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Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 
một số biện pháp phát triển ngoại 
thương 

Ngày 01/03/2018, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
(“Nghị định 28”) thay thế Nghị định số 
100/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại thương về một số biện 
pháp phát triển ngoại thương. So với 
Nghị định cũ, Nghị định 28 có một số nội 
dung thay đổi đáng chú ý liên quan đến 
Văn phòng đại diện (“VPĐD”) tại Việt 
Nam như sau: 

• Bổ sung yêu cầu về việc đăng ký nhân 
sự của VPĐD tại Việt Nam với cơ quan 
cấp phép (Nghị định cũ chỉ yêu cầu 
đăng ký người đứng đầu VPĐD).  

• Bổ sung trường hợp không được cấp giấy 
phép thành lập VPĐD tại Việt Nam đối với 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài 
thuộc danh sách bị áp dụng biện pháp 
trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội 
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Nghị định 28 có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ban hành. 

Nghị định số 39/2018/NĐ–CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 39/2018/NĐ–CP 
(“Nghị định 39”) thay thế Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. So với Nghị định cũ, Nghị định 39 
có một số thay đổi đáng chú ý như sau: 

• Sửa đổi tiêu chí xác định doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các 
chính sách hỗ trợ đặc biệt: 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh 
nghiệp có số lao động tham gia 
Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bình 
quân năm không quá 10 người và 
tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ 
đồng hoặc tổng doanh thu không 
quá 3 tỷ đồng/năm (riêng lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ không quá 10 
tỷ đồng/năm). Nghị định cũ chỉ căn 
cứ theo quy mô lao động không 
quá 10 người.  

- Doanh nghiệp nhỏ là doanh 
nghiệp có số lao động tham gia 
BHXH bình quân năm không quá 
100 người (Nghị định cũ không quá 
200 người) và tổng nguồn vốn 
không quá 20 tỷ đồng hoặc tổng 
doanh thu không quá 50 tỷ đồng/
năm. Riêng lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ là doanh nghiệp có số lao 
động tham gia BHXH không quá 50 
người và tổng nguồn vốn không 
quá 50 tỷ đồng (Nghị định cũ 
không quá 10 tỷ đồng) hoặc tổng 
doanh thu không quá 100 tỷ đồng.

VĂN BẢN MỚI



Tài liệu dùng cho mục đích tham khảo 
 2

©2018 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam 
Lưu hành nội bộ

- Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp 
có số lao động tham gia BHXH bình 
quân năm không quá 200 người 
(Nghị định cũ không quá 300 người) 
và tổng nguồn vốn không quá 100 
tỷ đồng hoặc tổng doanh thu 
không quá 200 tỷ đồng/năm. Riêng 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ là 
doanh nghiệp có số lao động tham 
gia BHXH không quá 100 người và 
tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ 
đồng (Nghị định cũ không quá 50 tỷ 
đồng) hoặc tổng doanh thu không 
quá 300 tỷ đồng/năm. 

• Bổ sung một số chính sách hỗ trợ mới 
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
như: miễn phí truy cập thông tin trên 
Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ; hỗ trợ từ 10% - 100% giá 
trị hợp đồng tư vấn thông qua mạng 
lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin 
quốc gia; hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi 
phí của một khóa đào tạo về khởi sự 
kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; 
miễn phí đào tạo nghề ngắn hạn. 

• Đặc biệt doanh nghiệp chuyển đổi từ 
hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn 
bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu, được miễn lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và 
miễn phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu. 

Nghị định 39 có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ban hành. 

Tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán lên 100 triệu đồng 

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP (“Nghị 
định 41”) thay thế Nghị định số 
105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Nghị 
định 41 có một số thay đổi đáng chú ý 
như sau: 

• Tăng mức phạt tiền tối đa đối với một 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc lập từ 30 
triệu đồng lên 50 triệu đồng đối với cá 
nhân và từ 60 triệu đồng lên 100 triệu 
đồng đối với tổ chức; 

• Tăng mức phạt tiền với một số hành 
vi vi phạm cụ thể: 

- Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ 
số, đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán: thay đổi 
từ khung từ 5 – 10 triệu đồng lên 
khung từ 10 – 20 triệu đồng; 

