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Trong số này:

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Nghị quyết số 86/2019/QH14 tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2020 và Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương
tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
Bán dịch vụ ra nước ngoài, chưa thu phí vẫn phải khai nộp thuế TNDN
Nghĩa vụ quyết toán thuế khi tách doanh nghiệp
Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Lao động nước ngoài chịu thuế TNCN 20% cho đến khi cư trú đủ 183 ngày
Thuế TNCN của cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức
Thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ
Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
Kê khai thuế GTGT tại chi nhánh
Hàng xuất khẩu bị trả về, phải nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn
Lắp đặt thiết bị cho công trình ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
Hướng dẫn tài khoản nhận thanh toán của hợp đồng xây dựng
Trích nộp thuế Nhà thầu đối với tiền bản quyền phần mềm
Khai nộp thuế GTGT vãng lai đối với nhà thầu phụ có trụ sở khác tỉnh, thành phố
Hóa đơn
Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
Thuế Xuất Nhập khẩu, Hải quan
Danh mục các báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính
Thay mới Danh mục mặt hàng Công nghệ Thông tin (“CNTT”) khi xét cấp C/O mẫu D cho sản phẩm CNTT
Gia hạn áp dụng thuế chống bán phá giá thêm 05 năm với thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia và Đài Loan
Quy định về C/O theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hongkong
Thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc và tạo điều kiện cho doanh
nghiệp giải trình tại khâu kiểm tra sau thông quan
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Nghị quyết số 86/2019/QH14 
tăng lương cơ sở từ ngày 
01/07/2020 và Nghị định số 
90/2019/NĐ-CP quy định 
mức lương tối thiểu vùng 
mới từ ngày 01/01/2020
 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 
diễn ra từ ngày 21/10/2019 đến 
ngày 27/11/2019, Quốc hội đã 
thông qua Nghị quyết số 
86/2019/QH14 tăng lương cơ sở 
lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 
01/7/2020. Ngoài ra, Chính phủ 
cũng đã ban hành Nghị định số 
90/2019/NĐ-CP quy định mức 
lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2020. 

Những điểm đáng chú ý:
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Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 
1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 
triệu đồng/tháng kể từ ngày 
01/07/2020. Theo đó, mức tiền 
lương tháng tối đa để tính và 
đóng BHXH bắt buộc sẽ tăng từ 
mức hiện hành là 29,8 triệu 
đồng lên 32 triệu đồng (bằng 
20 lần mức lương cơ sở).

Điều chỉnh tăng mức lương tối 
thiểu vùng từ ngày 01/01/2020. 
Như vậy, mức tiền lương tối 
thiếu tính đóng BHXH cũng sẽ 
thay đổi. Cụ thể:

Đối với người lao động đã qua 
học nghề, đào tạo nghề thì tiền 
lương tối thiểu tính đóng BHXH 
sẽ cao hơn ít nhất 7% so với 
mức tiền lương nêu trên.

Vùng I: tăng từ 4,18 triệu 
đồng/tháng lên 4,42 triệu 
đồng/tháng

Vùng II: tăng từ 3,71 triệu 
đồng/tháng lên 3,92 triệu 
đồng/tháng

Vùng III: tăng từ 3,25 triệu 
đồng/tháng lên 3,43 triệu 
đồng/tháng

Vùng IV: tăng từ 2,92 triệu 
đồng/tháng lên 3,07 triệu 
đồng/tháng



Dự thảo Luật Doanh nghiệp 
(sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 
XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận Tờ 
trình của Chính phủ về dự án Luật 
Doanh nghiệp (sửa đổi). Việc sửa 
đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 
nhằm mục tiêu hoàn thiện khung 
khổ pháp lý về tổ chức quản trị 
doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn 
lực vào sản xuất kinh doanh; góp 
phần nâng cao chất lượng môi 
trường kinh doanh. 

Dự luật dự kiến áp dụng ngay từ 
đầu năm 2021 và thay thế Luật 
Doanh nghiệp hiện hành số 
68/2014/QH13.

