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Ngày 21/03/2019, Bộ Tài chính đã 
lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp 
về nội dung Dự thảo hướng dẫn 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy 
định về quản lý, sử dụng hóa đơn 
điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ. Một số điểm đáng lưu ý 
được đề xuất tại Dự thảo Thông tư 
bao gồm:

Quy định về các nội dung bắt 
buộc cần thể hiện trên hóa 
đơn, trong đó có chữ ký điện tử 
của người bán và người mua 
(nếu có); 

Tổng cục Thuế sẽ xây dựng, 
ban hành và hướng dẫn thực 
hiện tiêu chuẩn kỹ thuật của 
hóa đơn điện tử, bao gồm các 
định dạng XML chứa thông tin 
trao đổi, tiêu chuẩn kỹ thuật 
kết nối; 

Doanh nghiệp thuộc trường 
hợp rủi ro cao về thuế thì phải 
sử dụng hóa đơn điện tử có mã 
số của Cơ quan Thuế; 

Đối với giai đoạn chuyển tiếp 
từ ngày 01/11/2018 đến ngày 
31/10/2020:

Trường hợp Cơ quan Thuế 
chưa thông báo về việc 
chuyển đổi để sử dụng hóa 
đơn điện tử thì người nộp 
thuế vẫn áp dụng hóa đơn 
theo hướng dẫn tại các văn 
bản pháp luật đang còn 
hiệu lực trước đó (như Nghị 
định số 51/2010/NĐ-CP 
ngày 14/05/2010 và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP 
ngày 17/01/2014, và các 
văn bản hướng dẫn thi 
hành các Nghị định).

Trường hợp Cơ quan Thuế 
có thông báo về việc 
chuyển đổi để sử dụng hóa 
đơn điện tử nhưng người 
nộp thuế chưa đáp ứng 
điều kiện về hạ tầng công 
nghệ thông tin và tiếp tục 
sử dụng hóa đơn theo 
hướng dẫn tại các văn bản 
pháp luật đang còn hiệu lực 
trước đó thì cơ sở kinh 
doanh thực hiện gửi dữ liệu 
hóa đơn đến Cơ quan Thuế 
theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Nghị định số 
119/2018/NĐ-CP ngày 
12/09/2018 cùng với thời 
gian nộp tờ khai thuế giá trị 
gia tăng. Cơ quan Thuế sẽ 
thực hiện xây dựng cơ sở 
dữ liệu hóa đơn và đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử
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Ngày 01/03/2019, Bộ Công Thương 
đã ban hành Quyết định số 
456/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện 
Hiệp định CPTPP. 

Theo đó, lộ trình triển khai Hiệp 
định CPTPP được chia thành 2 giai 
đoạn chính:

Ngày 12/03/2019, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã ban hành Quyết định số 
245/QĐ-BKHĐT công bố danh mục 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực thành lập và 
hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 

Chi tiết danh mục thủ tục sửa đổi 
được quy định tại Phụ lục I, nội 
dung cụ thể của từng thủ tục được 
quy định tại Phụ lục II và được đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên 
mục “Bộ thủ tục hành chính và dịch 
vụ công”.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 
ký.

Kế hoạch thực hiện Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (Hiệp định CPTPP) 
của Bộ Công Thương

Sửa đổi thủ tục liên quan đến 
đăng ký thành lập doanh 
nghiệp

Giai đoạn 1 (năm 2019): bao 
gồm các nhiệm vụ chính như 
sau:

Tập trung hoàn tất các công 
việc liên quan đến ban 
hành các văn bản pháp luật 
cần thiết để thực hiện Hiệp 
định CPTPP;

Xây dựng và vận hành Cổng 
thông tin điện tử về FTA 
trên cơ sở phối hợp với 
Ngân hàng Thế giới và Đại 
sứ quán Australia tại Hà 
Nội;

Xây dựng và hoàn thiện các 
biện pháp kỹ thuật (tiêu 
chuẩn quốc gia, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, vệ sinh 
an toàn thực phẩm… ) phù 
hợp với các cam kết quốc tế

của Tổng cục Thuế phục vụ 
việc tra cứu dữ liệu hóa 
đơn.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 
tư số 09/2019/TT-BTC (“Thông tư 
09”) ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung tại Thông tư 
số 65/2017/TT-BTC về ban hành 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam, bao gồm:

Ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 
07/2019/TT-BTC (“Thông tư 07”) 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 72/2015/TT-BTC 
(“Thông tư 72”) ngày 12/05/2015 về 
áp dụng chế độ ưu tiên trong việc 
thực hiện thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 
doanh nghiệp.

Theo đó, một số nội dung sửa đổi 
đáng lưu ý như sau:

Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/04/2019.