-  Giả mạo Báo cáo tài chính, khai 
man số liệu trên Báo cáo tài chính: 
thay đổi khung từ 20 – 30 triệu đồng 
lên khung từ 40 – 50 triệu đồng; 

• Bổ sung quy định xử phạt với một số 
hành vi vi phạm khác như sau: 

-  Áp dụng sai chế độ kế toán: phạt 
từ 10 – 20 triệu đồng; 

- Ký chứng từ kế toán bằng mực màu 
đỏ, mực phai màu; ký chứng từ kế 
toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; 
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chứng từ chi tiền không ký theo 
từng liên: phạt từ 3 – 5 triệu đồng; 

-  Không dịch các tài liệu kèm theo 
chứng từ kế toán bằng tiếng nước 
ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu 
của Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền: phạt từ 5 – 10 triệu đồng; 

- Lập báo cáo tài chính không đầy đủ 
nội dung hoặc không đúng biểu 
mẫu theo quy định: phạt từ 5 – 10 
triệu đồng. 

Nghị định 41 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/05/2018.  

Quy định mới về Chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (“C/O”) 

Ngày 08/03/2018, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP 
(“Nghị định 31”) thay thế Nghị định số 
19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.  

Theo đó, Nghị định 31 bổ sung thêm 
nhiều quy định mới liên quan đến tiêu 
chí chứng nhận và cấp Giấy chứng 
nhận Xuất xứ hàng hóa. Một số nội 
dung đáng chú ý như sau: 

• Bắt buộc đăng ký hồ sơ thương nhân 
trước khi xin cấp C/O lần đầu; 

• Cho phép thay đổi nơi đề nghị cấp C/O 
so với nơi đăng ký ban đầu trong hồ 
sơ thương nhân; 

• Quy định rõ hồ sơ đề nghị cấp C/O 
trong các trường hợp cụ thể; 

• Cho phép khai báo điện tử (trực 
tuyến) thủ tục đề nghị cấp C/O; 

• C/O được phép cấp sau trong vòng 01 
năm (kể từ ngày giao hàng), nếu không 
cấp được vào thời điểm xuất khẩu; 

• Cho phép cấp lại C/O trong các 
trường hợp bị lỗi, mất, thất lạc hoặc 
hư hỏng và cho phép tách C/O thành 
2 hay nhiều bộ; 

• Bổ sung quy định về cấp giấy chứng 
nhận hàng hóa không thay đổi xuất 
xứ, áp dụng cho trường hợp hàng 
hóa từ nước ngoài đưa vào kho 
ngoại quan của Việt Nam sau đó 
xuất khẩu đi nước khác hoặc đưa vào 
nội địa; 

• Quy định rõ các trường hợp từ chối 
cấp hoặc thu hồi/hủy bỏ C/O đã cấp; 

• Cho phép thương nhân được tự 
chứng nhận xuất xứ của hàng hóa 
xuất khẩu; 

Lưu ý, từ ngày 08/03/2018 đến hết ngày 
30/06/2018, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
Xuất xứ hàng hóa, quy trình khai báo và 
cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa 
tiếp tục thực hiện theo quy định của 
Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 
20/02/2006. 

Nghị định 31 có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ban hành.
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Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) 

Xử phạt đối với hành vi khai sai quyết 
toán thuế TNCN  

Ngày 28/02/2018, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Công văn số 687/TCT-TNCN hướng 
dẫn về việc xử phạt hành chính về thuế 
đối với hành vi khai sai quyết toán thuế 
TNCN của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

• Trường hợp doanh nghiệp khai sai 
quyết toán thuế TNCN theo quy định 
tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 
129/2013/NĐ-CP thì áp dụng xử phạt 
20% tính trên số tiền thuế khai thiếu 
hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số 
thuế được miễn, giảm cao hơn so với 
quy định của pháp luật thuế theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 
129/2013/NĐ-CP.  

• Trường hợp doanh nghiệp khai sai 
quyết toán thuế TNCN nhưng không 
dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc 
tăng số thuế được miễn, giảm hoặc 
chưa được hoàn thuế thì bị phạt tiền 
từ 1,2 - 3 triệu đồng theo Khoản 4, 
Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP. 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)  

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập 
khẩu sau đó xuất khẩu 

Ngày 09/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã 
ban hành Công văn số 9135/CT-TTHT 
hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với 
hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.  