Những điểm đáng chú ý:

Luật này quy định về việc thành 
lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại 
doanh nghiệp và giải thể công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần, công ty hợp danh và doanh 
nghiệp tư nhân thuộc mọi thành 
phần kinh tế (sau đây gọi chung là 
doanh nghiệp); quy định về nhóm 
công ty. Dự thảo Luật Doanh 
nghiệp (sửa đổi) sẽ có những thay 
đổi lớn như sau:
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Đơn giản hóa thủ tục gia nhập 
thị trường: Luật Doanh nghiệp 
sửa đổi hướng tới bãi bỏ các

thủ tục thông báo mẫu dấu, 
thủ tục báo cáo thay đổi thông 
tin người quản lý doanh nghiệp 
và bổ sung quy định về đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng thông 
tin điện tử. Theo đó, người 
thành lập doanh nghiệp có thể 
thực hiện đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ 
điện tử (không phải nộp thêm 
bộ hồ sơ giấy như hiện nay).

Nâng cao khung pháp luật bảo 
vệ nhà đầu tư, thể hiện tại một 
số thay đổi như sau:

Sửa đổi thời hạn góp vốn 
điều lệ bằng máy móc, thiết 
bị, tài sản khi thành lập 
doanh nghiệp theo hướng 
quy định thời hạn 90 ngày 
phải góp đủ vốn điều lệ 
không bao gồm thời gian 
vận chuyển nhập khẩu, 
thực hiện thủ tục hành 
chính đối với máy móc, 
thiết bị và tài sản góp vốn 
để bảo đảm phù hợp với 
thực tiễn;

Mở rộng mức độ và phạm 
vi quyền của cổ đông nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi để 
cổ đông bảo vệ lợi ích hợp 
pháp của mình và khởi kiện 
trong trường hợp người 
quản lý lạm dụng địa vị, 
quyền hạn gây thiệt hại cho 
công ty và cổ đông;
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Nâng cao hiệu lực quản trị và 
hiệu quả hoạt động doanh 
nghiệp Nhà nước ("DNNN"):

Hoàn thiện khung pháp lý về 
hộ kinh doanh: Dự thảo Luật 
đã bổ sung Chương VIIa về hộ 
kinh doanh, bao gồm các Điều 
187b, 187c, 187d, 187đ và 187e 
(thay thế Khoản 2, Điều 212, 
Luật Doanh nghiệp). Cụ thể:

Giao quyền cho chủ sở hữu 
công ty TNHH một thành 
viên (không phải là doanh 
nghiệp Nhà nước) quyết 
định và lựa chọn cơ chế 
kiểm soát công ty phù hợp 
với điều kiện cụ thể của 
doanh nghiệp.

Khái niệm DNNN được sửa 
đổi để bao gồm cả 2 loại 
doanh nghiệp: Doanh 
nghiệp mà Nhà nước sở 
hữu 100% vốn điều lệ và 
doanh nghiệp mà Nhà 
nước sở hữu trên 50% vốn 
điều lệ hoặc tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết;

Bổ sung quy định mở rộng 
phạm vi đối tượng người có 
liên quan không được làm 
thành viên Hội đồng quản 
trị, giám đốc hoặc tổng 
giám đốc (bao gồm: con rể, 
con dâu, anh em bên 
chồng).

Tiếp tục thừa nhận sự tồn 
tại của “hộ kinh doanh” là 
một hình thức kinh doanh;

Quy định rõ ràng địa vị 
pháp lý và trách nhiệm dân 
sự của hộ kinh doanh phù 
hợp với quy định của Bộ 
luật Dân sự (hộ kinh doanh 
do một cá nhân hoặc các 
thành viên gia đình đăng 
ký).



Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”)
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Bán dịch vụ ra nước ngoài, 
chưa thu phí vẫn phải khai 
nộp thuế TNDN

Ngày 12/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
85316/CT-TTHT hướng dẫn về việc 
lập hóa đơn và xác định doanh thu.

Theo đó, trường hợp Công ty thực 
hiện dịch vụ ở nước ngoài cho 
khách hàng nước ngoài thì vẫn 
phải lập hóa đơn và ghi đúng nội 
dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Theo Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 
78/2014/TT-BTC, việc ghi nhận 
doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế TNDN là toàn bộ tiền cung 
cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ 
giá, phụ thu, phụ trội mà doanh 
nghiệp được hưởng, không phân 
biệt đã thu được tiền hay chưa thu 
được tiền. 

