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Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
Doanh nghiệp được quyền cam kết khi khấu trừ thuế đối với các hóa đơn có dấu hiệu bất
hợp pháp.
Được khấu trừ và hoàn thuế đối với máy móc nhập khẩu dùng để tăng vốn đầu tư
Bán hàng hóa nhập khẩu trực tiếp tại cửa khẩu Việt Nam phải chịu thuế GTGT
Hóa đơn đầu vào trước 1/1/2014 có thời hạn khấu trừ, kê khai tối đa là 6 tháng
Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế Nhập khẩu bị ấn định tại khâu nhập khẩu
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với doanh nghiệp trước khi chuyển đổi thành doanh
nghiệp chế xuất
Hướng dẫn việc xử lý đối với các chứng từ thanh toán không phải là Giấy báo Có
Hướng dẫn về thuế GTGT khi chuyển bán hàng xuất khẩu cho bên thứ ba ở nước ngoài
Hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp thanh toán nội bộ trong
doanh nghiệp
Quy định xử phạt khi không ghi chú thời hạn thanh toán cho các hợp đồng mua trả chậm

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Thuê người bản địa làm việc cho Văn phòng đại diện (“VPĐD”) ở nước ngoài không phải
khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn cách quy đổi thu nhập có thuế giả định và tiền nhà giả định
Điều kiện miễn thuế TNCN đối với chuyên gia dự án ODA theo Hợp đồng tư vấn

Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
Giao hàng theo điều khoản DDU phải chịu 1% thuế nhà thầu
Cung cấp hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều kiện bảo hành miễn phí không chịu thuế
nhà thầu
Bù trừ công nợ đối với khoản tiền thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ
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Hải quan và thuế xuất - nhập khẩu (“XNK”)
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Thủ tục Hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống Xử lý dữ liệu điện
tử Hải quan gặp sự cố
Hướng dẫn xác định phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào giá trị hải quan
Thủ tục tiêu hủy nguyên phụ liệu dư thừa do bị lỗi mốt
Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng hóa đã thực xuất khẩu
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VĂN BẢN MỚI
Thông tư mới hướng dẫn về
việc giảm thuế đối với cá nhân
làm việc tại Khu kinh tế
Ngày 5/9/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư 128/2014/TT-BTC
hướng dẫn về việc giảm thuế Thu
nhập cá nhân (“TNCN”) đối với cá
nhân làm việc tại Khu kinh tế.
Theo đó:
Đối với người lao động (kể cả lao
động nước ngoài) nếu có hợp
đồng lao động với doanh nghiệp
đóng trong Khu kinh tế hoặc
ngoài Khu kinh tế nhưng được
cử đến đây làm việc tiếp tục
được giảm 50% số thuế TNCN
phải nộp. Người lao động làm
việc trong khu xử lý chất thải độc
hại đặt ngoài Khu kinh tế theo
phê duyệt của Nhà nước về môi
trường cũng thuộc đối tượng áp
dụng của Thông tư này. Việc
giảm 50% thuế TNCN được áp
dụng ngay cho số thuế tạm nộp
phát sinh trong tháng, quý hoặc
từng lần phát sinh.
Đối với cá nhân có thu nhập cùng
lúc ở trong và ngoài Khu kinh tế
thì sẽ vẫn được giảm số thuế
TNCN tương ứng với phần thu
nhập phát sinh trong Khu kinh tế.
Cũng theo Thông tư, người lao
động thuộc diện được giảm 50%
thuế TNCN theo Thông tư này
phải tự quyết toán thuế TNCN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 20/10/2014 và thay thế Thông
tư số 176/2009/TT-BTC ngày
9/9/2009 của Bộ Tài chính.