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng 
hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ ngày 
01/07/2016 đến ngày 31/01/2018 (thời 
điểm có hiệu lực của Thông tư số 
130/2016/TT-BTC) thì Công ty không 
thuộc trường hợp được hoàn thuế 
GTGT theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, 
Thông tư số 130/2016/TT-BTC. 

Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)  

Trả phí chuyển tiền phải chịu thuế 
Nhà thầu 

Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế đã 
ban hành Công văn số 563/TCT-DNL 
hướng dẫn về thuế NTNN đối với dịch 
vụ chuyển tiền ra nước ngoài. 

Trường hợp các tổ chức trung gian ở 
nước ngoài không phải là ngân hàng 
nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam trên cơ sở hợp đồng để thực hiện 
dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho 
khách hàng của các ngân hàng tại Việt 
Nam, thì thuộc đối tượng chịu thuế 
NTNN. Khi thanh toán tiền phí chuyển 
tiền thu hộ cho tổ chức trung gian nước 
ngoài, ngân hàng phải thực hiện khấu 
trừ, khai và nộp thuế NTNN cho tổ chức 
trung gian (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế 
TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu nhận 
được từ khách hàng.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Hóa đơn 

Lập hóa đơn phải bao gồm cả tên và 
mã hàng hóa 

Ngày 14/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 9729/CT-TTHT 
hướng dẫn về cách lập hóa đơn đối với 
tiêu thức tên hàng hóa trên hóa đơn. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bán 
sản phẩm có quy định mã hàng hóa 
phục vụ cho mục đích quản lý thì khi lập 
hóa đơn, công ty ghi cả tên hàng hóa và 
mã hàng hóa trên hóa đơn. 

Không được lập hóa đơn điều chỉnh 
giảm doanh thu trong trường hợp 
khách hàng mất khả năng thanh toán 

Ngày 15/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 9842/CT-TTHT 
hướng dẫn về trường hợp lập hóa đơn 
điều chỉnh giảm doanh thu. 

Trường hợp công ty ký hợp đồng với 
khách hàng và không thu hồi được công 
nợ từ khách hàng do khách hàng mất 
khả năng thanh toán thì không thuộc 
các trường hợp được phép lập hóa đơn 
điều chỉnh giảm doanh thu theo quy 
định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.  

Hướng dẫn lập hóa đơn, kê khai thuế 
GTGT với các khoản chi hộ khách hàng 

Ngày 19/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã 
ban hành Công văn số 10384/CT-TTHT về 
việc lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT với 

các khoản chi hộ khách hàng. Khi công 
ty thực hiện chi hộ các khoản chi phí 
phát sinh cho khách hàng theo quy 
định tại hợp đồng, hóa đơn chi phí phát 
sinh phải ghi tên và mã số thuế của 
khách hàng. Theo đó: 

• Trường hợp nhà cung cấp xuất hóa 
đơn chi phí phát sinh ghi tên và mã 
số thuế khách hàng: Công ty không 
kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
đối với các hóa đơn này. Khi thu lại 
khoản tiền chi hộ, công ty chỉ cần lập 
chứng từ thu, không cần lập hóa đơn. 

• Trường hợp các nhà cung cấp đã xuất 
hóa đơn chi phí phát sinh ghi tên và 
mã số thuế của công ty: Nhà cung cấp 
phải thu hồi để phát hành lại theo 
đúng tên và mã số thuế của khách 
hàng. Nếu không thực hiện thu hồi 
hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền chi 
hộ, công ty phải lập hóa đơn, kê khai 
nộp thuế GTGT theo quy định. 
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Một số lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử 

Ngày 06/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội 
ban hành Công văn số 8610/CT-TTHT 
giải đáp một số vướng mắc của doanh 
nghiệp về việc sử dụng hóa đơn điện tử. 
Cụ thể như sau: 

• Về chữ ký của người mua trên hóa 
đơn điện tử: Đối với người mua không 
phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị 
kế toán nếu có các hồ sơ, chứng minh 
việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa 
công ty với người mua như: hợp đồng 
kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao 
nhận hàng hóa, biên nhận thanh 
toán, phiếu thu... thì trên hóa đơn 
điện tử không nhất thiết phải có chữ 
ký điện tử của người mua.  