Nghĩa vụ quyết toán thuế khi 
tách doanh nghiệp

Ngày 25/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
88332/CT-TTHT hướng dẫn về việc

quyết toán thuế đối với trường hợp 
tách doanh nghiệp.

Theo đó, theo quy định tại Điều 7, 
Thông tư số 96/2015/TT-BTC, 
trường hợp Công ty đăng ký 
chuyển đổi loại hình hoặc tách 
Công ty thì phải khai quyết toán 
thuế TNDN đến thời điểm có quyết 
định chuyển đổi loại hình hoặc 
quyết định chia tách (trừ trường 
hợp được miễn quyết toán theo 
điểm 8.2, Điều 16, Thông tư số 
151/2014/TT-BTC).

Những trường hợp được miễn 
quyết toán thuế khi giải thể, chấm 
dứt hoạt động theo điểm 8.2, Điều 
16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC 
bao gồm:

Doanh nghiệp thuộc diện nộp 
thuế theo tỷ lệ trên doanh thu;

Doanh nghiệp chưa phát sinh 
doanh thu, chưa sử dụng hóa 
đơn kể từ khi đăng ký thành lập 
đến thời điểm giải thể, chấm 
dứt hoạt động;

Doanh nghiệp thuộc diện nộp 
thuế theo kê khai và đáp ứng 
các điều kiện sau: doanh thu 
không quá 1 tỷ đồng/năm; kể 
từ năm chưa được quyết toán 
hoặc thanh tra đến thời điểm 
giải thể, chấm dứt hoạt động 
không bị xử phạt trốn thuế và

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Thuế Thu nhập cá nhân 
(“TNCN”)

Lao động nước ngoài chịu 
thuế TNCN 20% cho đến khi 
cư trú đủ 183 ngày

Ngày 07/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội ban hành Công văn số 
84141/CT-TTHT hướng dẫn về việc 
tính thuế TNCN cho người nước 
ngoài. 

Theo quy định tại Điều 1, Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC, năm đầu tiên 
nếu người nước ngoài có mặt tại 
Việt Nam dưới 183 ngày, đồng thời 
không có nơi ở thường xuyên tại 
Việt Nam thì được xác định là cá 
nhân không cư trú. Theo đó, người 
nước ngoài phải kê khai nộp thuế 
TNCN với thuế suất 20%, không 
phân biệt nơi trả thu nhập, tuy 
nhiên sẽ được miễn quyết toán 
thuế.

Từ năm thứ hai, nếu người nước 
ngoài còn tiếp tục làm việc tại Việt 
Nam và cư trú đủ 183 ngày hoặc có 
nơi ở thường xuyên tại Việt Nam 
thì được xác định lại là cá nhân cư 
trú thì thu nhập trong năm thứ hai

được tính thuế theo biểu lũy tiến 
toàn phần và kê khai quyết toán 
thuế TNCN theo hướng dẫn tại 
Điều 7, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC. 

Thuế TNCN của cá nhân hợp 
tác kinh doanh với tổ chức

Ngày 28/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
89343/CT-TTHT hướng dẫn về thuế 
TNCN của cá nhân hợp tác kinh 
doanh với tổ chức. 

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 
số 92/2015/TT-BTC, trường hợp cá 
nhân hợp tác kinh doanh với tổ 
chức, doanh nghiệp mà xác định 
được doanh thu kinh doanh thì 
phải khai nộp thuế theo từng lần 
phát sinh.

Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh chỉ 
phải kê khai nộp thuế (thuế GTGT, 
thuế TNCN) khi tổng doanh thu từ 
kinh doanh trong năm dương lịch 
vượt mức 100 triệu đồng, nếu ít 
hơn sẽ được miễn khai nộp thuế 
(điểm b, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 
số 92/2015/TT-BTC).