Thủ tục gia hạn nộp thuế và
hoàn thuế GTGT đối với máy
móc, thiết bị nhập khẩu để tạo
tài sản cố định của Dự án
đầu tư
Ngày 12/9/2014, Bộ Tài chính ban
hành Thông tư số 134/2014/TTBTC hướng dẫn Thủ tục gia hạn nộp
thuế và hoàn thuế Giá trị gia tăng đối
với máy móc, thiết bị nhập khẩu để
tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
Theo đó, doanh nghiệp thành lập
mới từ dự án đầu tư đang trong giai
đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt
động, doanh nghiệp đang hoạt động
có dự án đầu tư, trực tiếp hoặc ủy
thác thực hiện nhập khẩu máy móc,
thiết bị để tạo tài sản cố định của dự
án đầu tư mà gặp khó khăn khách
quan về tài chính sẽ được gia hạn
nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và
hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ
một số điều kiện quy định chi tiết tại
Thông tư, bao gồm:
Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế
theo phương pháp khấu trừ, đã
được cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc giấy chứng
nhận đầu tư, giấy phép đầu tư
(giấy phép hành nghề); có con
dấu theo đúng quy định của pháp
luật; lưu giữ sổ sách, chứng từ
kế toán theo quy định của pháp
luật về kế toán; có tài khoản tiền
gửi tại ngân hàng theo mã số
thuế của doanh nghiệp;
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Có tổng giá trị nhập khẩu máy
móc, thiết bị để tạo tài sản cố
định từ 100 tỷ đồng trở lên; và
Dự án đầu tư sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu
thuế GTGT.
Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT
khâu nhập khẩu đối với máy móc,
thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản
cố định của dự án đầu tư là 60 ngày
kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
theo quy định. Việc gia hạn nộp thuế
áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập
khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị
chưa đến 100 tỷ đồng. Hàng hóa sẽ
được thông quan ngay khi cơ quan
Hải quan hoàn thành việc kiểm tra
thực tế.
Thông tư 134 có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 27/10/2014. Trường hợp
doanh nghiệp thuộc đối tượng quy
định tại Thông tư này có tờ khai hải
quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký
trước ngày Thông tư này có hiệu lực
thi hành nhưng chưa đến thời hạn
nộp thuế theo quy định tại khoản 11
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý Thuế, chưa
nộp thuế thì được gia hạn nộp thuế
và hoàn thuế theo hướng dẫn tại
Thông tư này.
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Hướng dẫn mới về thủ tục
đăng ký các khoản vay nước
ngoài của doanh nghiệp
Ngày 15/9/2014, Thông tư số
25/2014/TT-NHNN được Ngân
hàng Nhà nước ban hành hướng
dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay
đổi khoản vay nước ngoài của
doanh nghiệp không được Chính
phủ bảo lãnh. Theo đó, các doanh
nghiệp, các ngân hàng thương mại
cổ phần phải đăng ký với Ngân hàng
Nhà nước nếu có các khoản vay
nước ngoài sau:
Vay trung hạn, dài hạn;
Vay ngắn hạn nhưng tổng thời
hạn vay và thời gian gia hạn kéo
dài từ 1 năm trở lên;
Vay ngắn hạn nhưng dư nợ chưa
trả kéo dài hơn 1 năm tính từ
ngày rút vốn đầu tiên.
Đối với các khoản vay phát sinh từ
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả
chậm, thủ tục đăng ký khoản vay
này cũng là bắt buộc.
Thông tư 25 có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/11/2014, đồng thời bãi bỏ
Điều 1 Thông tư 25/2011/TTNHNN ngày 31/8/2011 của Ngân
hàng Nhà nước về việc thực thi
phương án đơn giản hóa thủ tục
hành chính lĩnh vực hoạt động
ngoại hối và Chương I, Mục I
Chương IV Thông tư 09/2004/TTNHNN ngày 21/12/2004 hướng
dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài
của doanh nghiệp.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Thuế Thu nhập doanh
nghiệp (“TNDN”)
Ưu đãi thuế đối với dự án đầu
tư mở rộng và đầu tư mới từ
1/1/2014
Ngày 5/9/2014, Bộ Tài chính ban
hành Công văn số 12404/BTC-TCT
hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN áp
dụng cho dự án đầu tư mới, dự án
đầu tư mở rộng quy định tại Thông
tư 78/2014/TT-BTC.
Theo đó, trường hợp Công ty đang
hoạt động không được hưởng ưu
đãi thuế TNDN có thành lập chi
nhánh tại khu công nghiệp (trừ khu
công nghiệp thuộc địa bàn có điều
kiện kinh tế xã hội thuận lợi) để thực
hiện dự án mới và dự án đầu tư mới
này thực hiện đầu tư từ ngày
1/1/2014 thuộc một trong các
trường hợp quy định tại tiết a Khoản
5 Điều 18 Chương VI Thông tư số
78/2014/TT-BTC (quy định về các
trường hợp Dự án đầu tư mới được
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp), thì chi nhánh được hưởng
ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án
đầu tư mới tại khu công nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đang
hoạt động trong các khu công
nghiệp nằm ngoài địa bàn được
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy
định của pháp luật trước năm 2014,
từ ngày 1/1/2014 có thực hiện mở
rộng quy mô sản xuất, nâng cao
công suất, đổi mới công nghệ sản
xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu
chí xác định dự án đầu tư mở rộng
quy định tại Khoản 5 Điều 16
Chương 4 Nghị định số
218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
(quy định về các trường hợp mở
rộng quy mô sản xuất, nâng cao
công suất, đổi mới công nghệ sản
xuất) và đáp ứng điều kiện đầu tư
vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy
định tại Nghị định số 218/2013/NĐCP (bao gồm cả điều kiện khu công
nghiệp nơi doanh nghiệp đầu tư
thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã
hội không thuận lợi) thì thu nhập từ
dự án đầu tư mở rộng của Công ty
được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế
TNDN theo dự án đang hoạt động
cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện
đầu tư mở rộng.

