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Thuế Thu nhập cá nhân 
(“TNCN”)

Bãi bỏ chính sách giảm thuế 
TNCN cho người lao động tại 
Khu kinh tế

Thay thế, bãi bỏ một số thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh 
vực giải quyết hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội (“BHXH”), 
bảo hiểm thất nghiệp 
(“BHTN”)

VĂN BẢN MỚI
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Ngày 12/07/2019, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 
42/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ 
Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 
05/09/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN 
đối với cá nhân làm việc tại khu 
kinh tế.

Cụ thể, thông tư bãi bỏ chính sách 
giảm 50% thuế TNCN đối với người 
lao động làm việc trong khu kinh tế 
quy định tại Thông tư số 
128/2014/TT-BTC, áp dụng từ ngày 
26/08/2019. Chính sách này được 
bãi bỏ căn cứ theo Quyết định số 
01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về bãi bỏ cơ chế, chính 
sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa 
khẩu quy định tại Quyết định số 
72/2013/QĐ-TT. 

Theo đó, những người lao động 
làm việc trong khu kinh tế sẽ phải 
nộp đủ 100% thuế TNCN, không 
còn được giảm 50% thuế như

trước. Mặc dù thông tư có hiệu lực 
kể từ ngày 26/08/2019, tuy nhiên, 
chính sách miễn giảm 50% này đã 
hết hiệu lực ngay sau khi Nghị định 
số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực, tức 
ngày 10/07/2018.

Ngày 24/06/2019, BHXH Việt Nam 
đã ban hành Quyết định số 
777/QĐ-BHXH công bố việc thay 
thế, bãi bỏ một số thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực giải quyết 
hưởng chế độ BHXH, BHTN.

Cụ thể, bảo hiểm công bố các 
quyết định liên quan đến giải quyết 
các chế độ BHXH, bao gồm các thủ 
tục hành chính sau:

Giải quyết hưởng chế độ ốm 
đau

Giải quyết hưởng chế độ thai 
sản

Giải quyết hưởng trợ cấp 
dưỡng sức sau ốm đau, thai 
sản, tai nạn lao động
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Ngoài ra, BHXH cũng công bố 3 
quyết định mới thuộc lĩnh vực chi 
trả các chế độ BHXH, BHTN:

Cũng theo Quyết định số 
777/QĐ-BHXH, BHXH bãi bỏ truy 
lĩnh lương hưu và cá nhân được 
hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các 
trường hợp:

Giải quyết hưởng BHXH 1 lần

Giải quyết hưởng chế độ tai 
nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp (trường hợp bị                                               
lần đầu)

Giải quyết hưởng chế độ tai 
nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp do thương tật, bệnh tật 
tái phát

Giải quyết hưởng chế độ tai 
nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp (trường hợp bị lần hai)

Giải quyết hưởng lương hưu, 
trợ cấp hàng tháng đối với cán 
bộ xã

Giải quyết hưởng trợ cấp một 
lần đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng ra nước ngoài để định cư

Giải quyết hưởng chế độ tử 
tuất

Giải quyết hưởng tiếp lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
đối với người chấp hành xong 
án tù

Giải quyết di chuyển đối với 
người đang hưởng lương hưu, 
trợ cấp BHXH chuyển từ tỉnh 
này đến tỉnh khác

Giải quyết điều chỉnh, hủy 
quyết định, chấm dứt hưởng 
BHXH

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng 
tháng 

Giải quyết hưởng trợ cấp đối 
với nhà giáo đã về hưu chưa 
được hưởng phụ cấp thâm 
niên

Cá nhân hết hạn hưởng, không 
còn tên trên danh sách chi trả 
tháng này nhưng còn số tiền

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH 
bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh 
bằng tài khoản cá nhân hoặc 
ngược lại

Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, 
trợ cấp BHXH, trợ cấp thất 
nghiệp

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp 
BHXH của người hưởng đã chết 
nhưng còn chế độ chưa nhận



Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”)

Hướng dẫn chính sách thuế 
đối với dự án đầu tư hạ tầng 
trong khu công nghiệp 
(“KCN”)
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Ngày 12/07/2019, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 
43/2019/TT-BTC hướng dẫn chính 
sách ưu đãi thuế đối với doanh 
nghiệp có dự án đầu tư hạ tầng 
trong KCN, khu kinh tế (“KKT”), quy 
định tại khoản 4, Điều 24, Nghị 
định số 82/2018/NĐ-CP ngày 
22/05/2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý KCN và KKT.

Theo đó, các chi phí đầu tư xây 
dựng, vận hành hoặc thuê nhà 
chung cư và các công trình kết cấu 
hạ tầng xã hội phục vụ cho công 
nhân làm việc tại KCN, KKT, doanh 
nghiệp được tính vào giá trị công 
trình để trích khấu hao đối với các

tài sản đáp ứng điều kiện là tài sản 
cố định (“TSCĐ”). Đối với các chi phí 
khác, doanh nghiệp được hạch 
toán vào chi phí hợp lý khi tính 
thuế TNDN.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở, công trình văn hóa, thể thao, 
công trình kết cấu hạ tầng xã hội 
phục vụ công nhân làm việc tại 
KCN, KKT thì được hưởng ưu đãi 
theo quy định về xây dựng nhà ở 
xã hội và pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 26/08/2019 và áp dụng cho 
các khoản chi phí đầu tư xây dựng 
nhà chung cư, kết cấu hạ tầng xã 
hội phục vụ công nhân trong KCN, 
KKT phát sinh từ ngày 10/07/2018.

của các tháng trước chưa 
nhận; 

Người hưởng hoặc người lĩnh 
thay 6 tháng liên tục không 
nhận tiền, cơ quan BHXH đã 
tạm dừng in danh sách chi trả; 

Truy lĩnh chế độ BHXH một lần 
của những năm trước.



Hải Quan

Thay mới Danh mục sản 
phẩm công nghệ thông tin 
phải chứng nhận và công bố 
hợp quy
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Ngày 09/07/2019, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành Thông 
tư số 05/2019/TT-BTTTT quy định 
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Thông 
tin và Truyền thông.

Cụ thể, Thông tư thay mới 02 Danh 
mục hàng hóa nhóm 2, bao gồm:

So với Danh mục cũ ban hành tại 
Thông tư số 04/2018/TT-BTC 
(“Thông tư 04”):

Phụ lục I: Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa chuyên ngành công 
nghệ thông tin và truyền thông 
bắt buộc phải chứng nhận hợp 
quy và công bố hợp quy;

Phụ lục II: Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa chuyên ngành 
công nghệ thông tin và truyền 
thông bắt buộc phải công bố 
hợp quy.