Cần lưu ý, tổ chức, doanh nghiệp 
hợp tác với cá nhân kinh doanh 
phải chịu trách nhiệm khai nộp 
thay thuế cho cá nhân theo quy 
định tại Điều 7, Thông tư số

số thuế TNDN đã nộp trong 
khoảng thời gian này cao hơn 
số thuế phải nộp nếu tính theo 
tỷ lệ trên doanh thu.
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92/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, tổ 
chức, doanh nghiệp không được 
khấu trừ số thuế GTGT nộp thay cá 
nhân kinh doanh do không đáp 
ứng quy định tại Khoản 10, Điều 1, 
Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Thuế TNCN đối với tiền lương 
làm thêm giờ

Ngày 12/11/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
4641/TCT-DNNCN trả lời Công văn 
số 48816/CT-TTHT của Cục Thuế 
TP. Hà Nội về việc xác định thu 
nhập miễn thuế TNCN đối với 
khoản tiền lương làm thêm giờ.

Theo đó, căn cứ ý kiến tham gia của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội tại Công văn số 4038/LĐTBXH-PC 

ngày 16/09/2019, khi tính tiền 
lương làm thêm giờ cần xác định số 
giờ làm thêm được phép tính theo 
quy định của pháp luật lao động 
(cụ thể, theo quy định tại Điều 106 
của Bộ luật Lao động, số giờ làm 
thêm tối đa không quá 200 giờ 
trong 01 năm, trường hợp đặc biệt 
không quá 300 giờ trong 01 năm). 
Trường hợp làm thêm vượt quá 
định mức cho phép nêu trên là 
hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, phần thu nhập từ tiền 
lương, tiền công do làm việc ban 
đêm, làm thêm giờ được trả cao 
hơn so với mức tiền lương, tiền

công tính theo ngày làm việc bình 
thường cho số giờ làm thêm không 
vượt quá mức quy định tại Điều 
106 của Bộ luật Lao động nêu trên, 
thì được miễn thuế TNCN.

Thuế Giá trị gia tăng 
(“GTGT”)

Kê khai thuế GTGT tại chi 
nhánh

Ngày 13/11/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
4670/TCT-KK về hướng dẫn kê khai 
thuế GTGT tại chi nhánh.

Cụ thể, theo Công văn này, Tổng 
cục Thuế quy định trường hợp Chi 
nhánh của Công ty tại các tỉnh, nếu 
trực tiếp bán hàng thì phải trực 
tiếp xuất hóa đơn và kê khai thuế 
GTGT cho cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp (Chi nhánh).

Theo đó, việc Chi nhánh kê khai 
thuế GTGT tập trung tại trụ sở 
chính, hoặc cơ quan Thuế địa 
phương nơi đặt Chi nhánh yêu cầu 
Chi nhánh nộp thuế vãng lai (2%) 
đều không đúng quy định.
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Hàng xuất khẩu bị trả về, 
phải nộp lại số thuế GTGT đã 
được hoàn

Ngày 08/11/2019, Tổng cục Thuế 
ban hành Công văn số 
4593/TCT-KK hướng dẫn việc kê 
khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi 
được cơ quan Thuế giải quyết hoàn 
thuế. 

Theo Công văn này, trường hợp 
Công ty đã được hoàn thuế GTGT 
đầu vào của hàng xuất khẩu, 
nhưng sau đó lô hàng bị phía nước 
ngoài trả lại do không đáp ứng tiêu 
chí trong hợp đồng, thì Công ty 
phải kê khai bổ sung hồ sơ thuế 
của kỳ tính thuế kê khai xuất khẩu 
hàng hóa, đồng thời phải nộp lại số 
tiền đã hoàn thuế tương ứng với 
giá trị của lô hàng bị trả lại và tiền 
chậm nộp.

Lắp đặt thiết bị cho công 
trình ở nước ngoài được 
hưởng thuế GTGT 0%

Ngày 11/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội ban hành Công văn số 
85023/CT-TTHT hướng dẫn về 
chính sách thuế GTGT và thuế 
TNCN đối với hoạt động cung cấp, 
lắp đặt thiết bị và thi công công 
trình tại nước ngoài.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9, 
Thông tư số 219/2013/TT-BTC, 
trường hợp Công ty có hoạt động 
lắp đặt thiết bị và thi công công 
trình tại nước ngoài; nếu hàng hóa, 
dịch vụ cung cấp đáp ứng điều kiện 
là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì 
được hưởng thuế GTGT 0%. Đồng 
thời, Công ty được xem xét hoàn 
thuế GTGT đầu vào nếu có số thuế 
GTGT chưa được khấu trừ từ 300 
triệu đồng trở lên (Khoản 4, Điều 2, 
Thông tư số 25/2018/TT-BTC).