• Về việc lập hóa đơn điện tử có số 
dòng nhiều hơn một trang: Doanh 
nghiệp thực hiện tương tự như 
trường hợp sử dụng hóa đơn tự in 
theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 19, 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

Quản lý thuế 

Xử phạt đối với hành vi làm mất phiếu 
xuất kho 

Ngày 02/02/2018, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Công văn số 474/TCT-CS hướng 
dẫn xử phạt về hành vi làm mất phiếu 
xuất kho kiêm phiếu vận chuyển nội bộ. 

Trường hợp doanh nghiệp làm mất liên 
2 phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 
bộ đã phát hành nhưng chưa lập hoặc 
đã sử dụng hoặc đã lập sai và đã xóa bỏ 
nhưng chưa hết thời hạn lưu trữ thì bị 
xử phạt vi phạm về hóa đơn với mức 
phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng theo Khoản 
4, Điều 3, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. 

Không áp dụng phạt đối với khai 
quyết toán thuế quá thời hạn làm 
phát sinh số thuế nộp thừa 

Ngày 06/03/2018, Tổng cục Thuế ban 
hành Công văn số 740/TCT-TNCN 
hướng dẫn về việc xử phạt hành chính 
khi nộp chậm tờ khai.  

Trường hợp người nộp thuế thực hiện 
quyết toán thuế TNCN phát sinh số 
thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù 
trừ cho số thuế phát sinh kỳ sau nhưng 
chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo 
quy định thì không áp dụng phạt đối 
với vi phạm hành chính khai quyết toán 
thuế quá thời hạn. 

Hướng dẫn kê khai thuế với doanh 
nghiệp mới thành lập 

Ngày 09/03/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội 
ban hành Công văn số 9136/CT-TTHT 
hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với 
doanh nghiệp mới thành lập tại thời 
điểm cuối năm. Cụ thể như sau: 
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• Lệ phí môn bài: Công ty thành lập 
trong thời gian 6 tháng cuối năm phải 
kê khai và đóng lệ phí môn bài bằng 
50% mức đóng cả năm theo quy định tại 
Điều 4, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. 

• Thuế GTGT: Công ty kê khai thuế 
GTGT theo quý. Sau khi hoạt động đủ 
12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp 
theo, công ty căn cứ vào doanh thu 
bán hàng hóa, dịch vụ của năm 
dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) 
để thực hiện khai thuế GTGT theo 
tháng hoặc quý căn cứ quy định tại 
Điều 15, Thông tư số 151/2014/TT-BTC. 

• Thuế TNDN: Trường hợp kỳ tính thuế 
TNDN đầu tiên ngắn hơn 3 tháng thì 
được cộng gộp vào kỳ tính thuế của 
năm tiếp theo để quyết toán. 

• Thuế TNCN: Trường hợp trong tháng, 
quý, công ty không phát sinh khấu 
trừ thuế TNCN thì không phải kê khai 
thuế TNCN theo quy định. Trường 
hợp trong năm, công ty không phát 
sinh trả thu nhập thì không phải khai 
quyết toán thuế TNCN. 

• Hóa đơn: Trường hợp công ty là 
doanh nghiệp kê khai thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ từ khi 
thành lập chưa đăng ký đặt in hoặc 
tự in hóa đơn, chưa lập Thông báo 
phát hành hóa đơn gửi Cơ quan 
Thuế thì không phải nộp báo cáo 
tình hình sử dụng hóa đơn.
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Thuế Xuất Nhập khẩu – Hải quan 

Hàng hóa mua bán giữa các Doanh 
nghiệp chế xuất (“DNCX”) được miễn 
trừ Quản lý ngoại thương 

Ngày 27/02/2018, Tổng cục Hải quan đã 
ban hành Công văn số 517/GSQL-GQ2 
hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa của DNCX. Cụ thể như sau: 

• Về thủ tục hải quan: Hàng hóa mua 
bán giữa các DNCX với nhau được lựa 
chọn thực hiện thủ tục hải quan hoặc 
không thực hiện thủ tục hải quan. 
Trong trường hợp lựa chọn làm thủ 
tục hải quan, doanh nghiệp thực hiện 
thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo 
quy định tại Điều 86, Thông tư số 
38/2015/TT-BTC.  