Hướng dẫn về việc áp dụng
ưu đãi đối với số thuế tăng
thêm sau thanh tra, kiểm tra
Ngày 22/8/2014, Tổng cục Thuế
ban hành công văn số 3519/TCTCS hướng dẫn về việc áp dụng ưu
đãi đối với số thuế TNDN tăng thêm
do cơ quan thuế phát hiện qua
thanh tra, kiểm tra. Theo đó:
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Đối với giai đoạn từ 1/1/2007 đến
31/12/2008: Doanh nghiệp
không được hưởng miễn thuế,
giảm thuế đối với số thuế thu
nhập doanh nghiệp phát hiện
tăng thêm.
Đối với giai đoạn từ 1/1/2009 trở
đi: Doanh nghiệp được hưởng
miễn thuế, giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quy định. Tùy
theo lỗi của doanh nghiệp, cơ
quan có thẩm quyền kiểm tra,
thanh tra áp dụng các mức xử
phạt vi phạm pháp luật về thuế
theo quy định.

Hướng dẫn về kê khai thuế
TNDN đối với ngân hàng
thương mại
Theo hướng dẫn tại Công văn
12074/BTC-TCT ngày 28/8/2014 do
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn
về kê khai, nộp thuế TNDN của ngân
hàng thương mại; trường hợp các
ngân hàng thương mại hạch toán
toàn ngành, có các chi nhánh hạch
toán phụ thuộc thì ngân hàng kê
khai, quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp tại trụ sở chính đối với
hoạt động kinh doanh chính của chi
nhánh hạch toán phụ thuộc.
Trong trường hợp các chi nhánh
hạch toán phụ thuộc của ngân hàng
thương mại có thu nhập ngoài hoạt
động kinh doanh chính thì các chi
nhánh hạch toán phụ thuộc khai,
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
phát sinh tại tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung Ương nơi có hoạt động
kinh doanh đó.
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Không được áp dụng mức
thuế suất thuế TNDN mới cho
doanh thu tính một lần, phát
sinh trước năm 2014
Theo Công văn số 3747/TCT-CS
do Tổng cục Thuế ban hành ngày
4/9/2014, việc lựa chọn văn bản
pháp quy phạm pháp luật để áp
dụng mức thuế suất thuế TNDN sẽ
dựa trên thời điểm phát sinh doanh
thu. Theo đó, đối với khoản doanh
thu thu trước một lần (ví dụ doanh
thu phát sinh từ hoạt động thuê cơ
sở hạ tầng thu tiền một lần cho cả
thời gian thuê), việc xác định mức
thuế suất áp dụng sẽ căn cứ vào
thời điểm phát sinh doanh thu thu
trước một lần. Trong trường hợp
văn bản quy phạm pháp luật có hiệu
lực về sau quy định mức thuế suất
phổ thông thấp hơn tại thời điểm
doanh nghiệp phát sinh doanh thu,
thì doanh nghiệp không được điều
chỉnh để áp dụng mức thuế suất
mới này.

Giao dịch chuyển tiền cho
công ty con phải tính lãi và ghi
nhận thu nhập khác
Ngày 29/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành công văn số 3677/TCTCS hướng dẫn về việc công ty mẹ
phải tự tính lãi và ghi nhận thu nhập
khác trên số vốn công ty mẹ giao
cho công ty con để kinh doanh. Cụ
thể, ngoài số vốn điều lệ mà Công ty
mẹ đã góp cho công ty con, việc
Công ty mẹ có các giao dịch chuyển
tiền cho công ty con để đầu tư cho
công ty con nếu được xác định là
các giao dịch liên kết thì phải tính lãi
vay và kê khai vào thu nhập khác đối
với khoản tiền này.
Trong trường hợp giữa các công ty
có hợp đồng vay vốn, không tính lãi
suất, nếu công ty con không trừ chi
phí lãi vay và thuế suất áp dụng
trong hợp đồng vay vốn giữa công ty
mẹ và các công ty con là như nhau,
đảm bảo không có sự gian lận về
thuế thì cơ quan thuế sẽ xem xét
không ấn định lãi vay để tính thu
nhập chịu thuế đối với công ty mẹ.