Về thuế TNCN, trường hợp Công ty 
có ký hợp đồng lao động với cá 
nhân không cư trú, không có quốc 
tịch Việt Nam và không phát sinh 
thu nhập tại Việt Nam thì khi chi trả 
thu nhập không phải khấu trừ 
thuế.
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Thuế Nhà thầu nước ngoài 
(“NTNN”)

Hướng dẫn tài khoản nhận 
thanh toán của hợp đồng xây 
dựng

Ngày 04/11/2019, Ngân hàng Nhà 
nước ban hành Công văn số 
8604/NHNN-QLNH hướng dẫn về 
tài khoản nhận thanh toán của hợp 
đồng xây dựng. 

Theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại 
hối số 28/2005/PL-UBTVQH11, Văn 
phòng điều hành của NTNN tại Việt 
Nam được xem là đối tượng người 
cư trú. Vì vậy, việc sử dụng tài 
khoản ngoại tệ của người cư trú là 
tổ chức được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014. 

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại 
điểm a, Khoản 7, Điều 4, Thông tư 
số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn 
thực hiện quy định hạn chế sử 
dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt 
Nam, các nhà thầu nếu được xác 
định là "người cư trú" thì chỉ được 
chào thầu và nhận thanh toán 
bằng ngoại tệ đối với các gói thầu 
quốc tế và chỉ áp dụng đối với chi 
phí phát sinh ngoài nước hoặc 
thanh toán cho nhà thầu phụ.

Trích nộp thuế Nhà thầu đối 
với tiền bản quyền phần 
mềm

Ngày 29/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
81365/CT-TTHT quy định về chính 
sách thuế Nhà thầu đối với tiền 
bản quyền phần mềm.

Theo đó, trường hợp Công ty ở 
nước ngoài phát sinh thu nhập từ 
bản quyền phần mềm tại Việt Nam 
khi cung cấp phần mềm cho Công 
ty ở Việt Nam qua hình thức tải 
xuống qua mạng internet và nhận 
thanh toán hàng tháng dựa trên 
đơn giá mỗi bản tải và số lượng 
bản tải của phần mềm thì Công ty 
ở nước ngoài là đối tượng chịu 
thuế Nhà thầu tại Việt Nam.

Về thuế GTGT: Thu nhập từ 
bản quyền phần mềm là đối 
tượng không chịu thuế GTGT 
theo quy định tại Khoản 21, 
Điều 4, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC và Khoản 1, 
Điều 6, Mục 1, Chương II, 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Về thuế TNDN: Số thuế TNDN 
phải nộp bằng doanh thu tính 
thuế TNDN nhân với tỷ lệ (%) 
thuế TNDN tính trên doanh thu 
tính thuế; tỷ lệ (%) thuế TNDN 
tính trên doanh thu tính thuế 
cho thu nhập từ bản quyền là
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Khai nộp thuế GTGT vãng lai 
đối với nhà thầu phụ có trụ 
sở khác tỉnh, thành phố

Ngày 12/11/2019, Tổng cục Thuế 
đã ban hành Công văn số 
85317/CT -TTHT về kê khai thuế 
GTGT vãng lai đối với nhà thầu phụ 
có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khác tỉnh của 
nhà thầu chính. 

Cụ thể, theo quy định tại điểm đ, 
Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 
26/2015/TT-BTC, trường hợp 
doanh nghiệp có hoạt động xây 
dựng ngoài tỉnh với giá trị công 
trình (bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 
tỷ đồng trở lên thì phải kê khai nộp 
thuế vãng lai 2%.