• Về chính sách mặt hàng: Không áp 
dụng các biện pháp quản lý ngoại 
thương đối với hàng hóa mua bán, 
vận chuyển giữa các khu vực hải quan 
riêng trên lãnh thổ Việt Nam. 

• Về việc bán phế liệu: DNCX có vốn 
đầu tư nước ngoài được phép xuất 
khẩu phế liệu thu được trong quá 
trình sản xuất hàng hóa và phù hợp 
với Giấy chứng nhận đầu tư.  

Tổng cục Hải quan phúc đáp phản ánh 
về trị giá hải quan 

Ngày 05/03/2018, Tổng cục Hải quan 
ban hành Công văn số 1158/TCHQ-TNXK 
trả lời vướng mắc về trị giá hải quan.  
Cụ thể: 

• Về thông báo nghi vấn: Trường hợp 
có nghi vấn về trị giá khai báo, Cơ 
quan Hải quan (“CQHQ”) thông báo 
nghi vấn thông qua hệ thống cơ sở dữ 
liệu của CQHQ (Vnaccs) hoặc thông 
báo theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK 
ban hành tại Phụ lục VI, Thông tư số 
38/2015/TT-BTC. 

• Về xác định trị giá hải quan: Trong quá 
trình thực hiện tham vấn hoặc kiểm tra 
sau thông quan, trường hợp có đủ cơ 
sở bác bỏ trị giá khai báo, CQHQ thực 
hiện xác định trị giá hải quan theo đúng 
trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác 
định trị giá theo quy định tại Thông tư 
số 39/2015/TT-BTC và phải thông báo 
cho người khai hải quan biết mức 
giá, phương pháp xác định.  

Các thông tin được sử dụng để xác 
định trị giá là thông tin tương ứng với 
phương pháp xác định trị giá được 
CQHQ áp dụng. Khi thu thập thông 
tin phải thực hiện kiểm chứng thông 
tin và quy đổi về cùng điều kiều kiện 
mua bán hàng hóa. 

• Về cơ sở dữ liệu trị giá: Doanh nghiệp 
có trách nhiệm tự kê khai trị giá 
thanh toán sẽ phải thanh toán và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác 
của trị giá khai báo. Cơ sở dữ liệu trị 
giá chỉ được dùng để xác định dấu 
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hiệu nghi vấn, không được sử dụng 
để áp đặt trị giá hải quan và chỉ được 
lưu hành nội bộ trong ngành Hải 
quan. 

• Về tổ chức thực hiện: Văn bản quy 
phạm pháp luật đã quy định đầy đủ, 
rõ ràng và minh bạch trong việc thực 
hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi 
vấn, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, xác 
định trị giá hải quan. Tuy nhiên, một 
số công chức tại một số Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố thực hiện chưa đúng 
quy định nêu trên. Tổng cục Hải quan 
đã ban hành một số văn bản chấn 
chỉnh việc thực hiện không đúng quy 
định của một số Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố.  

Điều chỉnh cộng chi phí vận tải và các 
phụ phí liên quan vào trị giá hải quan 

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 
số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 và 
Công văn số 1395/TCHQ-TXNK ngày 
16/03/2018 hướng dẫn điều chỉnh cộng 
các chi phí vận tải và phụ phí liên quan 
vào trị giá hải quan.  

Theo hướng dẫn tại các Công văn này, 
trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu 
hàng hóa phát sinh các Khoản phí CIC/
EIS, phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh 
container ... thì các khoản phí này có thể 
được xem xét là khoản điều chỉnh cộng 
khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng 
hóa nhập khẩu nếu đáp ứng các điều 
kiện điều chỉnh cộng, bao gồm:  

• Do người mua thanh toán và chưa 
được tính trong trị giá thực tế đã 
thanh toán hay sẽ phải thanh toán; 

• Phải liên quan đến hàng hóa nhập 
khẩu;  

• Có số liệu khách quan, định lượng 
được, phù hợp với các chứng từ có 
liên quan. 