Sửa đổi Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu 2018

Sửa đổi Quy chế thẩm định 
công nhận doanh nghiệp ưu 
tiên

Sửa đổi bổ sung mô tả hàng 
hóa tại Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu Việt 
Nam, tập trung vào mô tả hàng 
hóa của một số sản phẩm máy 
và thiết bị điện chủ yếu thuộc 
chương 84, chương 85 và 
chương 87; và

Sửa đổi một số chi tiết trong 06 
quy tắc phân loại mã HS, tập 
trung tại Quy tắc 3, bao gồm 
3(a), 3(b) và 3(c).

Giai đoạn 2 (năm 2020 – 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035): Tiếp 
tục triển khai hoàn thiện hệ 
thống pháp lý/ văn bản pháp 
luật; Xây dựng và hoàn thiện 
các biện pháp kỹ thuật; và thực 
hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến việc xây dựng Đề án cảnh 
báo sớm về Phòng vệ thương 
mại.

để hỗ trợ cho sự phát triển 
của các doanh nghiệp, sản 
phẩm Việt Nam và bảo vệ 
người tiêu dùng;…
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Thông tư có hiệu lực thi hành từ 
ngày 28/03/2019 (được đính chính 
theo Quyết định số 296/QĐ-BTC 
ngày 27/02/2019).

Bổ sung thời hạn nộp thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu của doanh nghiệp ưu 
tiên: Thực hiện theo quy định 
tại Khoản 2, Điều 9, Luật Thuế 
Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu số 
107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 
(Khoản 4, Điều 1, Thông tư 07 
sửa đổi Điều 9, Thông tư 72);

Sửa đổi đơn vị tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp ưu tiên: 
Tổng cục Hải quan là đơn vị 
tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp ưu tiên, thay cho Cục 
Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương nơi 
doanh nghiệp có trụ sở như 
quy định cũ (Khoản 5, Điều 1, 
Thông tư 07 sửa đổi Điều 18, 
Thông tư 72);

Bổ sung thời hạn thẩm định 
điều kiện để áp dụng chế độ ưu 
tiên: Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Tổng cục Hải quan 
thẩm định, kết luận về việc 
công nhận doanh nghiệp ưu 
tiên (Khoản 6, Điều 1, Thông tư 
07 sửa đổi Điều 19, Thông tư 
72);

Bổ sung điều khoản về gia hạn 
áp dụng chế độ ưu tiên: Trong 
thời gian 03 tháng tính đến thời 
hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu
tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ 

các thông tin thu thập từ các 
Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố nơi doanh nghiệp 
có trụ sở chính và nơi doanh 
nghiệp có hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu để quyết định 
gia hạn (Khoản 7, Điều 1, 
Thông tư 07 bổ sung Điều 20a, 
Thông tư 72);

Bổ sung trách nhiệm của 
doanh nghiệp được áp dụng 
chế độ ưu tiên: Thông báo 
bằng văn bản cho Tổng cục Hải 
quan quyết định xử lý vi phạm 
pháp luật về thuế, kế toán của 
cơ quan có thẩm quyền đối với 
doanh nghiệp trong thời gian 
30 ngày kể từ ngày nhận được 
quyết định (Khoản 10, Điều 1, 
Thông tư 07 bổ sung Điều 26, 
Thông tư 72);



Doanh thu từ khoản bồi 
hoàn được xét ưu đãi thuế 
theo địa bàn

Điều kiện ghi nhận chi phí 
được trừ đối với phí OUR

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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khấu trừ và nộp thay thuế Nhà 
thầu cho ngân hàng nước ngoài. 
Đối với Công ty, khi thanh toán 
khoản phí trên thì điều kiện để ghi 
nhận chi phí được trừ là:

Ngày 13/03/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
9343/CT-TTHT về chính sách thuế 
đối với phí chuyển khoản ngân 
hàng. Theo đó, đối với các khoản 
phí phát sinh ở cả Việt Nam và 
nước ngoài (còn gọi là phí OUR), 
khách hàng thanh toán sẽ chịu 
thuế Nhà thầu và ngân hàng tại 
Việt Nam có trách nhiệm kê khai,

Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
637/TCT-DNL hướng dẫn về ưu đãi 
thuế TNDN đối với khoản tiền bồi 
hoàn nhận được từ đối tác nước 
ngoài.

Theo đó, trường hợp Công ty đáp 
ứng điều kiện ưu đãi thuế theo địa 
bàn và được nhà cung cấp nước 
ngoài bồi hoàn tiền mua máy móc, 
thiết bị theo các thỏa thuận 
thương mại, thì khoản bồi hoàn 
này cũng được hưởng ưu đãi thuế.

Khoản thanh toán thực tế liên 
quan đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty; có đủ 
hóa đơn, chứng từ hợp pháp 
mang tên địa chỉ, mã số thuế 
của Công ty hoặc hồ sơ chứng 
từ chứng minh khoản trích tiền 
phí dịch vụ chuyển tiền thanh 
toán cho ngân hàng nước ngoài 
như sao kê tài khoản của ngân 
hàng Việt Nam và thực hiện 
thanh toán không dùng tiền 
mặt theo quy định của pháp 
luật về thuế Giá trị gia tăng. 