Theo đó, quy định khai nộp thuế 
vãng lai nêu trên áp dụng đồng 
thời với cả nhà thầu chính lẫn nhà 
thầu phụ. Theo đó, trường hợp nhà 
thầu chính ký hợp đồng với chủ 
đầu tư để xây dựng công trình 
ngoài tỉnh, nếu giá trị công trình 
(bao gồm cả thuế GTGT) từ 1 tỷ 
đồng trở lên thì nhà thầu chính 
phải khai nộp thuế vãng lai trên 
toàn bộ giá trị công trình bàn giao 
cho chủ đầu tư.

Đồng thời, nếu nhà thầu chính ký 
hợp đồng với nhà thầu phụ cũng ở 
ngoài tỉnh để giao bớt một phần 
công việc với giá trị giao thầu phụ 
từ 1 tỷ đồng trở lên thì nhà thầu 
phụ phải khai nộp thuế vãng lai 2% 
trên giá trị công trình bàn giao cho 
nhà thầu chính.

Hóa đơn 

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập 
có sai sót

Ngày 14/11/2019, Cục Thuế TP. Hà 
Nội đã ban hành Công văn số 
86235/CT-TTHT hướng dẫn cách xử 
lý hóa đơn điện tử đã lập mà phát 
hiện ra sai sót.

Theo Công văn, trong trường hợp 
hóa đơn đã lập và gửi cho người 
mua nhưng chưa kê khai thuế, hai 
bên có thể tự thỏa thuận để hủy 
hóa đơn cũ và lập lại hóa đơn mới 
thay thế. Hóa đơn bị hủy phải được 
lưu trữ để phục vụ việc tra cứu của 
cơ quan có thẩm quyền.

Còn trong trường hợp hóa đơn sai 
sót đã được kê khai thuế, người 
bán và người mua phải lập biên 
bản thỏa thuận có chữ ký điện tử 
của hai bên, sau đó người bán mới 
lập lại hóa đơn điều chỉnh, trong 
đó phải ghi chú rõ những thay đổi 
so với hóa đơn cũ.

10% theo quy định tại Khoản 2, 
Điều 13, Thông tư số 
103/2014/TT-BTC.
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Thuế Xuất Nhập khẩu, Hải 
quan 

Danh mục các báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực thuế, hải 
quan, tài chính

Ngày 25/09/2019, Bộ Tài chính đã 
ban hành Quyết định số 
1898/QĐ-BTC công bố Danh mục 
chế độ báo cáo định kỳ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính, bao gồm 15 phụ lục. 
Trong đó, một số phụ lục đáng chú 
ý bao gồm:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 
25/09/2019.

Thay mới Danh mục mặt 
hàng Công nghệ Thông tin 
(“CNTT”) khi xét cấp C/O mẫu 
D cho sản phẩm CNTT

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương 
ban hành Thông tư số 
25/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
22/2016/TT-BTC về việc thực hiện 
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN.

Phụ lục 1: Chế độ Báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực hải quan

Phụ lục 2: Chế độ Báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực thuế

Phụ lục 9: Chế độ Báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán độc lập

Phụ lục 10: Chế độ Báo cáo 
định kỳ trong lĩnh vực tài chính 
doanh nghiệp

…

Theo đó, bãi bỏ Phụ lục
IV - Danh mục các mặt hàng 
CNTT (“ITA”) ban hành kèm 
theo Thông tư số 
22/2016/TT-BCT và thay mới 
bằng Phụ lục tại Thông tư 
25/2019/TT-BCT. Bảng Danh 
mục này làm căn cứ để xác 
định xuất xứ không thuần túy 
đối với sản phẩm CNTT.

Ngoài các tiêu chí xuất xứ 
chung và quy tắc cụ thể mặt 
hàng quy định tại Khoản 1 và 2, 
Điều 4, Phụ lục I, các hàng hóa 
quy định trong Phụ lục A hoặc 
Phụ lục B của Tuyên bố cấp Bộ 
trưởng về Thương mại đối với 
Sản phẩm CNTT, nếu được lắp 
ráp từ nguyên vật liệu quy định 
tại Phụ lục IV thì cũng được 
xem là xuất xứ tại nước thành 
viên, được xét cấp C/O mẫu D.
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Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2020.

Quyết định mới ban hành có hiệu 
lực sau 05 ngày kể từ ngày ký và 
thay thế Quyết định số 
2398/QĐ-BCT ngày 04/07/2018.

