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Bản tin thuế 

Cập nhật văn bản mới 
 

Tháng 10/2014 

 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi các Nghị định quy 

định về thuế 

 

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị 

định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định 
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Ngày 10/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số  91/2014/NĐ-CP (“Nghị định 91”) sửa đổi các Nghị 

định quy định về thuế. Cùng ngày 10/10/1024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC 

(Thông tư 151”)  hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 

quy định về thuế. Nghị định 91 và Thông tư 151 có hiệu lực từ ngày 15/11/2014 và riêng các nội dung liên 

quan tới Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. 

 

Nghị định 91 và Thông tư 151 đưa ra những hướng dẫn chi tiết và một số điểm mới. Chúng tôi xin lưu ý 

một số nội dung mới và thay đổi nổi bật như sau: 

 

A. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

THU NHẬP CHỊU THUẾ 

 

Chênh lệch do đánh giá tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ không được xem là thu nhập chịu thuế. 

 

TĂNG THỜI GIAN ĐƯỢC MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ “HỢP ĐỒNG CÔNG NGHỆ” 

VÀ “SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MỚI”; QUY ĐỊNH LẠI THỜI GIAN ĐƯỢC MIỄN THUẾ ĐỐI 

VỚI THU NHẬP TỪ “BÁN SẢN PHẨM SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM” 

 

Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ được miễn thuế trong thời gian 

thực hiện hợp đồng và tối đa không quá 3 năm (quy định cũ là tối đa không quá 1 năm) kể từ ngày bắt đầu 

có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

 

Thu nhập từ bán sán phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được miễn thuế tối 

đa không quá 5 năm (quy định cũ là tối đa không quá 1 năm) kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm. 

 

Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của 

pháp luật (quy định cũ là được miễn thuế tối đa không quá 1 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm) 

 

NỘI DUNG MỚI VỀ THU NHẬP MIỄN THUẾ 

 

Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về tín dụng đầu tư phát 

triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của 

các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y 

tế, Quỹ hỗ trợ học nghề, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ 

hỗ trợ nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ 

trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân tại nước ngoài, Quỹ 

phát triển nhà, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹ phát triển đất và 

quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy 

định hoặc quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. (Trước đây chỉ nói là "quyết 

định thành lập và hoạt động”) 
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BỔ SUNG KHOẢN CHI THỰC TẾ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ 

 

Nghị định 91 quy định “khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa 

đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hổ 

trợ điều trị chi bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hổ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; 

chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và các khoản chi có tính phúc lợi khác theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính; tổng chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế” được xem 

là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Thông tư 151 hướng dẫn cụ thể về cách tính 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện như sau: 

 

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác 

định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định 

tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. 

 

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng 

lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 

đồng : 12 tháng) = 1.000.000.000 đồng. 

 

THÊM ĐỐI TƯỢNG KHÔNG BỊ KHỐNG CHẾ MỨC KHẤU HAO CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH 

 

Phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định, bao gồm: Khấu hao đối với ô tô chở người từ 9 

chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô 

dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ 

đồng/xe; khấu hao của tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành 

khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. 

 

Trước đây ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô vẫn thuộc đối tượng bị khống chế mức khấu hao. 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THUẬN LỢI TRONG VIỆC 

XÁC ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ THEO ĐỊA BÀN 
 

Theo đó quy định mới loại bỏ „các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ưng và 

các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009” ra 

khỏi địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi. 
 

Sửa đổi cách xác định khu đô thị nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi từ "căn cứ vào 

địa bàn có phần diện tích khu công nghiệp lớn hơn" sang "vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa" 
 

BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI 
 

“e) Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép 

đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, trường hợp các giai đoạn tiếp 

theo thực tế có thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực 

hiện theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải 

phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, 

bất khả kháng khác) thì các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời 

gian còn lại của dự án đầu tư lần đầu tính từ thời điểm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi. 
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Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ đầu tư như 

trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự 

án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2014. 

 

Thu nhập của các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được hưởng ưu đãi 

về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 01/01/2014 thì 

không thực hiện điều chỉnh lại các ưu đãi thuế đã được hưởng trước ngày 01/01/2014. 

