/O; phần tăng thêm không được 
ưu đãi.

Theo qu

 tài sản đã qua 
sử dụng vào nội địa phải chịu sự 
điều chỉnh của chính sách XNK, 
trong đó có Danh mục hàng đã qua 
sử dụng cấm nhập khẩu. 

ng văn số 6010/TCHQ-
GSQL ngày 28/5/2014, trường hợp 
do yếu tố độ

y định tại khoản 9 Điều 1 
Nghị định 164/2013/NĐ-CP, quan 
hệ mua bán giữa DNCX với nội địa 
là quan hệ xuất - nhập khẩu. Theo 
đó, khi DNCX thanh lý

Kiến nghị miễn áp dụng Danh 
mục hàng đã qua sử dụng 
cấm nhập khẩu đối với tài sản 
thanh lý của DNCX
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Theo đó, đối với các trường hợp 
xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại 
chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản 
phẩm gia công), doanh nghiệp nộp 
các loại hóa đơn sau (xuất trình bản 
chính để đối chiếu): (1) 01 bản chụp 
Hóa đơn thương mại (Commercial 
invoice) hoặc Hóa đơn XK, (2) 01 
bản chụp hóa đơn GTGT.

Trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ 
hàng gia công hoặc xuất cho DNCX 
thì chỉ cần phát hành Hóa đơn 
GTGT hoặc Hóa đơn XK. Khi làm hồ 
sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với 
cơ quan Thuế, doanh nghiệp cũng 
chỉ cần nộp, xuất trình Hóa đơn 
GTGT hoặc Hóa đơn XK.

Trọng lượng hàng hóa tăng 
lên so với trọng lượng trên 
C/O mẫu E



   Có phương án, biện pháp xử lý 
phế liệu, phế thải của quá trình 
gia công; bảo đảm không gây ô 
nhiễm môi trường;

   Tái xuất toàn bộ sản phẩm hàng 
hóa ra nước ngoài, không để tiêu 
thụ tại Việt Nam;

   Được Bộ quản lý chuyên ngành 
cho phép.

Trên đây là hướng dẫn tại Công văn 
số ổng cục 
Hải quan ngày 13/6/2014.

Theo Cục Giám sát quản lý Hải 
quan, việc xảy ra tình trạng phát sinh 
số âm nguyên liệu khi thanh khoản 
tờ khai NSXXK là do phần mềm 
thanh khoản không yêu cầu doanh 
nghiệp khai báo nguồn nguyên liệu 
mua từ thị trường nội địa

Do đó, khi thanh khoản tờ khai 
NSXXK, nếu bị âm nguyên liệu thì 
doanh nghiệp cần xuất trình đầy đủ 
chứng từ chứng minh nguồn nguyên 
liệu mua từ thị trường nội địa (như 
hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, 
phiếu xuất kho, sổ kế toán, chứng từ 
theo dõi nguồn nguyên vật liệu này...) 
để Hải quan kiểm tra, đối chiếu, xác 
định làm cơ sở thanh khoản

Trên đây là nội dung Công văn số 
ày 10/6/2014 

của Tổng cục Hải quan.  

766/GSQL-GQ1 của T

755/GSQL-GQ2 ng

Xử lý Âm nguyên liệu khi 
thanh khoản nguyên vật liệu 
nhập sản xuất xuất khẩu 
(“NSXXK”)
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Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, 
khi nhập khẩu hàng hóa từ nước 
ngoài để sử dụng, DNCX đã phải 
thực hiện chính sách XNK nên khi 
thanh lý vào nội địa hoặc bán cho 
DNCX khác không cần chịu sự điều 
chỉnh của chính sách XNK thêm lần 
n

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 
Nghị định số 187/2013/TT-BTC thì 
doanh nghiệp vẫn được nhận gia 
công, tái chế, sửa chữa máy móc 
thiết bị thuộc Danh mục cấm nhập 
khẩu cho nước ngoài nếu đáp ứng 
các điều kiện sau:

ữa. Với quan điểm này, Tổng cục 
Hải quan đã có Công văn số 
3179/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2014 
kiến nghị Bộ Công thương và Bộ Kế 
hoạch - Đầu tư chấp thuận với đề 
xuất cho phép tài sản của DNCX khi 
thanh lý vào nội địa hay bán cho 
DNCX khác không phải áp dụng 
Danh mục hàng đã qua sử dụng 
cấm nhập khẩu ban hành tại Phụ lục 
1, Thông tư 04/2014/TT-BCT.