Trường hợp các hồ sơ, chứng 
từ chứng minh khoản chi phí 
có liên quan đến giao dịch nêu 
trên được thể hiện dưới dạng 
thông tin, dữ liệu điện tử thì 
các dữ liệu thông tin này phải 
đảm bảo chính xác, đủ tin cậy 
về tính toàn vẹn của thông tin 
theo quy định tại Luật Giao 
dịch điện tử số 51/2005/QH11 
ngày 29/11/2005.

Đối với các chi phí phát sinh tại 
nước ngoài thì các hồ sơ của 
các khoản chi phí này phải phù 
hợp với quy định của nước sở 
tại và phải được dịch ra tiếng 
Việt.

Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”)



Điều kiện áp dụng miễn thuế 
TNCN theo Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần đối với cá 
nhân của Văn phòng đại diện 
(“VPĐD”)

© 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 trường8

Ngày 28/02/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
855/TCT-HTQT hướng dẫn về việc 
áp dụng Hiệp định tránh đánh 
thuế hai lần đối với người nước 
ngoài được cử sang làm trưởng văn 
phòng hoặc làm nhân viên của 
VPĐD tại Việt Nam. 

Theo đó, nếu cá nhân nước ngoài 
đồng thời thỏa mãn 03 điều kiện 
sau sẽ được miễn nộp thuế tại Việt 
Nam và chỉ phải nộp thuế TNCN tại 
nơi bản xứ, cụ thể:

Ngày 08/04/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
1285/TCT-DNNCN hướng dẫn về 
việc xác định số thuế TNCN của 
người lao động tại địa bàn Khu 
kinh tế trong năm 2018.

Theo quy định tại Nghị định 
82/2018/NĐ-CP, từ ngày 
10/07/2018, người lao động tại địa 
bàn Khu kinh tế phải nộp đủ 100% 
thuế TNCN phát sinh thay vì được 
miễn 50% như trước đây. Theo đó, 
Công văn đã đưa ra công thức tính 
thuế TNCN của người lao động tại 
địa bàn Khu kinh tế trong năm 
2018. Cụ thể, số thuế TNCN được 
miễn giảm trong năm sẽ được tính 
theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế tại 
Khu kinh tế của cá nhân từ ngày 
01/01/2018 đến ngày 09/07/2018 
trên tổng thu nhập chịu thuế trong 
năm tính thuế. 

Người nước ngoài có mặt tại 
Việt Nam dưới 183 ngày trong 
giai đoạn 12 tháng bắt đầu 
hoặc kết thúc trong năm tính 
thuế.

Trường hợp người nước ngoài 
ký Hợp đồng lao động trực tiếp 
với Công ty mẹ tại nước ngoài 
(không phải đối tượng cư trú 
tại Việt Nam) nhưng được bổ 
nhiệm sang làm việc cho VPĐD 
tại Việt Nam. Trong đó, VPĐD 
tại Việt Nam là chủ lao động 
thực sự của cá nhân chịu trách 
nhiệm đối với công việc của cá 
nhân trong quá trình hoạt

Công thức xác định số thuế 
TNCN được giảm tại Khu kinh 
tế trong năm 2018

Thuế Thu nhập cá nhân 
(“TNCN”)



Tính thuế TNCN đối với tiền 
thuê nhà tại nước ngoài cho 
chuyên gia
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Ngày 25/02/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
7337/CT-TTHT hướng dẫn kê khai 
thuế TNCN đối với tiền thuê nhà tại 
nước ngoài được người sử dụng 
lao động chi trả hộ cho người lao 
động ra làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, trường hợp Công ty trả 
thay tiền thuê nhà ở nước ngoài 
cho người lao động thì khoản tiền 
thuê nhà, điện nước và các dịch vụ 
kèm theo (nếu có) tính vào thu 
nhập chịu thuế theo số thực tế trả 
hộ nhưng không vượt quá 15% 
tổng thu nhập chịu thuế phát sinh 
(chưa bao gồm tiền thuê nhà) 
không phân biệt nơi trả thu nhập.

Ngày 18/03/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
903/TCT-CS hướng dẫn về việc xác 
định nghĩa vụ thuế Nhà thầu đối 
với thu nhập từ tiền bản quyền. 
Theo đó, trường hợp các công ty 
giao gia công tại nước ngoài 
chuyển tiền phí bản quyền cho 
công ty tại Việt Nam chi trả hộ cho 
các công ty sở hữu bản quyền ở 
nước ngoài, nếu khoản thu nhập 
mà các công ty sở hữu bản quyền ở 
nước ngoài nhận được là phát sinh 
tại nước ngoài thì các công ty sở 
hữu bản quyền ở nước ngoài 
không thuộc đối tượng áp dụng 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

Nếu khoản thu nhập nhận được 
của các công ty sở hữu bản quyền 
ở nước ngoài được coi là phát sinh 
tại Việt Nam, thì các công ty này 
thuộc đối tượng điều chỉnh của 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

động và có quyền đối với sản 
phẩm và dịch vụ do cá nhân 
tạo ra. Ngoài ra, VPĐD cũng sẽ 
thực hiện trách nhiệm đối với 
việc cung cấp phương tiện làm 
việc, địa điểm làm việc cũng 
như chi trả tiền lương, tiền 
công của cá nhân.