Danh mục mới bỏ yêu cầu 
chứng nhận hợp quy đối với 
một số các sản phẩm sau: Thiết

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/09/2019 và thay thế Thông 
tư 04.

bị vô tuyến Điểm - Đa điểm các 
loại; Thiết bị thu phát sóng 
chuyên dùng cho nghiệp vụ di 
động hàng hải; Thiết bị Ra đa 
ứng dụng trong giao thông 
đường bộ, đường sắt; Riêng 
các sản phẩm sau đây được 
miễn công bố hợp quy: Máy 
tính chủ (Server); Thiết bị định 
tuyến (Router); Thiết bị chuyển 
mạch (Switch); Thiết bị cổng 
(Gateway); Thiết bị tường lửa 
(Fire wall).

Danh mục mới đã nêu rõ mã 
HS và mô tả hàng hóa của từng 
sản phẩm, đồng thời thay mới 
một số quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật làm căn cứ chứng 
nhận và công bố hợp quy.



Quy chế cấp giấy chứng nhận 
chất lượng ô tô sản xuất, lắp 
ráp trong nước

Tài liệu in cho mục đích tham khảo chuyên môn                                      © 2019 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam
Không phát hành hoặc bán trên thị trường 7

Ngày 05/07/2019, Bộ Giao thông 
Vận tải đã ban hành Thông tư số 
25/2019/TT-BGTVT quy định việc 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường ô tô 
sản xuất, lắp ráp.

Thông tư quy định một số nội dung 
quan trọng như:

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 25/08/2019. Các giấy chứng 
nhận của các kiểu loại sản phẩm 
đang sản xuất, lắp ráp đã được cấp 
trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực có giá trị sử dụng đến ngày 
31/12/2019.

Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô 
có trách nhiệm chuyển mẫu 
điển hình tới cơ sở thử nghiệm. 
Các hạng mục và đối tượng 
phải kiểm tra, thử nghiệm 
được quy định tại Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Thông tư;

Một số linh kiện ô tô bắt buộc 
phải kiểm tra thử nghiệm và 
chứng nhận chất lượng được 
bàn hành theo phụ lục IV, bao 
gồm nhưng không giới hạn các 
linh kiện: Đèn chiếu sáng phía 
trước, khí thải, kính chắn gió 
phía trước, kính bên, kính sau, 
kính nóc xe, gương chiếu hậu, 
lốp xe, vành bánh xe, kết cấu 
an toàn chống cháy;

Xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong 
nước được cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường sau khi đã được

cơ quan có thẩm quyền thực 
hiện đánh giá chất lượng (đánh 
giá COP), trừ một số trường 
hợp miễn đánh giá COP được 
quy định tại Khoản 4, Điều 8;

Cơ sở sản xuất bắt buộc phải 
kiểm tra chất lượng xuất xưởng 
cho từng sản phẩm sản xuất 
hàng loạt để đảm bảo các sản 
phẩm này đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật phù hợp với hồ 
sơ đăng ký chứng nhận và mẫu 
điển hình sau khi kiểu loại sản 
phẩm được cấp Giấy chứng 
nhận. Cơ sở sản xuất không 
được sử dụng khung hoặc 
động cơ có số đóng bị tẩy xóa, 
đục sửa, đóng lại để lắp ráp ô tô.



Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam – EU
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Ngày 30/06/2019, Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - EU 
(“EVFTA”) chính thức được kí kết tại 
Hà Nội. EVFTA là một trong các 
hiệp định thương mại tự do kiểu 
mới, có phạm vi cam kết rộng, mức 
độ cam kết cao nhất của Việt Nam 
từ trước tới nay. Theo đó, một số 
nội dung quan trọng đáng chú ý 
như sau:

Biểu thuế quan và lộ trình áp dụng 
biểu thuế của Hiệp định EVFTA

Một số điều kiện tiên quyết đáng chú ý 
Việt Nam cần thực hiện

EU cam kết xóa bỏ thuế quan 
với 85.6% số dòng trong biểu 
thuế chiếm khoảng 70.3% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
vào EU ngay khi EVFTA có hiệu 
lực, chủ yếu bao gồm hàng dệt 
may, da giày, nông thủy sản, 
sản phẩm điện tử, điện thoại 
các loại và linh kiện. Trong 7 
năm tiếp theo EU cam kết xóa 
bỏ 99.2% số dòng thuế trong 
biểu thuế chiếm tới 99.7% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
vào EU;

Phía Việt Nam cũng cam kết 
xóa bỏ thuế quan ngay sau khi 
EVFTA có hiệu lực cho 48.5% số 
dòng thuế trong biểu thuế, 
tương đương 64.5% kim ngạch 
hàng hóa xuất khẩu của EU 
sang Việt Nam, chủ yếu bao

Về hàng rào phi thuế quan: 
Hiệp định đưa ra những quy 
tắc cụ thể về rào cản kỹ thuật 
đối với thương mại trong đó 
Việt Nam cam kết tăng cường 
sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế 
và các biện pháp vệ sinh dịch 
tễ, đồng thời yêu cầu 2 bên 
cam kết giảm bớt hàng rào 
thuế quan khác về giấy phép, 
thủ tục Hải quan…;

Về sở hữu trí tuệ: Cam kết về 
bản quyền, phát minh, sáng 
chế, chỉ dẫn địa lý… ở mức độ 
bảo hộ cao. Hiện tại mức quy 
định của thỏa thuận về cơ bản 
phù hợp quy định của pháp 
luật Việt Nam hiện hành;

Về thương mại và phát triển 
bền vững: Nội dung hiệp định

gồm hàng dệt may, da giày, và 
máy móc thiết bị, dược phẩm, 
hóa chất, sữa. Trong vòng 7 
năm tiếp theo, Việt Nam cam 
kết xóa bỏ 91,8% số dòng thuế 
trong biểu thuế, tương đương 
97,1% kim ngạch xuất khẩu 
của EU sang Việt Nam. Trong 3 
năm tiếp sau đó sẽ xóa bỏ 
khoảng 98,3% số dòng thuế 
trong biểu thuế, chiếm 99,8% 
kim ngạch xuất khẩu của EU 
sang Việt Nam.



Biểu thuế CPTPP (2019 - 2022)
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Hiện tại, Hiệp định đã hoàn tất quá 
trình đàm phán và kí kết. Hiệp định 
sẽ có hiệu lực sau khi có sự phê 
chuẩn của Quốc hội hai bên. Dự 
kiến Hội đồng châu Âu (EC) sẽ đệ 
trình Nghị viện châu Âu (EP) để phê 
chuẩn hiệp định trong thời gian 
sớm nhất.

Ngày 26/06/2019, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
57/2019/NĐ-CP quy định Biểu thuế 
Xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế Nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
để thực hiện Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (“CPTPP”) giai đoạn 
2019 - 2022.