Hướng dẫn về chứng từ đối với
thanh toán bằng thẻ cá nhân
Ngày 16/9/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 3997/TCT-DNL
hướng dẫn về chứng từ cho khoản
vé máy bay mua qua mạng thanh
toán bằng thẻ cá nhân để đảm bảo
điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu
vào (nếu có) và chi phí được trừ cho
mục đích thuế TNDN.
Cụ thể, trong trường hợp doanh
nghiệp cử người lao động đi công
tác phục vụ hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp và giao
cho cá nhân tự mua vé máy bay,
thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ
tín dụng mang tên cá nhân, sau đó
về thanh toán lại với doanh nghiệp;
thì bộ chứng từ mà doanh nghiệp
cần chuẩn bị bao gồm: vé máy bay,
thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi
được thẻ), các giấy tờ liên quan đến
việc điều động người lao động đi
công tác có xác nhận của doanh
nghiệp, quy định của doanh nghiệp
cho phép người lao động thanh toán
công tác phí bằng thẻ cá nhân do
người lao động được cử đi công tác
là chủ thẻ và thanh toán lại với
doanh nghiệp, chứng từ thanh toán
tiền vé của doanh nghiệp cho cá
nhân mua vé kèm theo chứng từ
thanh toán không dùng tiền mặt của
cá nhân tham gia hành trình vận
chuyển. Doanh nghiệp chịu trách
nhiệm về tính hợp pháp của các hồ
sơ, chứng từ nêu trên.

Thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”)
Doanh nghiệp được quyền
cam kết khi khấu trừ thuế đối
với các hóa đơn có dấu hiệu
bất hợp pháp.
Ngày 22/8/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Công văn số
11797/BTC-TCT hướng dẫn và bổ
sung nội dung công văn số
1752/BTC-TCT về việc tăng
cường quản lý đối với các doanh
nghiệp có rủi ro cao về thuế.
Văn bản hướng dẫn việc xử lý đối
với các hóa đơn mua vào phát hành
bởi các doanh nghiệp đã ngừng
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kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa điểm
kinh doanh hoặc 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, trong thời gian chờ
kết luận chính thức từ cơ quan Thuế
hoặc Công an, các hóa đơn thuộc
diện trên được xử lý như sau:
Trường hợp doanh nghiệp chưa
thực hiện kê khai khấu trừ thì cơ
quan Thuế thông báo để doanh
nghiệp tạm dừng kê khai
Trường hợp đã kê khai thì cơ
quan Thuế sẽ yêu cầu doanh
nghiệp điều chỉnh giảm số thuế
đã khấu trừ. Tuy nhiên, nếu
doanh nghiệp khẳng định việc
mua bán là đúng quy định, thì
doanh nghiệp phải cam kết chịu
trách nhiệm trước pháp luật
đồng thời cơ quan Thuế sẽ tiến
hành kiểm tra các tiêu chí theo
hướng dẫn tại Công văn này để
xem xét cho khấu trừ.
Nếu việc tạm dừng khấu trừ thuế
theo các trường hợp nêu trên làm
tăng số thuế phải nộp thì doanh
nghiệp tạm thời được hoãn nộp và
chưa bị bị tính phạt chậm nộp trong
thời gian chờ kết luận chính thức.
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Được khấu trừ và hoàn thuế
đối với máy móc nhập khẩu
dùng để tăng vốn đầu tư
Tổng cục Thuế đã ban hành Công
v ă n s ố 3 9 9 5 / T C T- K K n g à y
16/09/2014 thay thế cho Công văn
số 179/TCT-KK ngày 15/1/2013
hướng dẫn về việc khấu trừ thuế
GTGT. Theo đó, trường hợp các
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
nhập khẩu máy móc là tài sản góp
vốn (hoặc tăng vốn) của nhà đầu tư
nước ngoài, nếu đã nộp thuế GTGT
tại khâu nhập khẩu thì được kê khai
khấu trừ và hoàn thuế GTGT. Tuy
nhiên, Công ty cần chứng minh
được việc tăng vốn góp của nhà đầu
tư tương ứng với giá trị hợp đồng
nhập khẩu, có thể bằng các giấy tờ
như: Biên bản góp vốn, biên bản
định giá tài sản của Hội đồng giao
nhận vốn góp của các bên góp vốn
hoặc văn bản định giá của tổ chức
có chức năng định giá theo quy định
của pháp luật, kèm theo bộ hồ sơ về
nguồn gốc tài sản.

Bán hàng hóa nhập khẩu trực
tiếp tại cửa khẩu Việt Nam
phải chịu thuế GTGT
Trường hợp Doanh nghiệp tại Việt
Nam có hợp đồng mua hàng hóa
nhập khẩu từ bên nước ngoài với
điều khoản giao hàng tại cửa khẩu
quốc tế Việt Nam, sau đó Doanh
nghiệp này có hợp đồng bán hàng
hóa nhập khẩu trên cho Doanh
nghiệp khác tại Việt Nam với điều
khoản giao hàng trực tiếp tại cửa
khẩu quốc tế Việt Nam (không qua
kho) thì hoạt động bán hàng hóa
theo phương thức như trên có điểm
giao, nhận hàng hóa nằm trong lãnh

thổ Việt Nam thuộc đối tượng phải
chịu thuế giá trị gia tăng, không
thuộc trường hợp được áp dụng
thuế suất thuế GTGT 0%.
Trên đây là nội dung hướng dẫn tại
Công văn số 3511/TCT-CS ngày
22/08/2014 của Tổng cục Thuế.