VPĐD không tham gia thực 
hiện các hoạt động trong chuỗi 
kinh doanh của công ty nước 
ngoài và không được xem xét 
là đã hình thành cơ sở thường 
trú tại Việt Nam.

Phí bản quyền phát sinh tại 
nước ngoài thì không chịu 
thuế Nhà thầu

Thuế Nhà thầu nước ngoài 
(“NTNN”)
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Ngày 03/04/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
14124/CT-TTHT hướng dẫn về thuế 
suất thuế GTGT đối với dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp.

Theo đó, trường hợp Công ty đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp và thực 
hiện dịch vụ đại diện trên cơ sở 
hợp đồng dịch vụ khoa học & công 
nghệ phù hợp với Luật Khoa học và 
Công nghệ thì được áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 5%.

Ngày 27/03/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
11949/CT-TTHT hướng dẫn về thuế 
suất thuế GTGT của dịch vụ tìm 
kiếm và giới thiệu khách hàng 
trong khu chế xuất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 
nội địa ký hợp đồng cung cấp dịch 
vụ tìm kiếm và giới thiệu khách

hàng là các Doanh nghiệp chế xuất 
(“DNCX”) cho các nhà cung cấp 
cũng là các DNCX thì dịch vụ này 
được xác định là dịch vụ cung ứng 
trực tiếp cho tổ chức trong khu phi 
thuế quan và tiêu dùng trong khu 
phi thuế quan, và thuộc đối tượng 
áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Ngày 26/02/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
7539/CT-TTHT hướng dẫn về chính 
sách thuế GTGT và TNDN đối với 
trường hợp Công ty mua căn hộ 
chung cư cho người lao động. Theo 
đó:

Nếu căn hộ nằm trong Khu 
Công nghiệp (”KCN”) thì thuế 
GTGT đầu vào hình thành tài 
sản cố định là nhà ở, trạm y tế 
cho công nhân làm việc trong 
KCN được khấu trừ toàn bộ.

Nếu căn hộ nằm ngoài KCN, 
nếu căn hộ thực hiện theo quy 
định của pháp luật về tiêu 
chuẩn thiết kế nhà ở công 
nhân KCN thì thuế GTGT của 
nhà mua phục vụ cho công 
nhân được khấu trừ toàn bộ.

Điều kiện hưởng thuế suất 
thuế GTGT 5% đối với dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp

Căn hộ chung cư mua cho 
người lao động phải thỏa 
mãn tiêu chuẩn về thiết kế 
nhà ở cho công nhân

Dịch vụ tìm kiếm khách hàng 
tiêu dùng trong khu phi thuế 
quan được hưởng thuế suất 
thuế GTGT 0%

Thuế Giá trị gia tăng 
("GTGT")



Người mua có nghĩa vụ kiểm 
tra "chữ ký" khi nhận hóa 
đơn điện tử

Phải lập hóa đơn điều chỉnh 
khi sai tên hàng
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Ngày 13/02/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
476/TCT-CS hướng dẫn về hoàn 
thuế GTGT cho dự án đầu tư. 

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh 
doanh mới thành lập từ dự án đầu 
tư có số thuế đầu vào đạt lũy kế từ 
300 triệu đồng trở lên thì được 
hoàn thuế GTGT (không phân biệt 
thời gian đầu tư dưới hay trên 01 
năm).

Ngày 18/02/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
509/TCT-DNL hướng dẫn thực hiện 
hóa đơn điện tử. Theo đó, khi sử 
dụng hóa đơn điện tử, người bán 
và người mua phải thỏa thuận rõ 
về định dạng hóa đơn điện tử, cách 
thức truyền nhận, các điều kiện 
bảo đảm tính toàn vẹn của hóa 
đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ 
kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ 
ký số khi nhận hóa đơn điện tử.

Ngày 26/03/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
11512/CT-TTHT về việc điều chỉnh 
hóa đơn GTGT sai tên hàng hóa.

Theo đó, trường hợp bên bán đã 
lập hóa đơn giao bên mua, nhưng 
sau đó bên mua đề nghị điều chỉnh 
lại tên hàng bằng tiếng Việt (trên cơ 
sở dịch từ tên tiếng Anh sang tiếng 
Việt) thì hai bên phải lập biên bản 
hoặc có thỏa thuận về việc điều 
chỉnh. Ngoài ra, người bán xuất 
hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ nội 
dung đã ghi sai, nội dung điều

Ngoài các điều kiện trên, đối 
với thuế TNDN, công ty cần ghi 
nhận tài sản cố định và trích 
khấu hao theo quy định để tính 
vào chi phí hợp lý.