Theo đó, để đảm bảo việc khai báo đầy 
đủ các khoản chi phí liên quan đến việc 
vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu 
nhập đầu tiên, Tổng cục Hải quan yêu 
cầu Cục Hải quan các tỉnh: 

• Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 
khai báo đầy đủ các Khoản phí liên 
quan đến việc vận chuyển hàng hóa 
nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu 
tiên đáp ứng các điều kiện điều 
chỉnh cộng;
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• Tăng cường công tác kiểm tra tại khâu 
thông quan hàng hóa, kịp thời phát 
hiện và yêu cầu doanh nghiệp khai 
báo bổ sung vào trị giá tính thuế 
trong trường hợp doanh nghiệp 
không thực hiện khai báo đầy đủ; 

• Tiến hành rà soát kiểm tra, kiểm tra 
sau thông quan, thanh tra các tờ khai 
hải quan đã thông quan nhằm xác 
định những trường hợp doanh nghiệp 
kê khai chưa đầy đủ để truy thu tiền 
thuế và phạt vi phạm hành chính. 

Ngoài ra, Công văn số 1395/TCHQ-TXNK 
hướng dẫn thực hiện khai báo khoản 
điều chỉnh cộng trên hệ thống trong 
trường hợp doanh nghiệp thuộc diện 
khai báo mã phân loại khai trị giá là 7 
(Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch 
trong trường hợp có mối quan hệ đặc 
biệt nhưng không ảnh hưởng tới trị giá 
giao dịch). 

Nhập khẩu ô tô từ ngày 01/01/2018 
phải có giấy phép của Bộ Công Thương 

Ngày 26/02/2018, Tổng cục Hải Quan đã 
ban hành Công văn số 500/GSQL-GQ1 
hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô kể 
từ ngày 01/01/2018. 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 31, Nghị 
định số 116/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 
01/01/2018, doanh nghiệp chỉ được 
phép nhập khẩu ô tô sau khi được Bộ 
Công Thương cấp Giấy phép kinh 
doanh nhập khẩu ô tô. 

Trường hợp bất khả kháng không thể 
đáp ứng quy định tại Nghị định số 
116/2017/NĐ-CP nêu trên, thẩm quyền 
xem xét giải quyết thuộc thẩm quyền 
của Chính phủ không thuộc thẩm 
quyền của Tổng cục Hải quan. Doanh 
nghiệp có thể báo cáo Chính phủ để 
được xem xét giải quyết. 
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Chuyển tiêu thụ nội địa, C/O của 
nguyên liệu nhập khẩu của hàng sản 
xuất xuất khẩu (“SXXK”) sẽ không còn 
giá trị 

Ngày 14/03/2018, Tổng cục Hải quan 
ban hành Công văn số 1332/TCHQ-TXNK 
hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa 
SXXK tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa. 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 
33, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, 
trường hợp hàng hóa SXXK đã nộp thuế 
xuất khẩu nhưng sau đó bị trả lại để 
chuyển tiêu thụ nội địa thì khi tái nhập 
được miễn nộp thuế nhập khẩu, đồng 
thời được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp. 
Tuy nhiên, khi tiến hành chuyển tiêu thụ 
nội địa, doanh nghiệp phải kê khai nộp 
thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu 
đã được miễn thuế ban đầu. 

Để được chấp nhận tại thời điểm đăng 
ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử 
dụng, C/O phải còn giá trị hiệu lực và 
hàng hóa phải được xác định chưa 
tham gia vào bất kỳ quá trình sản xuất, 
chế biến (đảm bảo tính nguyên trạng về 
xuất xứ) kể từ thời điểm đăng ký tờ khai 
nhập khẩu ban đầu tới thời điểm đăng 
ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng.  

Theo đó, đối với hàng hóa bị trả lại, 
trường hợp phần nguyên liệu nhập 
khẩu trước đó đã tham gia vào quá 
trình sản xuất hàng hóa và sản phẩm 
hàng hóa và sản phẩm đã được xuất 
khẩu không đáp ứng Điều kiện về 
tính nguyên trạng xuất xứ nên không 
đủ cơ sở để kiểm tra chấp nhận C/O.