Gia hạn áp dụng thuế chống 
bán phá giá thêm 05 năm với 
thép không gỉ cán nguội có xuất 
xứ từ Trung Quốc, Indonesia, 
Malaysia và Đài Loan

Ngày 21/10/2019, Bộ Công Thương 
đã ban hành Quyết định số 
3162/QĐ-BCT về việc kết quả rà 
soát cuối kỳ việc áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá đối với 
một số sản phẩm thép không gỉ 
cán nguội có xuất xứ từ Trung 
Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng 
lãnh thổ Đài Loan.

Theo đó, Bộ Công Thương cũng 
ban hành Thông báo kèm theo 
Quyết định này, theo đó tiếp tục 
gia hạn áp dụng biện pháp chống 
bán phá giá thêm 05 năm với sản 
phẩm thép không gỉ cán nguội có 
xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, 
Malaysia và Đài Loan.

Những sản phẩm áp dụng biện 
pháp trên gồm các mã HS 
7219.32.00; 7219.33.00; 
7219.34.00; 7219.35.00; 
7219.90.00; 7220.20.10;

7220.20.90; 7220.90.10 và 
7220.90.90, trừ:

Mức thuế của các doanh 
nghiệp bị áp dụng biện pháp 
trên được quy định cụ thể 
trong Mục 4 của Thông báo. 
Các doanh nghiệp nhập khẩu 
mặt hàng nói trên cần tuân 
theo quy trình thủ tục áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá 
để áp dụng các mức thuế suất 
tương ứng.

Ngoài ra, thủ tục cấp và kiểm 
tra C/O sẽ được thực hiện theo 
quy định mới nhất tại Nghị 
định số 31/2018/NĐ-CP. Thép không gỉ cán nguội 

dạng cuộn hoặc dạng tấm 
nhưng không được ủ hoặc 
xử lý nhiệt; và

Thép không gỉ cán nguội 
dạng cuộn hoặc tấm với độ 
dày lớn hơn 3,5 mm.
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Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 
23/12/2019.

Quy định về C/O theo Hiệp 
định Thương mại tự do 
ASEAN – Hongkong

Ngày 08/11/2019, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư số 
21/2019/TT-BTC về quy tắc xuất xứ 
hàng hóa, và quy trình chứng nhận 
và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo 
Hiệp định Thương mại tự do 
ASEAN – Hongkong, Trung Quốc. 
Cụ thể, có một số điểm đáng lưu ý 
sau:

Thủ tục hành chính theo Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN và kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ra 
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy 
định thực hiện thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ 
chế một cửa ASEAN và kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. 

Theo đó, doanh nghiệp phải đăng 
ký tài khoản đăng nhập và thông 
tin về chữ ký số sẽ sử dụng trước 
khi làm thủ tục xuất nhập khẩu 
thông qua Cổng thông tin một cửa, 
tài khoản này sẽ bị thu hồi khi 
doanh nghiệp giải thể, phá sản, 
dừng/tạm dừng hoạt động. Cổng 
thông tin một cửa sẽ tiếp nhận tờ

Ngoài ra, Thông tư cũng đính kèm 
những quy định sau:

Chứng nhận xuất xứ cấp theo 
hiệp định này được gọi là C/O 
mẫu AHK;

C/O hiện chỉ được cấp trên bản 
giấy và kê khai thông tin bằng 
tiếng Anh;

Hàng hóa có xuất xứ không 
thuần túy được coi là có xuất 
xứ nếu hàng hóa đó có RVC 
không thấp hơn 40% theo công 
thức tính quy định tại Điều 8, 
Thông tư này.

Phụ lục I: Quy tắc chứng nhận 
hàng xuất xứ từ Việt Nam 
hưởng thuế AHK;

Phụ lục II: Mẫu C/O mẫu AHK;

Phụ lục III: Hướng dẫn kê khai 
C/O mẫu AHK cho hàng hóa 
xuất khẩu;

Phụ lục IV: Danh mục các cơ 
quan, tổ chức cấp C/O mẫu 
AHK của Việt Nam;

Phụ lục V: Danh mục các thông 
tin cần thiết.
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Trong đó có một số điểm đáng chú 
ý về kiểm tra chuyên ngành như 
sau:

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020.

khai điện tử của doanh nghiệp liên 
tục 24h/ngày và 7 ngày/tuần nếu 
không có sự cố.