Dự án đầu tư dưới 01 năm 
vẫn được xét hoàn thuế 
GTGT

Hóa đơn
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Ngày 13/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1417/TCHQ-TXNK về trường hợp 
được phép nộp dần nợ thuế.

Theo đó, quy định cho phép nộp 
dần nợ thuế trong thời hạn 12 
tháng chỉ áp dụng với doanh 
nghiệp nợ thuế quá 90 ngày và bị 
cưỡng chế thuế. Trường hợp 
doanh nghiệp chưa bị cưỡng chế 
thuế thì không được phép nộp dần 
thuế.

Ngày 13/03/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
812/TCT-DNL hướng dẫn về kê khai 
thuế đối với trường hợp ngày lập 
và ngày ký hóa đơn không cùng 
ngày. Theo đó, trong trường hợp, 
người mua ký và gửi hóa đơn điện 
tử lại người bán chậm hơn ngày lập 
hóa đơn do thông qua hệ thống

của tổ chức trung gian, ngày lập 
hóa đơn sẽ có thể được xem xét là 
ngày xác định nghĩa vụ kê khai, nộp 
thuế và hạch toán theo quy định.

Ngày 18/03/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
893/TCT-CS hướng dẫn về chính 
sách thuế đối với khoản thu duy tu 
hạ tầng khu công nghệ cao.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 
khoản thu tiền duy tu, tái tạo cơ sở 
hạ tầng từ các doanh nghiệp trong 
Khu công nghiệp, Khu chế xuất 
không thuộc đối tượng điều chỉnh 
của Luật phí và lệ phí mà chuyển 
sang cơ chế giá theo quy định pháp 
luật và thuộc đối tượng điều chỉnh 
của pháp luật thuế.

Theo đó, khi phát sinh khoản thu 
duy tu, bảo dưỡng hạ tầng khu 
công nghệ cao, đơn vị thực hiện 
phải xuất hóa đơn và kê khai thuế 
GTGT và TNDN tương ứng.

chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày 
tháng năm của hóa đơn cần điều 
chỉnh. 

Thời điểm khai thuế khi lập 
và ký hóa đơn điện tử không 
cùng ngày

Thu phí duy tu hạ tầng khu 
công nghệ cao phải xuất hóa 
đơn

Doanh nghiệp chưa bị cưỡng 
chế thuế thì không được 
phép nộp dần nợ thuế

Quản lý thuế



Chính sách thuế đối với 
doanh nghiệp thực hiện dự 
án tại nước ngoài
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Ngày 01/02/2019, Cục Thuế Hà Nội 
đã ban hành Công văn số 
6075/CT-TTHT hướng dẫn về chính 
sách thuế cho doanh nghiệp thực 
hiện các dự án tại nước ngoài. 
Theo đó:

Về thuế GTGT: Trường hợp 
Công ty nhận thi công công 
trình nhà máy tại nước ngoài 
thì được hưởng thuế GTGT 0%, 
nếu đáp ứng điều kiện là dịch 
vụ xuất khẩu. Thuế GTGT đầu 
vào dùng cho hoạt động hưởng 
thuế GTGT 0% được khấu trừ 
toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện 
tại Thông tư số 
219/2013/TT-BTC.

phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, có đủ 
hóa đơn, chứng từ theo quy 
định thì được phép hạch toán. 
Riêng hóa đơn, chứng từ phải 
phù hợp với quy định của nước 
sở tại và được dịch ra tiếng Việt.

Về thuế TNCN: Trường hợp 
Công ty cử người lao động là cá 
nhân cư trú tại Việt Nam ra 
nước ngoài để thi công công 
trình thì thu nhập phát sinh ở 
nước ngoài cũng phải kê khai 
nộp thuế TNCN. 

Đối với nhân công thuê khoán 
là cá nhân không cư trú tại Việt 
Nam thì không chịu thuế TNCN 
tại Việt Nam. Khi đó, hồ sơ 
hạch toán chi phí hợp lý, hợp lệ 
cần chứng minh được thực tế 
hoạt động và chi trả như hợp 
đồng thuê khoán, chứng từ 
thanh toán lương…

Về thuế TNDN: Các chi phí 
phát sinh tại nước ngoài nếu



Thông báo bãi bỏ một số 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính trong lĩnh vực thuế 
Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

Giảm giá hàng hóa nhập 
khẩu trong các khoản điều 
chỉnh trừ khỏi trị giá hải quan
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Ngày 25/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1656/TXNK-CST hướng dẫn xử lý 
thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại 
chỗ. Cụ thể:

Ngày 25/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1108/TCHQ-TXNK về việc triển khai 
thực hiện Thông tư số 
04/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 04/03/2019). 