Hóa đơn đầu vào trước
1/1/2014 có thời hạn khấu trừ,
kê khai tối đa là 6 tháng
Ngày 21/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3429/TCTKK về việc kê khai thuế GTGT. Theo
đó, các hóa đơn phát sinh trước
1/1/2014 chưa kê khai thì được kê
khai, khấu trừ bổ sung với thời gian
để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là
6 tháng. Các hóa đơn đầu vào phát
sinh từ thời điểm 1/1/2014 trở đi
được kê khai khấu trừ bổ sung vào
kỳ kê khai gần nhất của thời điểm
phát hiện sai sót, nhưng phải trước
khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm
quyền công bố quyết định kiểm tra
thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người
nộp thuế.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tại
Công văn số 11049/BTC-TCT ngày
8/8/2014 của Bộ Tài chính về thuế
Nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định
bởi cơ quan Hải quan.

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
đối với doanh nghiệp trước
khi chuyển đổi thành doanh
nghiệp chế xuất
Ngày 18/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3340/TCTCS về việc khấu trừ thuế GTGT đối
với doanh nghiệp chuyển đổi sang
doanh nghiệp chế xuất. Theo đó,
trường hợp Công ty mới thành lập
đang trong giai đoạn đầu tư, chưa
có sản phẩm sản xuất ra, có phát
sinh số thuế GTGT đầu vào đã kê
khai sau đó Công ty chuyển đổi sang
doanh nghiệp chế xuất thì Công ty
được hoàn thuế GTGT của hàng
hóa, dịch vụ mua vào đủ điều kiện
khấu trừ đến thời điểm chuyển đổi.

Hướng dẫn về thuế GTGT,
thuế Nhập khẩu bị ấn định tại
khâu nhập khẩu
Trường hợp thuế nhập khẩu, thuế
GTGT hàng nhập khẩu bị ấn định theo
quyết định của cơ quan Hải quan, thì
doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu
trừ thuế GTGT nói trên và tính thuế
nhập khẩu vào chi phí được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Tuy nhiên, doanh nghiệp không được
tính vào chi phí được trừ khoản tiền
phạt vi phạm hành chính theo quyết
định của cơ quan Hải quan.
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Hướng dẫn việc xử lý đối với
các chứng từ thanh toán
không phải là Giấy báo Có
Ngày 22/8/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 3409/TCT-KK
hướng dẫn xử lý việc hoàn thuế
GTGT trong trường hợp chứng từ
thanh toán không phải là Giấy báo
Có. Theo đó, trường hợp thương
nhân nước ngoài mở tài khoản tiền
gửi vãng lai tại Việt Nam sử dụng Ủy
nhiệm chi, Lệnh chi có đóng mộc
vuông là "Giấy báo Có" thì mẫu này
bị xem là không đúng quy định tại
Điều 2, 8 Điều 7, Điểm 2 Điều 8
Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN
ngày 12/12/2005 về Chứng từ kế
toán Ngân hàng, do đó không đủ
điều kiện khẩu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hướng dẫn về thuế GTGT khi
chuyển bán hàng xuất khẩu
cho bên thứ ba ở nước ngoài
Công văn số 3378/TCT-KK ngày
20/8/2014 của Tổng cục Thuế
hướng dẫn xử lý đối với trường hợp
hàng xuất khẩu bị lỗi và được chuyển
bán cho bên thứ ba ngay tại nước
xuất khẩu dẫn đến chứng từ thanh
toán không đúng với bên mua hàng
so với Hợp đồng ban đầu. Theo đó,
nếu hàng hóa xuất khẩu đã có xác
nhận của cơ quan Hải quan (đối với
hàng xuất khẩu) nhưng không có đủ
các thủ tục, hồ sơ khác theo hướng
dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC
ngày 11/1/2012 và Thông tư số
194/2010/TT- BTC ngày 6/12/2010
thì không phải tính thuế GTGT đầu ra
nhưng đồng thời không được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào đối với lô
hàng xuất khẩu bị lỗi trên.
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Hướng dẫn việc khấu trừ thuế
GTGT đầu vào đối với trường
hợp thanh toán nội bộ trong
doanh nghiệp
Ngày 10/9/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 3920/TCT-CS
hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT
đầu vào đối với trường hợp thanh
toán nội bộ trong doanh nghiệp.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp
có phát sinh hóa đơn GTGT mua
bán với các Chi nhánh thì về nguyên
tắc phải có chứng từ thanh toán
không dùng tiền mặt đối với các lô
hàng có giá trị từ 20 triệu trở lên. Tuy
nhiên, nếu giữa doanh nghiệp và
Chi nhánh thực hiện thanh toán bù
trừ nội bộ như bù trừ công nợ, hàng
đổi hàng thì quan hệ thanh toán này
vẫn được xem là đủ điều kiện để
khấu trừ thuế. Nếu Chi nhánh không
có hoạt động mua bán hàng hóa,
không phát sinh doanh thu thì không
xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế.