 

Trong thời gian triển khai các dự án thành phần theo từng giai đoạn nêu trên nếu nhà đầu tư được cơ quan 

quản lý Nhà nước về đầu tư (quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành) cho phép gia hạn thực hiện dự án và doanh nghiệp thực hiện theo 

đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng được hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên. 

 

g) Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ 

sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và 

dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên 

này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính 

thuế năm 2014”. 

 

HƯỚNG DẪN TRƯỜNG HỢP BỊ NGỪNG ƯU ĐÃI THUẾ DO THỰC HIỆN CAM KẾT VỚI WTO 

 

Bổ sung quy định: “Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị 

ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may 

từ 11/01/2007 và hoạt động khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, không đồng bộ ưu 

đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho 

thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, 

tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng 

điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập 

đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO. 

 

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây (không phân biệt 

trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện chuyển đổi theo hướng 

dẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi 

khai sai do điều chỉnh lại. Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp 

lớn hơn số thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã 

nộp thừa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt 

động dệt may theo các văn bản trước đây nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và 

doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”. 

 

SỬA ĐỔI DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Sửa đổi danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, 

Sơn La, Khánh Hòa, Kon Tum. 
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B. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
 

BỔ SUNG DỊCH VỤ CẤP TÍNH DỤNG KHÔNG CHỊU THUẾ 

 

Theo đó: “Trường hợp bên đi vay vốn tự bán tài sản đảm bảo theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ 

khoản vay có đảm bảo” là dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế. 

 

BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ 

 

Nội dung bỏ hoàn toàn các nội dung sau: 

 

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm 

thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, nếu không có chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và phải kê khai, điều chỉnh lại số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ. 

 

Trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở 

lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều 

lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

SỬA ĐỔI TƯƠNG ỨNG ĐỐI TƯỢNG TÀI SẢN Ô TÔ KHÔNG BỊ KHỐNG CHẾ KHẤU TRỪ 

THUẾ GTGT ĐẦU VÀO 

 

Đối với tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận 

chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh 

doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá 

vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ. 

 

Bổ sung thêm cụm “ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô”. 
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C. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

 

BỔ SUNG SỬA ĐỔI THU NHẬP CHỊU THUẾ 

 

Theo đó “Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có)” thuộc thu nhập chịu thuế nhưng không 

bao gồm khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cáp cho người lao động 

làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sủ dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có 

điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp cho 

người lao động 
 

VỀ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 

 

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu 

có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp 

theo, trừ các trường hợp “c.6) Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả 

thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.” 

 

Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định nộp thuế theo mức 

thuế suất 20% trên thu nhập sẽ không phải khai quyết toán thuế năm, (trước đây cá nhân hộ kinh doanh này 

“chỉ có một nguồn thu nhâp” thì mới không phải khai quyết toán thuế năm) 

 

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

TRƯỚC NĂM 2009 

 

Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một (01) lần thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp 

người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu 

nhập cá nhân. 

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản 

có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá 

nhân cho từng lần chuyển nhượng. 
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D. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 
 

THAY ĐỔI CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH VÀ TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU THỜI HẠN TẠM NGỪNG 

 

Theo đó: “Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan 

đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định. 

 

Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm 

ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm 

nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh” 

 

BỔ SUNG ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

 

Đối với doanh nghiệp có quy nô đầu tư lớn, dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư ưu tiên được Thủ 

tướng Chính phủ chập thuận trước khi cấp phép đầu tư, giao Bộ Tài chính xem xét, công nhận doanh nghiệp 

ưu tiên khi chưa đáp ứng điều kiện về 2 năm hoạt động để đánh giá tuân thủ pháp luật và đánh giá độ tin 

cậy của cơ quan hải quan. Bộ Tài chính thực hiện công nhận danh nghiệp ưu tiên và áp dụng biện pháp ưu 

tiên theo quy định tại khoản 2 điều này khi doanh nghiệp thực hiện xây dựng cơ sở vật chất của dự án. 

 

SỬA ĐỔI MỨC DOANH THU CHO PHÉP VIỆC KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ 

 

Theo đó: “Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng 

hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống” (trước đây là 20 tỷ đồng trở 

xuống). 