Theo đó, Thông tư số 
04/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 
11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn miễn thuế Xuất khẩu đối với 
hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa 
từ thị trường trong nước vào khu 
phi thuế quan để xây dựng, sửa 
chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung 
trong khu phi thuế quan.

Ngày 14/03/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1450/TCHQ-TXNK hướng dẫn về 
việc xét giảm giá hàng hóa nhập 
khẩu. Theo quy định hiện hành, 
những khoản giảm giá được tiến 
hành điều chỉnh trừ khỏi trị giá hải 
quan hàng nhập khẩu bao gồm:

Trường hợp doanh nghiệp mở 
tờ khai nhập khẩu hàng hóa đã 
xuất khẩu được trả lại từ tờ 
khai xuất khẩu tại chỗ có thể 
sử dụng mã loại hình A31;

Hàng hóa xuất khẩu đã nộp 
thuế Xuất khẩu nhưng phải tái 
nhập được hoàn thuế Xuất 
khẩu, không phải nộp thuế 
Nhập khẩu và thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT;

Trường hợp hàng hóa là 
nguyên liệu nhập khẩu để sản 
xuất sản phẩm xuất khẩu 
nhưng sau đó không xuất khẩu 
ra nước ngoài hoặc xuất khẩu 
vào khu phi thuế quan thì phải 
nộp thuế Nhập khẩu, thuế 
GTGT đối với phần nguyên liệu 
đã nhập khẩu ban đầu.

Hoàn thuế cho hàng hóa 
xuất khẩu tại chỗ bị trả lại

Thuế Xuất Nhập khẩu, Hải 
quan



Chính sách hoàn thuế GTGT 
hàng hóa nhập khẩu sau đó 
xuất khẩu trả lại chủ hàng 
nước ngoài trong các giai 
đoạn
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Theo đó, khoản giảm giá do doanh 
thu của mặt hàng không có lợi 
nhuận không thuộc loại giảm giá 
được xét miễn thuế và điều chỉnh 
trừ ra khỏi trị giá hải quan hàng 
nhập khẩu.

Ngày 14/03/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1453/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục 
Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý 
việc hoàn thuế GTGT đối với hàng 
hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu 
trả lại chủ hàng nước ngoài.

Theo đó, chính sách hoàn thuế 
GTGT đối với hàng nhập khẩu sau 
đó tái xuất trả lại chủ hàng nước 
ngoài sẽ được áp dụng qua các giai 
đoạn như sau:

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng 
ký trước ngày 01/07/2016: 
Hàng hóa nhập khẩu sau đó tái 
xuất trở lại chủ hàng nước 
ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng 
ký trước ngày 01/07/2016, Cơ 
quan Hải quan thực hiện xử lý 
tiền thuế GTGT nộp thừa theo 
đúng quy định;

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng 
ký từ ngày 01/07/2016 đến 
trước ngày 01/02/2018: Trường 
hợp doanh nghiệp đã nộp thuế 
GTGT đối với hàng nhập khẩu 
nhưng sau đó xuất khẩu trả lại 
chủ hàng nước ngoài, tờ khai 
xuất khẩu đăng ký từ ngày 
01/07/2016 đến trước ngày 
01/02/2018 thì không được 
hoàn thuế mà thực hiện kê 
khai, khấu trừ theo quy định tại 
Khoản 3, Điều 1, Thông tư 
130/2016/TT-BTC của Bộ Tài 
chính;

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng 
ký từ ngày 01/02/2018: Trường 
hợp doanh nghiệp đã nộp thuế 
GTGT đối với hàng nhập khẩu 
nhưng sau đó phải xuất khẩu 
trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ 
khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 
01/02/2018 thì Cơ quan Hải 
quan thực hiện xử lý tiền thuế 
GTGT nộp thừa theo đúng quy 
định.

Giảm giá theo cấp độ thương 
mại của giao dịch mua bán 
hàng hóa;

Giảm giá theo số lượng hàng 
hóa mua bán;

Giảm giá theo hình thức và thời 
gian thanh toán.



Khai bổ sung số lượng hàng 
hóa nhập khẩu sau thông 
quan

Ngày 26/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
514/GSQL-GQ1 hướng dẫn về khai 
bổ sung hồ sơ hải quan sau thông 
quan.

Theo đó, căn cứ quy định tại
Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 
39/2018/TT-BTC, trường hợp sau 
khi thông quan hàng nhập khẩu, 
doanh nghiệp phát hiện bên bán 
gửi thiếu hàng thì được khai bổ 
sung nếu chưa đưa hoặc chỉ mới 
đưa một phần hàng hóa ra khỏi 
khu vực giám sát hải quan. 

Trường hợp đã đưa toàn bộ hàng 
hóa ra khỏi khu vực giám sát hải 
quan, doanh nghiệp không được 
tiến hành khai bổ sung về số 
lượng.

Ngày 19/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
424/GSQL-GQ2 hướng dẫn về thủ 
tục hải quan của DNCX.