Tài liệu dùng cho mục đích tham khảo 
 12

©2018 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam 
Lưu hành nội bộ

Không được sử dụng lại kết quả phân 
tích phân loại đối với hàng hóa khó xác 
định thành phần cấu tạo 

Ngày 13/02/2018, Tổng cục Hải quan đã 
ban hành Công văn số 964/TCHQ-TXNK 
hướng dẫn về trường hợp không sử 
dụng lại kết quả phân tích phân loại. 

Theo quy định tại Khoản g, Điều 18, 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC, kết quả 
phân tích, phân loại của lô hàng đã được 
thông quan trước đó có thể được sử 
dụng để khai tên hàng, mã số cho các lô 
hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành 
phần, tính chất lý hóa, tính năng, công 
dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản 
xuất trong thời hạn 03 năm.  

Tuy nhiên, đối với những mặt hàng 
có  thành phần, tính chất lý hóa, tính 
năng, công dụng không thể xác định 
bằng mắt thường mà phải thông qua kết 
quả phân tích tại phòng thí nghiệm, 
Tổng cục Hải quan yêu cầu bắt buộc 
phải lấy mẫu đi phân tích phân loại và 
không được sử dụng kết quả phân tích 
phân loại của lô hàng trước đó.  

Chính sách thuế đối với hàng hóa thay 
đổi mã HS từ ngày 01/01/2018 

Ngày 12/02/2018, Tổng cục Hải quan đã 
ban hành Công văn số 974/TXNK-PL 
hướng dẫn về phương án xử lý đối với 
những mã HS đã hết hiệu lực từ ngày 
01/01/2018. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 
nhập khẩu mặt hàng trước đây được áp 
dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo 
Nghị định số 124/2016/NĐ-CP (thực 
hiện Hiệp định Thương mại Việt – Lào) 
nhưng kể từ ngày 01/01/2018 đã bị 
thay đổi/xóa bỏ trong Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu nhập khẩu ban hành 
kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, 
Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Tài 
chính phương án xử lý tạm thời như 
sau: 

• Doanh nghiệp tiến hành khai mã số 
H S mớ i t h e o t h e o T h ô n g tư 
số  65/2017/TT-BTC và tạm thời áp 
dụng thuế suất MFN để thông quan 
hàng hóa; 

• Sau khi sửa đổi Biểu thuế FTA sẽ quy 
định áp dụng phương án hồi tố để 
được hưởng thuế suất ưu đãi 
FTA  (nếu đáp ứng được yêu cầu 
hưởng thuế suất ưu đãi FTA). 

Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn cụ thể 
về nội dung này sau khi có ý kiến phê 
duyệt của Bộ Tài chính. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=65/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=65/2017/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ô tô nhập khẩu sẽ bị tăng cường kiểm 
tra trị giá hải quan 

Ngày 12/02/2018, Tổng cục Hải quan đã 
ban hành Công văn số 928/TCHQ-TXNK 
yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng 
cường công tác quản lý, xác định trị giá 
hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập 
khẩu, cụ thể bao gồm những nội dung sau: 

• Kiểm tra đầy đủ các tiêu chí về tên 
hàng của xe ô tô nhập khẩu để kiểm 
tra, xác định trị giá: Chi tiết tên hàng, 
nhãn hiệu, kiểu xe, dung tích xi lanh; 
số chỗ ngồi; số cửa; số cầu; kiểu hộp 
số (số sàn hay tự động); nhiên liệu sử 
dụng (xăng hay dầu); Mới hay đã qua 
sử dụng; Model; Các ký mã hiệu 
model khác nếu có (như Limited, 
Primium, XLE, LE...); Năm sản xuất, số 
km đã chạy (nếu là xe đã qua sử 
dụng); 

• Thực hiện tham vấn, kiểm tra sau 
thông quan đối với các lô hàng có 
dấu hiệu nghi vấn về trị giá theo quy 
định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC 
và Thông tư số 38/2015/TT-BTC; 

• Thực hiện theo đúng hướng dẫn về 
việc thu thập các nguồn thông tin, 
phương pháp quy đổi và kiểm chứng 
thông tin để phục vụ công tác xác 
định trị giá; 

• Thường xuyên rà soát đề xuất xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi 
ro về trị giá đối với mặt hàng xe ô tô 
nhập khẩu. Thực hiện đề xuất xây 
dựng bổ sung ngay đối với model, 
nhãn hiệu mới phát sinh. 
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Hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường 
hợp xảy ra lỗi do Cổng thông tin điện 
tử của Tổng cục Thuế 

Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Công văn số 559/TCT-KK về thời 
hạn nộp Hồ sơ khai thuế.  