Nghị định cũng quy định chi tiết về 
thủ tục hành chính đối với:

Hàng hóa xuất nhập khẩu, quá 
cảnh làm thủ tục qua cổng 
thông tin một cửa quốc gia;

Kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh;

Phương tiện vận tải nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh;

Tàu thuyền nhập cảnh, xuất 
cảnh quá cảnh, đến và rời cảng 
biển, cảng nội địa, cảng dầu 
khí, và hoạt động trong vùng 
biển Việt Nam;

Phương tiện vận tải đường sắt, 
đường bộ.

Kiểm tra chuyên ngành sẽ tiếp 
tục thực hiện theo nguyên tắc 
quản lý rủi ro và dựa trên mức 
độ tuân thủ pháp luật chuyên 
ngành của doanh nghiệp;

Áp dụng miễn/ giảm kiểm tra 
chuyên ngành đối với: (i) hàng 
hóa đã được chứng nhận hoặc 
công bố hợp chuẩn, hợp quy, 
hàng hóa được chứng nhận áp 
dụng hệ thống quản lý tiên tiến 
theo tiêu chuẩn quốc tế và (ii) 
hàng hóa được thừa nhận kết 
quả đánh giá phù hợp;

Ngoài ra, Nghị định cũng quy 
định một số trường hợp được 
miễn kiểm tra chuyên ngành 
trước thông quan đối với một 
số hàng hóa như: hành lý của 
người nhập cảnh trong định 
mức miễn thuế; hàng hóa XNK 
tại chỗ; hàng hóa tạm nhập 
bán tại cửa hàng miễn thuế,…



Tổng cục Hải quan yêu cầu 
tăng cường công tác kiểm tra 
sau thông quan trong toàn 
quốc và tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp giải trình tại 
khâu kiểm tra sau thông 
quan 

Ngày 19/11/2019, Tổng cục Hải 
quan ban hành Chỉ thị số 
7180/CT-TCHQ về việc chấn chỉnh, 
tăng cường và nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra sau thông quan 
trong toàn quốc.

Theo chỉ thị này, Tổng cục Hải quan 
yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thực 
hiện một số yêu cầu sau:

Sàng lọc kỹ thông tin phân tích 
rủi ro trước khi tiến hành kiểm 
tra;

Tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp giải trình trước 
khi ra kết luận, ấn định thuế, 
xử phạt hành chính;

Tăng cường kiểm tra, ngăn 
chặn hành vi nhũng nhiễu, tiêu 
cực của công chức làm nhiệm 
vụ kiểm tra sau thông quan;

Tăng cường thu thập thông tin 
để thực hiện sàng lọc, phân 
loại để đánh giá rủi ro doanh 
nghiệp;

Đối với doanh nghiệp chưa 
phát hiện dấu hiệu vi phạm 
hoặc đánh giá mức độ rủi ro 
thấp, phải tiến hành kiểm tra 
đánh giá tuân thủ theo quy 
định tại Khoản 1, Điều 80, Luật 
Hải quan, lựa chọn ngẫu nhiên 
để kiểm tra sau thông quan và 
áp dụng không quá 1 lần/1 
doanh nghiệp trong thời hạn 
từ 3 - 5 năm;

Thực hiện thanh tra chuyên 
ngành đối với các trường hợp: 
(i)hồ sơ thuế, hồ sơ hải quan 
quá thời hạn kiểm tra sau 
thông quan; hoặc (ii) đã kiểm 
tra tại trụ sở người khai hải 
quan nhưng phát hiện có 
thông tin mới hoặc vụ việc có 
tính chất phức tạp hoặc có dấu 
hiệu vi phạm khác;

Nghiêm cấm yêu cầu doanh 
nghiệp đi lại, giải trình nhiều 
lần, trừ trường hợp có lý do 
khách quan từ phía doanh 
nghiệp đề nghị được cung cấp 
tài liệu giải trình bổ sung.
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