Theo đó, trường hợp DNCX thực 
hiện hoạt động gia công cho đối 
tác nước ngoài thì thực hiện tờ khai 
hải quan theo loại hình nhập E11, 
xuất E42. Đồng thời, khi thực hiện 
hoạt động gia công, doanh nghiệp 
phải thực hiện thông báo cơ sở sản 
xuất, thông báo hợp đồng gia công 
trước khi nhập khẩu lô hàng đầu 
tiên và thực hiện báo cáo quyết 
toán theo quy định của hoạt động 
gia công cho thương nhân nước 
ngoài.

Gần đây, Tổng cục Hải quan đã ban 
hành Công văn số 353/GSQL-GQ2 
(ngày 01/01/2019) và Công văn số 
1478/TXNK-CST (ngày 19/02/2019), 
hướng dẫn về việc nhập khẩu hàng 
hóa để góp vốn tạo tài sản cố định. 
Cụ thể:

Trường hợp DNCX nhập khẩu 
máy móc thiết bị từ nước ngoài 
sau đó chuyển sang DNCX 
khác để góp vốn thì máy móc

Gia công cho nước ngoài, 
doanh nghiệp chế xuất 
("DNCX") phải mở tờ khai 
nhập E11, xuất E42

Chính sách thuế đối với máy 
móc nhập khẩu để góp vốn
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Ngày 22/02/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
1040/TCHQ-GSQL hướng dẫn 
chuyển đổi mục đích sử dụng hàng 
hóa của DNCX. Cụ thể:

Ngày 04/01/2019, Tổng cục Hải 
quan đã ban hành Công văn số 
121/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc 
kiểm tra, xác định trị giá hải quan 
của hàng hóa xuất khẩu. Một số 
nội dung trọng tâm, trọng điểm 
kiểm tra được tóm tắt như sau:

Văn bản hướng dẫn việc kiểm 
tra, xác định trị giá hải quan

Trường hợp DNCX ký hợp đồng 
sản xuất sản phẩm xuất khẩu 
và được đối tác nước ngoài chỉ 
định giao sản phẩm cho chính 
mình để phục vụ dự án đầu tư 
thì cũng phải làm thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu tại chỗ. DNCX 
thực hiện kê khai mã loại hình 
E42 - xuất khẩu sản phẩm của 
DNCX trên tờ khai xuất khẩu tại

chỗ và mã loại hình G12 - tạm 
nhập máy móc thiết bị phục vụ 
dự án có thời hạn trên tờ khai 
nhập khẩu tại chỗ;

Đối với sản phẩm sản xuất xuất 
khẩu được chuyển tiêu dùng 
nội bộ tại chính DNCX, DNCX 
phải mở tờ khai thay đổi mục 
đích sử dụng, áp dụng mã loại 
hình A42 - chuyển tiêu thụ nội 
địa khác;

Về chính sách thuế, hàng hóa 
xuất khẩu từ DNCX ra nước 
ngoài và hàng nhập khẩu từ 
nước ngoài vào DNCX và chỉ sử 
dụng trong DNCX được miễn 
thuế Xuất khẩu, thuế Nhập 
khẩu theo Điểm c, Khoản 4, 
Điều 2, Luật Thuế Xuất khẩu, 
Thuế Nhập khẩu số 
107/2016/QH13.

thiết bị này không thuộc đối 
tượng không chịu thuế Nhập 
khẩu theo Điểm c, Khoản 4, 
Điều 2, Luật thuế XNK số 
107/2016/QH13 và đối tượng 
không chịu thuế GTGT theo 
Khoản 20, Điều 4, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC;

Doanh nghiệp nội địa nhập 
khẩu hàng hóa để góp vốn 
phải nộp thuế GTGT tại khâu 
nhập khẩu, trừ các đối tượng 
không chịu thuế GTGT. Cơ 
quan Hải quan cũng đã hướng 
dẫn về vấn đề này tại Công văn 
số 2898/TCHQ-TXNK ngày 
28/04/2017.

Giữ lại hàng sản xuất xuất 
khẩu theo chỉ định của nước 
ngoài vẫn phải khai hải quan

Tăng cường kiểm tra trị giá 
hàng xuất khẩu có thuế suất 
cao và kim ngạch lớn
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của hàng hóa xuất khẩu trong 
thông quan và sau thông quan, 
trong đó tập trung kiểm tra trị 
giá đối với hàng hóa xuất khẩu 
có thuế suất thuế Xuất khẩu 
cao, kim ngạch xuất khẩu lớn. 
Một số nội dung kiểm tra bao 
gồm:

Trong thời gian tới, yêu cầu tập 
trung kiểm tra trị giá các mặt 
hàng xuất khẩu là tài nguyên 
khoáng sản (đá xẻ, đá khối, 
quặng kim loại) được ban hành 
tại Phụ lục kèm Công văn.