Quy định xử phạt khi không ghi
chú thời hạn thanh toán cho
các hợp đồng mua trả chậm
Theo Công văn số 3670/TCT-KK
ngày 29/8/2014 của Bộ Tài chính,
trường hợp doanh nghiệp có hợp
đồng mua bán thanh toán chậm trả
nhưng không ghi thời hạn thanh
toán vào phần Ghi chú của Bảng kê
hóa đơn mua vào thì bị xử phạt hành
chính về hành vi khai không đầy đủ
các nội dung trong hồ sơ thuế theo
hướng dẫn.

Thuế Thu nhập cá nhân
(“TNCN”)
Thuê người bản địa làm việc
cho Văn phòng đại diện
(“VPĐD”) ở nước ngoài không
phải khấu trừ thuế TNCN
Ngày 27/8/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 3629/TCTTNCN hướng dẫn về thuế TNCN đối
với cá nhân nước ngoài làm việc cho
Văn phòng đại diện của doanh
nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp
Việt Nam mở văn phòng đại diện tại
nước ngoài và sử dụng lao động
bản địa làm việc cho văn phòng đại
diện, nếu các cá nhân này không
phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam
thì thu nhập có được do làm việc cho
văn phòng đại diện tại nước ngoài
không chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Hướng dẫn cách quy đổi thu
nhập có thuế giả định và tiền
nhà giả định
Ngày 6/9/2014, Bộ Tài chính đã ban
hành Công văn số 12495/BTC-TCT
hướng dẫn chính sách thuế TNCN
đối với trường hợp người sử dụng
lao động (công ty) áp dụng chính
sách thuế giả định và tiền nhà giả
định trong cơ cấu thu nhập của
người lao động. Theo đó, Bộ Tài
chính hướng dẫn việc quy đổi để
xác định thu nhập chịu thuế TNCN
như sau:
Đối với tiền thuế giả định: Công
văn 12945 khẳng định trường
hợp công ty thực hiện chính sách
cân bằng thuế, có khấu trừ thuế
giả định trước khi trả thu nhập

cho người lao động, và sẽ nộp
thay thuế TNCN theo thực tế phát
sinh tại Việt Nam cho người lao
động thì thu nhập sau thuế làm
căn cứ để quy đổi thành thu nhập
tính thuế TNCN không gồm số
thuế giả định đã khấu trừ.
Khi thực hiện thanh toán, nếu có
phát sinh khấu trừ thêm thuế giả
định hoặc hoàn lại số thuế giả
định đã khấu trừ thì công ty tính
giảm hoặc tăng thu nhập làm căn
cứ quy đổi (thu nhập không gồm
thuế giả định) của người lao
động tại thời điểm nhận được
khoản tiền chênh lệch để xác
định thu nhập chịu thuế TNCN.
Đối với tiền nhà giả định: Tương
tự thuế giả định, thu nhập sau
thuế làm căn cứ quy đổi thành
thu nhập tính thuế TNCN cũng
không gồm tiền nhà giả định
đã khấu trừ.
Trong trường hợp người sử dụng lao
động (công ty) đồng thời thực hiện
khấu trừ tiền thuế giả định, tiền nhà
giả định và trả tiền nhà, tiền thuế
TNCN thực tế phát sinh tại Việt Nam
thì thu nhập làm chủ dự án để quy đổi
thành thu nhập tính thuế không gồm
tiền thuế giả định, tiền nhà giả định
đã khấu trừ. Việc xác định tiền nhà
tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi
thành thu nhập tính thuế bằng tiền
nhà thực tế phát sinh nhưng không
vượt quá 15% tổng thu nhập chịu
thuế (không gồm tiền thuế giả định,
tiền nhà giả định, tiền nhà thực tế
phát sinh) và áp dụng quy đổi thu
nhập theo hướng dẫn tại khoản 4,
Điều 7, Thông tư số 111/2013/TTBTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài
chính.
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Điều kiện miễn thuế TNCN đối
với chuyên gia dự án ODA theo
Hợp đồng tư vấn
Ngày 17/9/2014, Tổng cục Thuế đã
ban hành Công văn số 4023/TCTTNCN hướng dẫn về điều kiện miễn
thuế đối với chuyên gia nước ngoài
thực hiện chương trình, dự án ODA tại
Việt Nam. Theo đó:
Chính sách miễn thuế TNCN đối
với chuyên gia nước ngoài làm
việc cho dự án ODA kể từ sau
ngày 20/11/2009 được áp dụng
cho cả Hợp đồng tư vấn của Nhà
thầu ký với phía Việt Nam và Hợp
đồng tư vấn của chuyên gia trực
tiếp ký với Nhà thầu. Trường hợp
chuyên gia dự án ODA được cử
sang Việt Nam (không có Hợp
đồng nhà thầu) thì có thể thay thế
Hợp đồng bằng Quyết định giao
nhiệm vụ do Nhà thầu ký. Tuy
nhiên, các chuyên gia thuộc diện
này phải nằm trong Danh sách
đấu thầu.
Đối với trường hợp bổ sung
chuyên gia sau ngày 20/11/2009
thì theo quy định cũ: trong trường
hợp nhà thầu thay đổi và bổ sung
danh sách chuyên gia sau ngày
20/11/2009 đối với các hợp đồng
tư vấn có hiệu lực trước ngày
20/11/2009 thì áp dụng nguyên tắc
thay thế chuyên gia mới đúng vào
vị trí chuyên gia cũ. Chuyên gia
mới này phải đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn nêu trong tài liệu đấu thầu
và việc thay thế này phải được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Đối với chuyên gia nước ngoài của
nhà thầu thay đổi, bổ sung từ ngày
20/11/2009 cho công việc của Hợp
đồng tư vấn bổ sung có hiệu lực từ
ngày 20/11/2009, nếu chuyên gia
nước ngoài này đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt thì thuộc đối tượng
được hưởng ưu đãi theo Quyết định
số 119/2009/QĐ-TTg.