Cụ thể, Nghị định ban hành:

Biểu thuế áp dụng đối với hàng 
hóa xuất khẩu sang hoặc nhập 
khẩu từ các nước thuộc Hiệp định 
CPTPP, bao gồm 4 cột thuế suất 
tương ứng với 4 năm 2019, 2020, 
2021 và 2022.

Điều kiện áp dụng thuế suất đối với 
hàng hóa xuất khẩu là: được nhập 
khẩu vào các nước thuộc Hiệp định 
CPTPP; có chứng từ vận tải thể hiện 
đích đến thuộc các nước của Hiệp 
định CPTPP và có tờ khai nhập 
khẩu của lô hàng xuất khẩu từ Việt 
Nam sang các nước thuộc Hiệp 
định CPTPP.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phải 
đáp ứng các điều kiện: thuộc Biểu 
thuế ưu đãi đặc biệt; được nhập 
khẩu từ các nước thuộc Hiệp định 
CPTPP; được vận chuyển vào Việt 
Nam từ các nước thuộc Hiệp định 
CPTPP và có C/O mẫu CPTPP.

Nghị định có hiệu lực thi hành cùng 
ngày 26/06/2019.

Phụ lục I: Biểu thuế Xuất khẩu 
ưu đãi để thực hiện Hiệp định 
CPTPP;

Phụ lục II: Biểu thuế Nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt để thực hiện

Hiệp định CPTPP; Danh mục 
hàng hóa và thuế Nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô 
đã qua sử dụng áp dụng hạn 
ngạch thuế quan để thực hiện 
Hiệp định CPTPP.

bao gồm các cam kết gia nhập 
và thực thi hiệu quả các tiêu 
chuẩn cơ bản và các công ước 
của Tổ chức Lao động Thế giới; 
cam kết về biến đổi khí hậu và 
bảo tồn, quản lý bền vững đa 
dạng sinh học; tăng cường tính 
minh bạch và trách nhiệm giải 
trình; v.v..
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Ngày 27/06/2019, Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 
23/2019/QĐ-TTg ban hành Danh 
mục hàng hóa nhập khẩu phải làm 
thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. 

So với Danh mục cũ được ban hành 
theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg 
(“Quyết định 15”) ngày 12/05/2017, 
Danh mục mới có sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung đáng lưu ý như 
sau:

Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/09/2019 và 
thay thế Quyết định 15.

Mặt hàng phế liệu không còn 
bắt buộc phải làm thủ tục ngay 
tại cửa khẩu nhập như quy 
định trước đó;

mã HS: 8802.20.10, 8802.30.10, 
8802.40.10 (theo quy định 
trước đó, tất cả máy bay thuộc 
nhóm 8802 đều buộc khai báo 
tại cửa khẩu);

Mặt hàng du thuyền cũng chỉ 
phải khai hải quan tại cửa khẩu 
nhập nếu thuộc phân nhóm HS 
8901.10 (Trước đó, bắt buộc 
đối với tất cả du thuyền thuộc 
phân nhóm HS 8901);

Nhiều loại tiền chất thuốc nổ 
và vật liệu nổ công nghiệp mới 
sẽ phải làm thủ tục tại cửa 
khẩu nhập, bao gồm nhưng 
không giới hạn Nitro Metan, 
Natri Nitrat, Kali Nitrat, Natri 
Clorat, Hexogen, Octogen....

Máy bay chỉ bắt buộc khai hải 
quan tại cửa khẩu đối với một 
số hàng hóa nhập khẩu thuộc

Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu phải làm thủ tục hải 
quan tại cửa khẩu nhập



Thuế Nhà thầu nước ngoài 
(“NTNN”)

Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Ngày 08/07/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
53580/CT-TTHT về chính sách thuế 
nhà thầu đối với dịch vụ chuyển 
giao quyền SHTT và dịch vụ môi 
giới. Theo đó, Công ty ở nước ngoài 
nhận được doanh thu từ việc 
chuyển giao quyền SHTT và giới 
thiệu khách hàng cho doanh 
nghiệp Việt Nam thì phải nộp thuế 
nhà thầu. 

Trường hợp tách riêng được doanh 
thu của hoạt động chuyển giao 
quyền SHTT với hoạt động giới 
thiệu khách hàng thì việc áp dụng 
tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT, 
TNDN trên doanh thu khi xác định 
số thuế GTGT, TNDN phải nộp sẽ 
căn cứ vào doanh thu tính thuế 
GTGT, doanh thu chịu thuế TNDN 
đối với từng hoạt động nêu trên.

Trường hợp không tách riêng được 
doanh thu của hoạt động chuyển 
giao quyền SHTT và hoạt động giới 
thiệu khách hàng nêu trên thì tỷ lệ

Ngày 17/07/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
55952/CT-TTHT về chính sách thuế 
khi góp vốn bằng tài sản gắn liền 
với đất thuê để thành lập doanh 
nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp được dùng 
tài sản trên đất thuê, kể cả đất trả 
tiền thuê hàng năm để góp vốn. 
Khi xuất tài sản trên đất thuê để 
góp vốn, doanh nghiệp không phải 
kê khai nộp thuế GTGT.

phần trăm để tính thuế GTGT là tỷ 
lệ phần trăm để tính thuế GTGT 
trên doanh thu cao nhất đối với 
hoạt động giới thiệu khách hàng 
cho toàn bộ hợp đồng, cụ thể là 
5%. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế 
TNDN là tỷ lệ thuế TNDN đối với 
hoạt động chuyển giao quyền 
SHTT, cụ thể là 10%. 

Đối với hoạt động chuyển giao 
quyền SHTT của công ty nước 
ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam 
nếu thực hiện đúng quy định tại 
Luật SHTT số 50/2005/QH11 và số 
36/2009/QH12 thì được miễn nộp 
thuế GTGT, chỉ nộp thuế TNDN 
10%.

Chính sách thuế nhà thầu đối 
với dịch vụ chuyển giao 
quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) 
và môi giới 

Được phép góp vốn bằng tài 
sản trên đất thuê hàng năm
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Ngoài ra, doanh nghiệp được miễn 
khai nộp phí trước bạ khi đăng ký 
chuyển quyền sở hữu cho bên 
nhận góp vốn, nếu tài sản này đã 
được khai nộp phí trước bạ trước 
đó. Tuy nhiên, đối với khoản chênh 
lệch tăng giá trị tài sản khi đánh giá 
lại tài sản góp vốn, doanh nghiệp 
phải hạch toán vào thu nhập khác 
để khai nộp thuế TNDN.

Ngày 24/06/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
2534/TCT-TS hướng dẫn về hạch 
toán chi phí đối với hàng hóa bị 
tiêu hủy do lỗi.