Đối với các tờ khai hải quan đã 
được thông quan:

Phương pháp xác định trị 
giá hải quan;

Các tài liệu, chứng từ chứng 
minh về các chi phí liên 
quan đến xác định trị giá 
hải quan của hàng hóa;

Kiểm tra tính thống nhất 
giữa tổng số tiền đối tác 
nước ngoài đã thanh toán 
cho hàng hóa xuất khẩu 
(thể hiện trên các chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng, 
sổ phụ ngân hàng...) và kết 
quả hạch toán số tiền đã 
thu, còn phải thu về hàng 
hóa xuất khẩu của doanh 
nghiệp…

Nhưng chưa tiến hành 
kiểm tra sau thông quan: 
Yêu cầu rà soát, đánh giá 
rủi ro để lập kế hoạch và tổ 
chức kiểm tra sau thông 
quan tại trụ sở Cơ quan Hải 
quan hoặc tại trụ sở doanh 
nghiệp;

Đã tiến hành kiểm tra sau 
thông quan: Yêu cầu tổ 
chức rà soát bổ sung. 
Trường hợp phát hiện trị 
giá hải quan khai báo chưa 
đúng nhưng chưa được xác 
định lại trị giá, hoặc đã 
được xác định lại trị giá hải 
quan nhưng chưa đáp ứng 
yêu cầu tại Công văn này, 
thì lập kế hoạch và thực 
hiện thanh tra chuyên 
ngành tại doanh nghiệp để 
xác định lại trị giá hải quan;
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Đối với các tờ khai hải quan 
chưa được thông quan (kể từ 
thời điểm ban hành Công văn 
này): Ngày 19/02/2019, Tổng cục Hải 

quan đã ban hành Công văn số 
1472/TXNK-PL hướng dẫn về phân 
loại đường kính lõi của cáp điện 
nhiều lõi. Theo đó, với loại dây cáp 
điện nhiều lõi (multicore), tiêu chí 
đường kính lõi (a core diameter) 
quy định trong Danh mục hàng 
hóa xuất khẩu nhập khẩu (ban 
hành tại Thông tư số 
65/2017/TT-BTC) được xác định 
theo đường kính của một lõi dây.

Tiêu chí phân loại dây cáp 
điện nhiều lõi

Đối với các tờ khai hải quan 
được phân luồng vàng hoặc 
luồng đỏ, thực hiện kiểm 
tra chi tiết hồ sơ hải quan, 
tham vấn trị giá hải quan để 
bảo đảm xác định trị giá hải 
quan đúng theo hướng 
dẫn;

Rà soát kỹ các tờ khai hải 
quan được phân luồng 
xanh, đã thông quan thực 
hiện kiểm tra theo quy 
định. Đồng thời phối hợp 
Cục Quản lý rủi ro để xác 
lập ngay tiêu chí phân 
luồng trên Hệ thống.
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Ngày 25/01/2019, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Công văn số 75/CVL-QLLĐ 
hướng dẫn về quản lý giấy phép 
lao động đối với lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo 
đó, nếu nội dung trong Hợp đồng 
lao động với người nước ngoài 
không đúng với nội dung của Giấy 
phép lao động thì Giấy phép lao 
động của người nước ngoài đó sẽ 
hết hiệu lực.

Ngày 07/03/2019, Bảo hiểm xã hội 
(“BHXH”) Việt Nam đã ban hành 
Công văn số 679/BHXH-BT hướng 
dẫn về đối tượng, mức đóng, 
phương thức đóng, tiền lương làm 
căn cứ đóng cũng như hồ sơ, biểu 
mẫu có liên quan đối với người lao 
động là công dân nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam thỏa mãn đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc tại 
Điều 2, Nghị định số 
143/2018/NĐ-CP.

Ngày 13/03/2019, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam đã ban hành Công 
văn số 1521/NHNN–QLNH hướng 
dẫn về việc sử dụng tài khoản ngân 
hàng của VPĐD.

Theo đó, VPĐD không thực hiện 
kinh doanh tại Việt Nam, do đó 
không phát sinh nguồn thu hợp 
pháp từ kinh doanh tại Việt Nam. 
Ngoài ra, theo quy định về hạn chế 
sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt 
Nam thì các giao dịch thanh toán 
giữa người cư trú và người không 
cư trú trên lãnh thổ Việt Nam 
không được thực hiện bằng ngoại 
hối (trừ một số trường hợp đặc 
biệt). 

Do đó, VPĐD không được sử dụng 
tài khoản thanh toán để nhận tiền 
từ các công ty Việt Nam theo chỉ 
định của công ty tại nước ngoài.

Hướng dẫn lập hồ sơ tham 
gia bảo hiểm xã hội cho 
người nước ngoài

Giấy phép lao động hết hiệu 
lực khi nội dung hợp đồng 
lao động khác với nội dung 
của Giấy phép lao động

VPĐD không được nhận tiền 
hộ cho Công ty nước ngoài

Lĩnh vực khác (Bảo hiểm, 
quản lý ngoại hối)
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