Thuế Nhà thầu nước
ngoài (“NTNN”)
Giao hàng theo điều khoản DDU
phải chịu 1% thuế nhà thầu
Ngày 25/6/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 3846/TCT-CS
hướng dẫn về chính sách thuế nhà
thầu nước ngoài. Theo đó, nếu hàng
nhập khẩu được giao theo điều
khoản Incoterms DDU, với điều kiện
chỉ bao gồm dịch vụ vận chuyển đến
điểm giao hàng, không kèm theo
các dịch vụ khác như lắp đặt, chạy
thử, bảo dưỡng tại Việt Nam thì tỷ lệ
(%) thuế TNDN trên doanh thu tính
thuế áp dụng là 1% trên toàn bộ giá
trị hợp đồng trong cả hai trường hợp
tách riêng hoặc không tách riêng
được giá trị hàng hóa và dịch vụ.

Cung cấp hàng hóa nhập
khẩu kèm theo điều kiện bảo
hành miễn phí không chịu
thuế nhà thầu
Theo hướng dẫn tại công văn số
11779/BTC-CST ngày 22/8/2014
của Bộ Tài chính, trường hợp Công
ty ký hợp đồng mua, bán hàng hóa,
dịch vụ với nhà cung cấp nước
ngoài theo điều khoản giao hàng tại
cửa khẩu nước ngoài hoặc giao
hàng tại cửa khẩu Việt Nam, trong
đó nhà cung cấp nước ngoài không
thực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ
nào tại Việt Nam liên quan đến việc
cung cấp hàng hóa dịch vụ đó, ngoại
trừ điều khoản bảo hành miễn phí,
thì nhà cung cấp nước ngoài không
thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu
tại Việt Nam.

Bù trừ công nợ đối với khoản
tiền thanh toán trực tiếp cho
Nhà thầu phụ
Ngày 11/9/2014, Tổng cục Thuế ban
hành Công văn số 3949/TCT-CS
hướng dẫn về trường hợp bù trừ
công nợ giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu
chính và Nhà thầu phụ.
Theo đó, trường hợp tại thời điểm
Chủ đầu tư ký hợp đồng với Nhà
thầu chính, các bên chưa lựa chọn
được nhà thầu phụ nên không quy
định trong hợp đồng, sau đó Nhà
thầu chính ký hợp đồng với Nhà
thầu phụ, các bên ký thỏa thuận
bằng văn bản giữa 3 bên đồng ý để
Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho
Nhà thầu phụ qua ngân hàng, đồng
thời các bên ký hợp đồng nguyên
tắc với điều khoản thanh toán cấn
trừ công nợ, thì thỏa thuận 3 bên và

hợp đồng nguyên tắc là một phần
không tách rời của hợp đồng chính.
Theo đó, việc thanh toán cấn trừ
công nợ giữa các bên theo các thỏa
thuận này là thỏa mãn điều kiện về
thanh toán qua ngân hàng để kê khai,
khấu trừ thuế đầu vào theo quy định.