Cụ thể, trường hợp công ty có hàng 
hóa không đảm bảo chất lượng, sai 
quy cách không đáp ứng yêu cầu 
của hợp đồng tiêu hủy hoặc phục 
chế hàng hóa thì chi phí tiêu hủy 
hàng hóa hỏng không thuộc 
trường hợp bất khả kháng, và là 
khoản chi phí không được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập.

Tuy nhiên, chi phí sửa chữa, phục 
chế hàng hóa lỗi tại nước ngoài 
hoặc nhập về nước để sửa chữa và 
tái xuất khẩu là chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNDN 
nếu đáp ứng các điều kiện theo 
quy định.

Ngày 28/06/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
50769/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, 
khoản 4, Điều 16, Nghị định số 
218/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp 
thành lập từ dự án đầu tư mới tại 
KCN (trừ KCN thuộc địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi) 
được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ 
khi có thu nhập chịu thuế và giảm 
50% thuế trong 4 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, theo công văn này, 
doanh nghiệp chỉ được ưu đãi thuế 
đối với thu nhập phát sinh trong 
thời gian hoạt động ghi trên giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư lần 
đầu. Thời gian gia hạn hoạt động 
sau đó không được hưởng ưu đãi 
thuế theo diện dự án đầu tư mới.

Thời gian gia hạn không được 
ưu đãi thuế theo diện dự án 
đầu tư mới 

Chi phí doanh nghiệp không 
được trừ đối với hàng lỗi phải 
tiêu hủy
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Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã 
ban hành Công văn số 
1590/BXD-QLN về việc thực hiện 
công tác phòng, chống rửa tiền 
trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Cụ thể, nhằm tăng cường phòng 
chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS, 
văn bản yêu cầu các công ty kinh 
doanh BĐS và sàn giao dịch BĐS 
phải thực hiện các quy định của 
Luật Phòng chống rửa tiền, Nghị 
định số 116/2013/NĐ-CP và Thông 
tư số 35/2013/TT-NHNN, gồm:

Ngày 03/07/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
52637/CT-TTHT trả lời về ưu đãi 
thuế TNDN đối với dự án đầu tư 
mở rộng.

Cụ thể, trường hợp công ty thực 
hiện tăng vốn để đầu tư phát triển, 
mở rộng quy mô sản xuất của dự 
án đầu tư đang hoạt động tại khu 
công nghiệp (địa bàn ưu đãi thuế), 
nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí 
về dự án đầu tư mở rộng quy định 
tại khoản 4, Điều 10, Thông tư số

Ban hành hoặc cập nhật mới 
Quy định nội bộ về phòng 
chống rửa tiền, chống tài trợ 
khủng bố theo đề cương tại 
phụ lục 01 đính kèm Công văn 
này.

Gửi Quy định nội bộ về phòng 
chống rửa tiền mới ban hành 
hoặc cập nhật về Cục Quản lý 
nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây 
dựng và Cục Phòng, chống rửa 
tiền - Ngân hàng Nhà nước 
trước ngày 01/08/2019 để theo 
dõi.

Rà soát các giao dịch, khách 
hàng có rủi ro cao để tăng 
cường áp dụng biện pháp 
phòng chống rửa tiền.

Lập và gửi các giao dịch đáng 
ngờ, các giao dịch tiền mặt có 
giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở 
lên về Cục Quản lý nhà và thị 
trường BĐS và Cục Phòng, 
chống rửa tiền.

Thực hiện đánh giá rủi ro về 
rửa tiền, tài trợ khủng bố trong 
các giao dịch BĐS tại chính 
công ty mình và gửi kết quả 
đánh giá về Cục Quản lý nhà và 
thị trường BĐS và Cục Phòng, 
chống rửa tiền trước ngày 
01/09/2019 để theo dõi.

Công ty kinh doanh bất động 
sản (“BĐS”) sẽ phải báo cáo 
các giao dịch tiền mặt từ 300 
triệu đồng trở lên

Ưu đãi đối với hoạt động 
tăng vốn để mở rộng quy mô



Thuế Giá trị gia tăng 
(“GTGT”)

Giao dịch liên kết (“GDLK”)
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96/2015/TT-BTC thì được lựa chọn 
hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu 
hoặc hưởng ưu đãi về miễn, giảm 
thuế bằng với mức miễn, giảm của 
dự án đầu tư mới trên cùng địa 
bàn.

Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu 
đãi về thời gian miễn, giảm thuế 
bằng với dự án đầu tư mới trên 
cùng địa bàn (khu công nghiệp) thì 
thu nhập tăng thêm từ dự án đầu 
tư mở rộng được miễn thuế 2 năm 
và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp 
theo (Điều 6, Thông tư số 
151/2014/TT-BTC ).

Thời gian miễn, giảm thuế được 
tính từ năm dự án đầu tư mở rộng 
hoàn thành đưa vào sản xuất kinh 
doanh có thu nhập; trường hợp 
không có thu nhập chịu thuế trong 
ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có 
doanh thu từ dự án đầu tư mở 
rộng thì thời gian miễn, giảm thuế 
được tính từ năm thứ tư dự án 
phát sinh doanh thu (khoản 4, Điều 
10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

Ngày 12/06/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
2383/TCT-CS hướng dẫn về hoàn 
thuế GTGT. 

Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu chỉ 
được hoàn thuế GTGT khi có số 
thuế đầu vào từ 300 triệu đồng trở 
lên, nếu dưới 300 triệu đồng phải 
tiếp tục chuyển khấu trừ vào kỳ 
sau. Đồng thời, kể từ ngày 
01/07/2016, hàng xuất khẩu đã bị 
khống chế hạn mức hoàn thuế 
GTGT không quá 10% doanh thu 
xuất khẩu.

Ngày 17/06/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
2444/TCT-DNL về đối tượng điều 
chỉnh của khoản 3, Điều 8, Nghị 
định số 20/2017/NĐ-CP quy định 
về quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp có GDLK.

Hàng xuất khẩu chỉ được 
hoàn thuế nếu số thuế đầu 
vào đủ 300 triệu đồng

Công ty chứng khoán nếu có 
GDLK cũng bị khống chế chi 
phí lãi vay



Thuế Môn bài

Hóa đơn
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Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, 
Điều 8, Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP về việc khống chế 
chi phí lãi vay (20%) tại điều khoản 
này chỉ loại trừ đối với các công ty 
liên kết hoạt động theo Luật Tổ 
chức tín dụng và Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, không miễn trừ đối với 
công ty chứng khoán.

Do vậy, các công ty chứng khoán 
nếu có phát sinh GDLK thì cũng bị 
khống chế chi phí lãi vay không 
quá 20% tổng lợi nhuận thuần. 
Phần chi phí lãi vay vượt hạn mức 
20%, công ty kê khai vào chỉ tiêu B4 
"Các khoản chi không được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế" tại Tờ 
khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 
03/TNDN.