Trường hợp xảy ra lỗi do Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày 
cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, 
nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách 
nhiệm thông báo (theo mẫu 02/TB-TĐT 
ban hành kèm theo Thông tư số 
110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của 
Bộ Tài chính) trên Trang thông tin điện 
tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế cho người 
nộp thuế biết về sự cố của hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục 
vận hành.  

Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng 
từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo 
sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người 
nộp thuế không bị xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ 
thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp 
cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong 
khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo 
thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn 
tiền chậm nộp được hệ thống quản lý 
thuế của Tổng cục Thuế thực hiện. 

Dự thảo phương án bổ sung chính 
sách khoanh nợ và xóa nợ thuế 

Ngày 13/02/2018, Bộ Tài chính đã ban 
hành Công văn số 1930/BTC-TCT về việc 
tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết 
của Quốc hội về Phương án xử lý nợ 
thuế không có khả năng thu hồi để các 
Bộ, ban ngành, địa phương tham gia 
góp ý kiến.  

Tại dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến bổ 
sung một số chính sách khoanh nợ, xóa 
nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
đáng chú ý như:  

• Khoanh nợ thuế (tạm thời chưa thu 
và không tính tiền chậm nộp thuế) từ 
ngày 01/01/2018 đối với người nộp 
thuế nợ tiền thuế đã ngừng hoạt độn 
Sản xuất kinh doanh (“SXKD”) quá 01 
năm và đã bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
giấy phép thành lập và hoạt động, 
giấy phép hành nghề.  

• Xóa nợ tiền chậm nộp đối với doanh 
nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
được thanh toán hoặc có nguồn chi 
từ Ngân sách Nhà nước (“NSNN”) 
nhưng chưa được thanh toán. 

Văn bản hướng dẫn khác
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• Xóa nợ  tiền phạt chậm nộp  thuế, tiền 
chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế 
phát sinh trước ngày 01/01/2018 của 
người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc gặp khó 
khăn bất khả kháng. 

• Xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
đối với những trường hợp không còn 
khả năng thu hồi do người nộp thuế 
thực tế đã giải thể, phá sản hoặc 
chấm dứt SXKD, thực tế không còn 
SXKD trước  ngày  01/01/2017 mà 
không còn khả năng nộp  thuế  và đã 
bị thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp 
ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

Ngày 15/03/2018, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Công văn số 845/TCT-CNTT thông 
báo về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng 
đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC. 
Cụ thể như sau: 

• Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp và triển 
khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế 
(HTKK) để doanh nghiệp nhỏ và vừa 
có thể lập được Báo cáo tài chính 
(“BCTC”) theo mẫu mới ban hành tại 
Thông tư số 133/2016/TT-BTC và nộp 
trực tuyến thông qua ứng dụng 
iHTKK, eTax hoặc qua các nhà dịch vụ 
Truyền nhận dữ liệu điện tử trung 
gian (“TVAN”) từ ngày 23/03/2018.  

• Tổng cục Thuế đã thông báo chuẩn 
định dạng tờ khai XML của các bộ 
BCTC đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 
133/2016/TT-BTC trên các trang Khai 
thuế qua mạng (địa ch ỉ http://
kekhaithue.gdt.gov.vn) và trang Thuế điện 
tử (địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn). 

•  Tổng cục Thuế tiếp tục lên kế hoạch 
nâng cấp đồng bộ các nội dung kê 
khai online của ứng dụng iHTKK, eTax 
và ứng dụng BCTC để xử lý dữ liệu 
BCTC phục vụ công tác quản lý thuế.

http://thuedientu.gdt.gov.vn
http://thuedientu.gdt.gov.vn
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