Hải quan và thuế XuấtNhập khẩu (“XNK”)
Thủ tục Hải quan đối với
doanh nghiệp ưu tiên trong
trường hợp Hệ thống Xử lý dữ
liệu điện tử Hải quan gặp sự cố
Ngày 25/08/2014, Bộ Tài chính ban
hành Công văn số 11887/BTCTCHQ hướng dẫn thủ tục Hải quan
đối với doanh nghiệp ưu tiên trong
trường hợp Hệ Thống Xử lý dữ liệu
điện tử Hải quan (“HTXLDLĐTHQ”)
gặp sự cố. Theo đó, để thông quan
hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên
được sử dụng bộ chứng từ bao
gồm: hóa đơn thương mại, giấy
đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng
và tờ khai hải quan được thay thế
bằng “Bản tự kê khai thuế của doanh
nghiệp ưu tiên trong trường hợp sự
cố Hệ thống” theo mẫu ban hành
kèm theo công văn.
Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày
HTXLDLĐTHQ được khắc phục,
người khai hải quan thực hiện việc
cập nhật dữ liệu về lô hàng đã được
thông quan trong trường hợp nêu
trên vào HTXLDLĐTHQ của cơ
quan hải quan. Tổng cục Hải quan
sẽ hướng dẫn cụ thể về việc cập
nhật dữ liệu.
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Hướng dẫn xác định phí bản
quyền, phí giấy phép phải
cộng vào giá trị hải quan
Theo hướng dẫn tại Công văn số
10700/TCHQ-TXNK ngày 29/8/2014
của Tổng cục Hải quan, căn cứ vào
quy định tại điểm 18 khoản 1 điều 1
Thông tư 29/2014/TT-BTC thì thì phí
bản quyền, phí giấy phép phải trả để
được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa
sẽ được coi là “liên quan đến hàng
hóa nhập khẩu” nếu thỏa mãn các
điều kiện sau:
i. Hàng hóa nhập khẩu được bán
lại nguyên trạng tại thị trường Việt
Nam hoặc được gia công chế
biến đơn giản sau nhập khẩu;
ii. Hàng hóa nhập khẩu có gắn
nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị
trường Việt Nam.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp
nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài
sau đó bán nguyên trạng, có gắn
nhãn hiệu hàng hóa khi bán thì coi là
thỏa mãn điều kiện liên quan đến
hàng hóa nhập khẩu.
Tuy nhiên, phí bản quyền, phí giấy
phép là khoản phải cộng vào trị giá
hàng nhập khẩu ngoài việc đáp ứng
điều kiện “liên quan đến hàng hóa
nhập khẩu”, còn phải đáp ứng điều
kiện “như một điều kiện mua bán”,
phải chưa được tính trong giá thực tế
đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán
và có số liệu khách quan định lượng
được.
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Thủ tục tiêu hủy nguyên phụ
liệu dư thừa do bị lỗi mốt
Theo quy định hiện hành, doanh
nghiệp nhận gia công chỉ được phép
tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế
thải sau khi thanh khoản hợp đồng
gia công. Hiện nay chưa có quy định
việc tiêu hủy đối với nguyên phụ liệu
dư thừa do lỗi mốt. Đồng thời, hàng
hóa gia công tiêu hủy được miễn
thuế nhập khẩu, không phân biệt
hàng hóa gia công tiêu hủy là
nguyên phụ liệu hay phế liệu, phế
phẩm. Tuy nhiên, tại Công văn số
11035/TCHQ-GSQL do Tổng cục
Hải quan gửi Bộ Công Thương ngày
10/9/2014 để trao đổi về vấn đề này,
theo đó, nếu có lý do chính đáng,
bên đặt gia công có văn bản tiêu hủy
tại Việt Nam và được cơ quan quản
lý môi trường cho phép thì doanh
nghiệp được tiêu hủy nguyên phụ
liệu dư thừa do lỗi mốt.

Hoàn thuế GTGT đối với
nguyên liệu, vật tư sản xuất
hàng hóa đã thực xuất khẩu
Theo Công văn số 11463/TCHQTXNK ngày 19/9/2014 của Tổng cục
Hải quan, nguyên liệu, vật tư nhập
khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT. Theo đó, trường hợp doanh
nghiệp đã nộp thuế GTGT và đã
thực xuất khẩu sản phẩm được sản
xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập
khẩu (đã nộp thuế GTGT) thì số tiền
thuế GTGT đã nộp tương ứng với
phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
cấu thành trong sản phẩm thực tế đã
xuất khẩu được coi là nộp thừa.
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục bù
trừ/ hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu
nhập khẩu theo quy định.
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