Cũng theo quy định tại khoản 1, 
Điều 11, Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP, trường hợp công 
ty chỉ phát sinh giao dịch với bên 
liên kết là đối tượng nộp thuế 
TNDN tại Việt Nam, áp dụng cùng 
mức thuế suất TNDN và không bên 
nào được ưu đãi thuế thì được 
miễn kê khai xác định giá GDLK 
nhưng phải kê khai căn cứ miễn 
trừ tại mục I, mục II, Mẫu số 01.

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
2646/TCT-CS trả lời về việc nộp lệ 
phí môn bài đối với VPĐD.

Cụ thể, VPĐD của doanh nghiệp 
nếu có hoạt động sản xuất kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải 
nộp lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu 
VPĐD không hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì 
được miễn nộp lệ phí môn bài. Tuy 
nhiên, sẽ có rủi ro pháp lý là VPĐD 
có thể phải buộc đăng ký kinh 
doanh như doanh nghiệp, hoặc 
chịu các khoản phạt vì thực hiện 
các hoạt động mà VPĐD không 
được phép.

Ngày 06/06/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
43154/CT-TTHT giải đáp về việc sử 
dụng HĐĐT.

Cụ thể, trường hợp công ty phát 
hiện HĐĐT đã lập và gửi cho người

Văn phòng đại diện (“VPĐD”) 
phải nộp phí môn bài khi có 
kinh doanh

Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) bị 
sai sót, có thể lập hóa đơn 
thay thế hoặc điều chỉnh



mua có sai sót thì các bên được 
phép lập văn bản xác nhận sai sót 
bằng giấy có chữ ký của hai bên, 
đồng thời Công ty lập HĐĐT thay 
thế hoặc HĐĐT điều chỉnh sai sót 
theo quy định tại Điều 9, Thông tư 
số 32/2011/TT-BTC .

Trường hợp công ty đã lập và gửi 
HĐĐT cho người mua nhưng chưa 
kê khai thuế, nếu phát hiện sai sót 
thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và 
xác nhận của cả hai bên.

Sau khi hủy HĐĐT cũ, Công ty phải 
lập HĐĐT mới để giao cho người 
mua, trên HĐĐT mới phải có dòng 
chữ "hóa đơn này thay thế hóa đơn 
số ..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm" 
(khoản 1, Điều 9, Thông tư số 
32/2011/TT-BTC ).

Việc hủy HĐĐT có hiệu lực theo 
đúng thời hạn do các bên đã thỏa 
thuận. HĐĐT đã hủy phải được lưu 
trữ phục vụ việc tra cứu của cơ 
quan có thẩm quyền.

Ngày 05/07/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
53342/CT-TTHT hướng dẫn về việc 
sử dụng HĐĐT khi đang sử dụng 
hóa đơn mua của cơ quan Thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp phải dừng sử 
dụng hóa đơn mua của cơ quan 
Thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng 
HĐĐT và thực hiện thủ tục hủy hóa 
đơn không tiếp tục sử dụng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 
trách nhiệm nộp báo cáo hóa đơn 
theo tháng kể từ ngày đầu tháng 
đến hết ngày dừng sử dụng hóa 
đơn mua của cơ quan Thuế và 
chuyển sang nộp báo cáo hóa đơn 
theo quý theo quy định.

Ngày 16/07/2019, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Công văn 
số 2115/BKHCN-ĐTG về việc giải 
đáp vướng mắc thực hiện Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/04/2019. 

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, 
Điều 4, Quyết định số 
18/2019/QĐ-TT, về nguyên tắc, 
doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền đã 
qua sử dụng nhằm mục đích phục 
vụ trực tiếp cho hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp, không 
được nhập khẩu với mục đích kinh 
doanh bán lại, kể cả bán cho các cơ 
sở sản xuất.

Chuyển sang sử dụng hóa 
đơn điện tử phải hủy hết hóa 
đơn mua của cơ quan Thuế

Không được nhập khẩu máy 
móc đã qua sử dụng để kinh 
doanh

Tài sản cố định (“TSCĐ”)
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Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ thông 
tin trên Giấy Đăng ký kinh doanh 
(“ĐKKD”) do doanh nghiệp nộp 
trong hồ sơ nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, kết hợp với tra cứu dữ liệu 
trên Cổng ĐKDN để kiểm tra ngành 
nghề và đối chiếu với mục đích 
nhập khẩu mà doanh nghiệp khai 
báo xem có phù hợp hay không.

Đối với tiêu chí nhập khẩu dây 
chuyền đã qua sử dụng là "phải 
đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ 
sở sản xuất trong các nước thuộc 
Tổ chức OECD", được chứng minh 
bằng "Chứng thư giám định". Theo 
điểm đ, khoản 1, Điều 10, Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg , "Chứng 
thư giám định" phải có phần đánh 
giá kết quả giám định dây chuyền 
công nghệ theo từng tiêu chí và có 
liệt kê tên quốc gia, tên cơ sở sản 
xuất sử dụng dây chuyền, địa chỉ 
liên lạc, website (nếu có).

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, 
Điều 8, Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg (“Quyết định 18”), 
trường hợp doanh nghiệp đã có 
Giấy xác nhận của nhà sản xuất về 
năm sản xuất và tiêu chuẩn sản 
xuất máy móc, thiết bị thì không 
cần nộp "Chứng thư giám định".

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công 
nghệ chưa tiến hành xong thủ tục 
chỉ định hoặc thừa nhận tổ chức có 
chức năng giám định máy móc, 

thiết bị đã qua sử dụng nên chưa 
thể công bố danh sách các tổ chức 
này.

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN sẽ 
hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 
số 18 có hiệu lực (15/06/2019). Mặc 
dù Quyết định 18 không có điều 
khoản bãi bỏ Thông tư số 
23/2015/TT-BKHCN, tuy nhiên, tại 
Điều 8, Nghị quyết số 162/NQ-CP 
ngày 31/12/2018 đã nêu "quy định 
hiện hành về nhập khẩu máy móc 
thiết bị đã qua sử dụng được áp 
dụng cho đến thời điểm Quyết 
định của Thủ tướng quy định về nội 
dung này có hiệu lực".

Ngày 01/07/2019, Tổng cục Hải 
quan ban hành Công văn số 
4344/TCHQ-TXNK hướng dẫn 
thống nhất về thủ tục kê khai, nộp 
thuế đối với phế liệu, phế phẩm 
của hàng SXXK chuyển tiêu thụ nội 
địa.