 

BỎ NỘI DUNG TẠM KHAI THUẾ TNDN THEO QUÝ VÀ HỒ SƠ KHAI THUẾ TẠM TÍNH 

THEO QUÝ TƯƠNG ỨNG 

 

Theo đó: “Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm 

hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp 

nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước 

chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược 

lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy 

định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, 

doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.” 

 

BỔ SUNG NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC TẠM NỘP THUẾ TNDN THEO QUÝ 

 

Theo đó: “Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh 

nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh 

nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. 

 

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì 

doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế 

thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 
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Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 

 

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo 

quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên 

giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn 

nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. 

 

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 

20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính 

tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. 

 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, 

nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị 

tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của 

thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế. 

 

BỔ SUNG CƠ CHẾ CƠ QUAN THUẾ ĐẶT HÀNG VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA CÁC CÔNG TY 

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ ĐỂ 

THỰC HIỆN KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ, CHẤM DỨT 

HOẠT ĐỘNG 

 

Theo đó Thông tư 151 quy định rõ quyền và trách nhiệm công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh 

dịch vụ làm thủ tục về thuế cũng như Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp 

thuế trong việc thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động. 

 

SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGUYÊN TẮC KHAI THUẾ TNCN 

 

Theo đó: “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết 

toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không 

phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không 

phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng 

không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu 

có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể 

từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động” 

 

SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHAI, NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN 

 

Theo đó việc khai thuế nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất thủy điện cũng được sửa 

đổi tương ứng về việc không phải kê khai thuế theo quý nhưng phải tạm nộp thuế theo quý theo hướng dẫn 

chung về việc kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 
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SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI DUNG GIA HẠN NỘP THUẾ 

 

Về trường hợp được gia hạn nộp thuế 

 

Quy định rõ về tại nạn bất ngờ và danh mục về bệnh hiểm nghèo như sau:  
 

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài 

gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do 

nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn 

giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những 

vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng 

khác. 

 

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Quy định rõ về trường hợp không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác: 

 

“Khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm 

hoặc bị ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao 

gồm trường hợp bị cấm hoặc ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh do vi phạm pháp luật); đối tác hủy hoặc 

không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị 

lỗ do đối tác thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Phá sản; 

- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị đột tử; 

- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị mất tích”. 

 

Quy định về thời hạn tối đa được gia hạn thuế và trách nhiệm sau thanh tra kiểm tra như sau: 

 

Người nộp thuế nêu tại điểm c khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm đề nghị gia 

hạn. Số thuế được gia hạn tối đa không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gồm cả 

giá trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án đối với các hợp đồng của 

công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân 

sách nhà nước cấp phát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không 

quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. (trước đây là 01 năm) 

 

Quy định thêm nội dung “c.3) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không nộp tiền 

thuế được gia hạn khi được ngân sách nhà nước thanh toán thì phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế 

được gia hạn kể từ ngày kế tiếp ngày được thanh toán theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-

BTC.” 
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E. THAY THẾ CỤM TỪ VÀ BIỂU MẪU 

 

Thay thế cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I 

trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” tại Thông tư số 

78/2014/TT-BTC bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, 

đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị 

loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ 

huyện kể từ ngày 01/01/2009”. 

 

Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐIỂM MỚI NÊU TRÊN 

 

Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết 

định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với các cơ sở thực hiện 

xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề,y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nhưng chưa đáp 

ứng theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa 

trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy 

định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

********* 

 

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan tới việc áp dụng thực hiện các quy định tại Nghị 

định 91 và Thông tư 151 nêu trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi được giải đáp 

cho Quý vị. 
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Bản tin này được dùng để cung cấp cho khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 

VACO. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 
 

Ông Nguyễn Đức Tiến     Ông Ngô Tiến Thành 

Phó Tổng Giám đốc      Chủ nhiệm tư vấn thuế 

0913 557 926       0904 007 017 

04 3577 0781 (số máy lẻ: 569)    04 3577 0781 (số máy lẻ: 269) 

tiennd@vaco.com.vn      thanhnt@vaco.com.vn 
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