Tạm nhập tái xuất hàng hóa 
thuộc danh mục cấm nhập 
khẩu



Miễn áp dụng Quy chế quản lý 
chất lượng thép đối với nhập 
sản xuất xuất khẩu

Ngày 24/6/2014, Bộ Công Thương 
đã có công văn số 5662/BCT-KHCN 
gửi Bộ Tài chính về việc triển khai 
thực hiện Thông tư liên tịch số 
44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 
31/12/2013, trong đó nêu rõ: Bổ 
sung các doanh nghiệp chế xuất và 
loại hình “nhập sản xuất xuất khẩu” 
vào danh mục “Các đối tượng không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông 
tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-
BKHCN”. Do vậy, trường hợp 
nguyên liệu nhập khẩu của Công ty 
phục vụ cho sản xuất xuất khẩu 
không thuộc điều chỉnh của Thông 
tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-
BKHCN.

Trên đây là nội dung Công văn số 
859/GSQL-GQ1 ngày 29/6/2014 
của Tổng cục Hải quan về việc nhập 
khẩu thép nguyên liệu để sản xuất 
xuất khẩu.

Trị giá tính thuế không được 
trừ các khoản giảm giá nếu 
thanh toán theo hình thức TT

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 
Thông ột 
trong những điều kiện để khấu trừ 
khoản giảm giá ra khỏi trị giá tính 
thuế hàng nhập khẩu là phải thanh 
toán qua ngân hàng theo phương 
thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ lô 
hàng nhập khẩu.

Trường hợp thanh toán bằng 
phương thức TT (Chuyển tiền bằng 
điện), doanh nghiệp sẽ không được 
trừ khoản giảm giá ra khỏi trị giá tính 
thuế hàng nhập khẩ

 tư 205/2010/TT-BTC, m

u như hướng 
dẫn tại Công văn số 7393/TCHQ-
TXNK ngày 18/6/2014 của Tổng cục 
Hải quan.
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Thuế Bảo vệ Môi trường 
(“BVMT”)

Hướng dẫn bù trừ hoặc hoàn 
thuế bảo vệ môi trường 
(BVMT) đối với bao bì nhập 
khẩu dùng cho sản phầm xuất 
khẩu

Ngày 21/5/2014, Bộ Tài chính ban 
hành Công văn số 6657/BTC-CST 
hướng dẫn trường hợp bù trừ hoặc 
hoàn thuế BVMT đối với bao bì nhập 
khẩu dùng cho sản phẩm xuất khẩu. 
Theo công văn này, trường hợp bao 
bì nhập khẩu để đóng gói sản phẩm 
kể từ sau ngày 15/11/2012 không 
thuộc diện chịu thuế BVMT. Nếu 
doanh nghiệp đã nộp thuế thì xử lý 
số tiền thuế nộp thừa được trừ vào 
số tiền thuế, tiền phạt còn nợ hoặc 
trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải 
nộp của lần nộp tiếp theo hoặc được 
trả lại số tiền thuế đã nộp thừa.

Thuế BVMT đối với xăng dầu 
nhập khẩu để sản xuất xuất 
khẩu (“SXXK”)

Căn  cứ  vào  Thông  tư  số  
159/2012/TT-BTC, ngày 28/9/2012 
của Bộ Tài chính, ngày 28/5/2014, 
Tổng cục Hải quan ra Công văn số 
6102/TCHQ-TXNK, hướng dẫn về 
Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập 
khẩu để sản xuất xuất khẩu. Cụ thể, 
chỉ khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư 
để gia công sau đó xuất khẩu ra 
nước ngoài, người nộp thuế mới 
không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ 
môi trường với cơ quan Hải quan. 
Đối với trường hợp xăng dầu nhập 
khẩu theo loại hình SXXK thì người 
nộp thuế phải kê khai, nộp thuế bảo 
vệ môi trường với cơ quan Hải quan. 
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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. Deloitte có hơn 200.000 
chuyên gia tư vấn cam kết cung cấp các giải pháp tối ưu đến khách hàng.
 

 
Deloitte Đông Nam Á là một hãng thành viên của Deloitte hoạt động tại Brunei, Guam, Indonesia, 
Malaysia, 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 250 Partners và 6.000 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại 23 văn phòng, các chuyên gia 
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 trong toàn khu vực.
 
Tất cả các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp thông qua mạng lưới các văn phòng, chi nhánh của 
hãng Deloitte Đông Nam Á hoạt động một cách độc lập về mặt pháp lý.
 

Deloitte Việt Nam là Công ty Tư vấn và Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam được thành lập cách đây hơn 
20 năm và là một phần của mạng lưới Deloitte toàn cầu, một trong những hãng cung cấp dịch vụ 
chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Với hơn 700 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, Guam, Indonesia, Malaysia, 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 Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp , Tư vấn Quản trị Kinh 
doanh và các vấn đề quốc gia, Kiểm toán, và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.



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.

© 2014 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam
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