Cụ thể, theo khoản 49, Điều 1, 
Thông tư số 39/2018/TT-BTC, khi 
bán, chuyển tiêu thụ nội địa phế 
liệu, phế phẩm thu được trong quá 
trình SXXK, doanh nghiệp được

Thủ tục khai nộp thuế khi 
bán phế liệu, phế phẩm sản 
xuất xuất khẩu (“SXXK”) tại 
nội địa

Hải quan
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miễn nộp thuế Nhập khẩu nhưng 
phải khai nộp thuế GTGT, thuế Tiêu 
thụ đặc biệt (“TTĐB”), thuế Bảo vệ 
môi trường (“BVMT”) (nếu có) cho 
cơ quan Hải quan.

Theo đó, doanh nghiệp kê khai 
theo mẫu 04, Phụ lục IIa (nếu khai 
hồ sơ điện tử), mẫu
06/BKKTT/TXNK, phụ lục VI (nếu 
khai hồ sơ giấy) ban hành kèm 
Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 
Trong đó, doanh nghiệp phải kê 
khai theo từng lần trước khi xuất 
hóa đơn bán tiêu thụ nội địa hoặc 
khai theo tháng bằng cách tổng 
hợp phế liệu, phế phẩm đã tiêu thụ 
nội địa trong tháng để khai nộp 
thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 
của tháng kế tiếp.

Lưu ý, doanh nghiệp không phải 
mở tờ khai thay đổi mục đích sử 
dụng. Thời hạn nộp thuế GTGT, 
thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) là 
thời hạn cơ quan Hải quan tiếp 
nhận bảng kê. Tài khoản nộp thuế 
là Tài khoản thu NSNN - 7111.

Công văn này thay thế nội dung 
hướng dẫn điểm b, số thứ tự 11, 
Bảng tổng hợp vướng mắc ban 
hành kèm theo Công văn số 
4787/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2018, 
điểm b, khoản 2, số thứ tự 01, Bảng 
tổng hợp vướng mắc ban hành 
kèm theo Công văn số 
5914/TCHQ-TXNK ngày 09/10/2018.

Ngày 10/07/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
4490/TCHQ-TXNK giải đáp về thủ 
tục hải quan, chính sách thuế đối 
với hàng hóa gia công.

Cụ thể, theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 
chi nhánh chỉ được thực hiện chức 
năng của công ty theo phạm vi 
nhiệm vụ được công ty giao/ủy 
quyền, trên cơ sở ngành nghề kinh 
doanh đã đăng ký của công ty.

Theo đó, trường hợp ngành nghề 
kinh doanh của công ty không có 
hoạt động thuê/đặt gia công và nội 
dung ủy quyền của công ty cho chi 
nhánh cũng không có hoạt động 
thuê/đặt gia công thì chi nhánh 
không được phép nhập khẩu hàng 
hóa về để thuê chi nhánh khác 
trong cùng công ty gia công.

Công ty không đăng ký 
ngành nghề gia công, chi 
nhánh không được nhận gia 
công
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Lượng nguyên liệu, vật tư 
chênh lệch do kê khai sai trên 
tờ khai hải quan: Doanh 
nghiệp thực hiện khai bổ sung 
sau khi hàng hóa được thông 
quan; 

Nguyên nhân do doanh nghiệp 
sai sót trong việc thực hiện Báo 
cáo quyết toán: Doanh nghiệp 
thực hiện sửa đổi, bổ sung Báo 
cáo quyết toán;

Trường hợp không tách biệt 
được nguồn số lượng nguyên 
liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng 
đúng mục đích thì xác định 
theo nguyên tắc tỷ lệ số lượng

Ngày 18/06/2019, Bộ Công Thương 
đã ban hành Công văn số 
4337/BCT-KH trả lời về thực hiện 
quyền nhập khẩu đối với đối tượng 
là chi nhánh Công ty.

Cụ thể, trường hợp công ty mẹ 
không có ngành nghề kinh doanh 
là hoạt động gia công sản phẩm và 
việc Công ty mẹ ủy quyền cho Chi 
nhánh nhập khẩu hàng hóa về Việt 
Nam và giao cho Chi nhánh khác 
trong cùng Công ty gia công và 
nhận lại sản phẩm sau khi gia công 
là không đúng theo quy định.

Đối với trường hợp Công ty mẹ là 
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài, chi nhánh chỉ được thực 
hiện quyền nhập khẩu theo ủy 
quyền của Công ty mẹ trong phạm 
vi quyền nhập khẩu hàng hóa của 
Công ty mẹ theo quy định.

Thực hiện quyền nhập khẩu 
đối với chi nhánh Công ty

Ngày 19/06/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
4042/TCHQ-TXNK hướng dẫn 
doanh nghiệp tự rà soát, kê khai 
nộp thuế chênh lệch đối với 
nguyên vật liệu tồn kho. 

Cụ thể, trường hợp tự rà soát phát 
hiện chênh lệch nguyên liệu, vật tư 
nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu 
cầu doanh nghiệp cần phải xác 
định nguyên nhân cụ thể để áp 
dụng các quy định về thủ tục hải 
quan tương ứng và trên cơ sở đó 
xác định số thuế phải nộp:

Xử lý trường hợp tự phát 
hiện lượng nguyên liệu nhập 
khẩu chênh lệch sổ sách
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sản phẩm đầu ra được xuất 
khẩu đúng loại hình. Theo đó, 
cơ quan Hải quan kiểm tra, xác 
định số lượng nguyên liệu, vật 
tư nhập khẩu sử dụng đúng 
mục đích theo nguyên tắc tỷ lệ 
số lượng sản phẩm đầu ra 
được xuất khẩu đúng loại hình;

Doanh nghiệp lập báo cáo 
quyết toán tình hình sử dụng 
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, 
hàng hóa xuất khẩu theo hình 
thức nhập - xuất - tồn kho 
nguyên liệu, kho thành phẩm 
theo từng mã nguyên liệu, vật 
tư, mã sản phẩm đang theo dõi 
trong quản trị sản xuất và đã 
khai trên tờ khai hải quan khi 
nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, 
xuất khẩu sản phẩm.

Ngày 07/05/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1447/GSQL-GQ2 về việc xử lý phế 
thải của DNCX. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu 
cầu doanh nghiệp căn cứ vào các 
quy định về định danh phế liệu và 
các dạng chất thải, và thực tế hoạt 
động sản xuất kinh doanh để tiến 
hành phân loại phế liệu và chất 
thải (phế thải) và thực hiện các 
biện pháp xử lý phù hợp.

Trong trường hợp tiến hành tiêu 
hủy các phế liệu, phế phẩm, phế 
thải (nếu có), doanh nghiệp chỉ 
được phép thực hiện sau khi có 
văn bản cho phép của Sở Tài 
nguyên - Môi trường và phải được 
thực hiện dưới sự giám sát của cơ 
quan Hải quan. Trường hợp không 
được phép hủy tại Việt Nam thì 
phải tái xuất theo chỉ định của bên 
đặt gia công. Đồng thời, DNCX có 
trách nhiệm ghi chép sổ sách chi 
tiết, xuất trình cho cơ quan Hải 
quan khi kiểm tra.

Tổng cục Hải quan đã ban hành 
Công văn số 4387/TCHQ-TXNK 
ngày 03/07/2019 hướng dẫn khai 
báo thuế chống bán phá giá tạm 
thời theo Quyết định số 
1711/QĐ-BCT. 

Theo đó, trường hợp các mặt hàng 
bị áp dụng biện pháp chống bán 
phá giá tạm thời theo Quyết định 
số 1711/QĐ-BCT, đang thuộc đối 
tượng áp dụng của biện pháp tự vệ 
theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT 
(được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 
định số 1561/QĐ-BCT) thì doanh 
nghiệp chỉ phải nộp một trong hai 
loại thuế tự vệ hoặc thuế chống 
bán phá giá, mức thuế suất áp
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Xử lý phế thải của doanh 
nghiệp chế xuất (“DNCX”)

Hướng dẫn khai báo đối với 
thép đồng thời bị áp thuế tự 
vệ và thuế chống phá giá



Hướng dẫn doanh nghiệp thực 
hiện khai báo trên tờ khai hải 
quan và áp dụng một trong hai 
loại thuế tự vệ hoặc thuế 
chống bán phá giá;

Thực hiện kiểm tra, rà soát việc 
khai báo mức thuế tự vệ hoặc 
thuế chống bán phá giá do 
doanh nghiệp khai báo, trên cơ 
sở kết quả phân luồng của hệ 
thống và chỉ dẫn rủi ro về việc 
áp dụng mức thuế tự vệ hoặc 
thuế chống bán phá giá, và 
hướng dẫn doanh nghiệp sửa 
đổi việc khai báo (nếu cần 
thiết).

dụng là mức thuế của loại thuế có 
thuế suất cao hơn.

Để đảm bảo việc khai báo và áp 
dụng chính xác mức thuế tự vệ, 
thuế chống bán phá giá đối với các 
mặt hàng do Bộ Công Thương ban 
hành đồng thời cùng lúc 02 Quyết 
định áp dụng biện pháp tự vệ và 
Quyết định áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá, Tổng cục Hải 
quan yêu cầu các Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố:

Ngày 05/07/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
4441/TCHQ-GSGL kiến nghị Bộ 
Khoa học và Công nghệ trả lời 5 
vướng mắc về việc nhập khẩu máy 
móc thiết bị, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng để bán cho tổ 
chức, cá nhân trong nước để sản 
xuất. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã trả lời qua Công văn 
số 2115/BKHCN-ĐTG ngày 
16/07/2019 với một số nội dung 
đáng chú ý như sau:

Về việc nhập khẩu máy móc thiết bị 
đã qua sử dụng bởi doanh nghiệp 
thương mại
Quyết định 18 chỉ cho phép nhập 
khẩu máy móc thiết bị và dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
“phục vụ trực tiếp cho hoạt động 
sản xuất của doanh nghiệp Việt 
Nam”. Do đó, doanh nghiệp nhập 
khẩu có trách nhiệm khai bảo rõ 
mục đích nhập khẩu trên tờ khai 
hải quan và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về nội dung khai báo. Cơ 
quan Hải quan căn cứ trên các 
chứng từ như Giấy chứng nhận 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và tra cứu mã số 
doanh nghiệp trên Cổng thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
để làm cơ sở so sánh đối chiếu với

Vướng mắc thực hiện Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg 
(“Quyết định 18”)

Tài liệu in cho mục đích tham khảo chuyên môn                                      © 2019 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam
Không phát hành hoặc bán trên thị trường 21



khai báo của doanh nghiệp về mục 
đích nhập khẩu. Căn cứ hướng dẫn 
này, có thể hiểu rằng công ty 
không được nhập khẩu máy móc 
thiết bị đã qua sử dụng để bán lại 
cho doanh nghiệp khác.

Về việc nhập khẩu dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng
Theo Điều 5 của Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg: “Công nghệ của 
dây chuyền công nghệ phải đang 
được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở 
sản xuất trong các nước thuộc Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD)”. Theo đó, tiêu chí này sẽ 
phải được thể hiện trong chứng 
thư được cấp bởi các tổ chức giám 
định.

Về chứng thư giám định đối với 
máy móc thiết bị được sản xuất tại 
các nước G7 hoặc Hàn Quốc 
Trường hợp doanh nghiệp có xác 
nhận của nhà sản xuất tại các quốc 
gia này thì không yêu cầu chứng 
thư giám định.

Về danh sách tổ chức giám định 
được chỉ định, thừa nhận
Hiện tại tra cứu trên Cổng thông 
tin điện tử của  Bộ Khoa học và 
Công nghệ chưa có danh sách các 
tổ chức giám định đủ tiêu chuẩn 
theo nội dung quy định tại Quyết 
định 18, để doanh nghiệp lựa chọn, 
cũng như để cơ quan Hải quan có 
đủ cơ sở để thực hiện thủ tục nhập

Tổng cục Hải quan ban hành Công 
văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 
09/07/2019 và Công văn số 
4589/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2019 
hướng dẫn khai báo mã biểu thuế 
và mức thuế suất theo Biểu thuế 
CPTPP 2019-2022 ban hành tại 
Nghị định 57/2019/NĐ-CP.

Theo đó, một số nội dung quan 
trọng đáng chú ý như sau:

khẩu theo quy định. Theo đó, trong 
vòng 60 ngày kể từ ngày Quyết 
định 18 có hiệu lực, doanh nghiệp 
có thể lựa chọn các tổ chức giám 
định đủ tiêu chuẩn theo quy định 
của Thông tư số 
23/2015/TT-BKHCN.

Về hiệu lực của Thông tư số 
23/2015/TT-BKHCN
Mặc dù Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg không có điều 
khoản nào bãi bỏ hiệu lực của 
Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, 
nhưng Thông tư 
23/2015/TT-BKHCN hết hiệu lực 
khi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 
chính thức có hiệu lực vào ngày 
15/06/2019).

© 2019 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam                                      Tài liệu in cho mục đích tham khảo chuyên môn
                                                                                                                                              Không phát hành hoặc bán trên thị trường22

Hướng dẫn khai thuế suất 
theo Biểu thuế CPTPP 
2019-2022



Đối với hàng nhập khẩu đáp 
ứng điều kiện hưởng thuế ưu 
đãi đặc biệt theo Biểu thuế 
CPTPP sẽ khai mã biểu thuế là 
B20 (nếu nhập từ Mexico) hoặc 
B21 (nếu nhập từ các nước còn 
lại thuộc Hiệp định CPTPP);

Đối với các mặt hàng thuộc 
nhóm 04.07, 17.01, 25.01 nhập 
khẩu trong lượng hạn ngạch 
thuế quan hàng năm do Bộ 
Công Thương quy định (ký hiệu 
là TRQ1) và hàng hóa thuộc 
nhóm 24.01 nhập khẩu trong 
hạn ngạch theo Hiệp định 
CPTPP (ký hiệu là TRQ2) thì 
khai mã biểu thuế là B20 (nếu 
nhập từ Mexico) hoặc B21 (nếu 
nhập từ các nước còn lại thuộc 
Hiệp định CPTPP);

Các nhóm hàng trên nếu nhập 
khẩu ngoài số lượng hạn ngạch 
thuế quan TRQ1 hoặc TRQ2 thì 
thì áp dụng các mức thuế suất 
nhập khẩu theo khoản 7, Điều 
1, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP;

Đối với mặt hàng ô tô đã qua 
sử dụng thuộc nhóm 87.02, 
87.03, 87.04 nếu nhập khẩu 
trong hạn ngạch thì kê khai mã 
biểu thuế là B22 và áp dụng 
thuế suất quy định tại khoản 2, 
3, Điều 5, Nghị định số 
57/2019/NĐ-CP, nếu ngoài hạn

Đối với hàng hóa xuất khẩu tại 
các tờ khai đăng ký từ ngày 
14/01/2019, trong thời hạn 1 
năm, nộp đầy đủ hồ sơ chứng 
minh xuất xứ hàng hóa để thỏa 
mãn điều kiện áp dụng thuế 
Xuất khẩu ưu đãi CPTPP (nếu 
thấp hơn) theo khoản 5, Điều 4, 
Nghị định số 57/2019/NĐ-CP 
và khoản 64, 65, Điều 1, Thông 
tư số 39/2018/NĐ-CP;

Đối với hàng hóa nhập khẩu tại 
các tờ khai đăng ký từ ngày 
14/01/2019, trong thời hạn 1 
năm đến trước thời điểm Nghị 
định có hiệu lực đủ điều kiện 
áp dụng thuế nhập khẩu ưu 
đãi CPTPP (nếu thấp hơn thực 
tế nộp), doanh nghiệp nộp 
công văn theo mẫu số 
27/CVĐNHNT/TXNK kèm theo

ngạch thì áp dụng thuế suất 
quy định tại khoản 5, Điều 1, 
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa xuất khẩu từ 
Việt Nam sang các nước thuộc 
Hiệp định CPTPP thì kê khai mã 
biểu thuế là B01 và áp dụng 
thuế suất ưu đãi MFN quy định 
tại Phụ lục I, Biểu thuế xuất 
khẩu ban hành kèm Nghị định 
số 125/2017/NĐ-CP.
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(1) Hàng hóa nhập khẩu

(2) Đối với hàng xuất khẩu

(3) Về xử lý tiền thuế nộp thừa



hồ sơ chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ để được xử lý.

Ngày 04/07/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
4393/TCHQ-TXNK về việc xử lý 
thuế hàng hóa nhập khẩu là vật tư 
trong nước chưa sản xuất được.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 
11, Điều 16, Luật Thuế Xuất khẩu, 
Thuế Nhập khẩu số 
107/2016/QH13, dự án ưu đãi đầu 
tư được miễn thuế Nhập khẩu đối 
với vật tư xây dựng trong nước 
chưa sản xuất được.

Như vậy, trong trường hợp doanh 
nghiệp đã nộp thuế Nhập khẩu khi 
nhập khẩu vật tư cho dự án ưu đãi,

nhưng sau đó được Bộ Kế hoạch 
Đầu tư xác nhận vật tư thuộc loại 
trong nước chưa sản xuất được thì 
được khai bổ sung và xử lý số tiền 
thuế nộp thừa.

Ngày 04/07/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1590/GSQL-GQ4 giải đáp về vướng 
mắc C/O mẫu E. Theo đó, căn cứ 
theo Hiệp định Thương mại hàng 
hóa ASEAN – Trung Quốc, thư xác 
nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E chỉ 
được chấp nhận khi cơ quan có 
thẩm quyền cấp C/O của Trung 
Quốc gửi trực tiếp tới Tổng cục Hải 
quan.

Vướng mắc C/O mẫu E
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Được khai bổ sung thuế khi 
có xác nhận vật tư trong 
nước chưa sản xuất được

Nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng



Máy móc, thiết bị đã qua sử 
dụng có mã HS thuộc Chương 
84 & 85 và được xác định là 
một kết cấu hoàn chỉnh, gồm 
các chi tiết, cụm chi tiết, bộ 
phận có liên kết với nhau để 
vận hành, chuyển động theo 
mục đích sử dụng được thiết 
kế; Và

Dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng có mã HS thuộc 
Chương 84 & 85, bao gồm hệ 
thống các máy móc, thiết bị, 
công cụ, phương tiện được bố 
trí lắp đặt, kết nối liên hoàn tại 
một địa điểm nhất định theo 
sơ đồ, quy trình công nghệ đã 
thiết kế, bảo đảm vận hành 
đồng bộ để sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành Công văn số 1775/BKHCN-ĐTG 
ngày 19/06/2019 và Công văn số 
2125/BKHCN-ĐTG ngày 
17/07/2019, hướng dẫn việc thực 
hiện Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 
của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg bao gồm:

Như vậy, Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg không áp dụng 
đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận 
thay thế đã qua sử dụng của máy 
móc, thiết bị. Việc nhập khẩu linh 
kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế 
đã qua sử dụng của máy móc, thiết 
bị phải tuân thủ các quy định pháp 
luật khác có liên quan.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
và mạng lưới các hãng thành viên – mỗi thành viên là một tổ chức độc lập về mặt pháp lý. Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited (hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui 
lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.
 
Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị 
Rủi ro, Tư vấn Thuế, Kiểm toán và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên kết nối 
toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh 
nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com 
để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng 286.000 chuyên gia tư vấn của 
Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương 

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và 
các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Úc, 
Brunei, Campuchia, Đông Timor, Liên bang Micronesia, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, 
Mông Cổ, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thái Lan, Quần đảo 
Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông và Macau), 
Philippines và Việt Nam. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập 
bởi các pháp nhân riêng biệt.

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 
năm tại thị trường Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng 
cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên làm 
việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của Deloitte 
Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các hãng thành viên tại Úc, Brunei, Campuchia, Đông Timor, Liên 
bang Micronesia, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, New Zealand, 
Palau, Papua New Guinea , Singapore, Thái Lan, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm hai đặc khu hành chính: Hồng Kông và Macau) và Philippines. 
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 và Pháp lý, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Kiểm toán 
và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.
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Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, 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”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội 
dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. 
Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư 
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