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VĂN BẢN MỚI 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 
14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP 
ngày 17/01/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ. 

Từ ngày 01/6/2014, Thông tư 39/2014/TT-
BTC sẽ có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 
64/2013/TT-BTC. Theo đó, có những điểm 
mới đáng lưu ý sau: 
 
• Không còn quy định về hóa đơn xuất khẩu. 
• Hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ ra 

nước ngoài không cần có chữ ký người 
mua. 

• Bỏ hướng dẫn: trên hóa đơn tự in, hóa đơn 
điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ 
chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ 
chức trung gian cung cấp giải pháp hóa 
đơn điện tử. 

• Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn 
điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số 
vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo 
phát hành hóa đơn mới được tự in hóa đơn. 

• Thông tư đã chính thức quy định về việc 
cho phép viết tắt các từ thông dụng trên 
hóa đơn. 

• Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá 
nhân khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị 
mua hóa đơn và bổ sung văn bản cam kết 
về địa chỉ sản xuất kinh doanh. 

• Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn 
đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần 
còn trống trên thì không phải gạch chéo 
(trước đây phải gạch chéo bằng bút mực). 

 
Và những điểm mới khác được đề cập tại 
Công văn 1839/TCT-CS ngày 20/5/2014. 
 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Ưu đãi thuế TNDN trong tr ường hợp giấy 
chứng nhận đầu tư cấp sau ngày hoạt động 
doanh nghiệp. 

Ngày 25/04/2014, Tổng Cục thuế ban hành 
Công văn số 1405/TCT-CS. Theo đó, trường 
hợp doanh nghiệp thuộc diện phải làm thủ tục 
đăng ký đầu tư nhưng có giấy chứng nhận 
đầu tư được cấp sau ngày hoạt động thì doanh 
nghiệp sẽ chỉ được áp dụng ưu đãi thuế 
TNDN kể từ khi có giấy chứng nhận đầu tư 
và ưu đã cho số năm còn lại tính từ thời điểm 
doanh nghiệp đi vào hoạt động. 

Hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN khi thực 
hiện dự án đầu tư tại nhiều địa bàn 

Ngày 21/05/2014, Tổng cục thuế ban hành 
Công văn số 1860/TCT-CS hướng dẫn về 
việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, 
doanh nghiệp thực hiện các giai đoạn của dự 
án tại các địa bàn khác nhau thì doanh nghiệp 
phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi trên 
từng địa bàn (bao gồm mức thuế suất ưu đãi 
hoặc miễn, giảm thuế) để hưởn ưu đãi theo 
điều kiện ưu đãi của từng địa bàn. 

Trường hợp trong kỳ thu thế, doanh nghiệp 
không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi trên 
từng địa bàn hực hiện dự án đầu tư thì thu 
nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh được 
ưu đãi trên mỗi địa bàn xác định bằng (=) tổng 
thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh 
doanh được ưu đãi thực hiện trên các địa bàn 
nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí 
hoạt động sản xuất kinh doanh trên mỗi địa 
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bàn ưu đãi thuế so với tổng chi phí cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khoản chi nghỉ phép năm được tính vào chi 
phí được trừ 

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công 
văn số 1858/TCT-CS ngày 21/05/2014, trường 
hợp Công ty thanh toán bằng tiền những ngày 
chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ 
hàng năm cho người lao động theo đúng chế 
độ quy định thì khoản tiền thanh toán này 
được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của 
Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp theo quy định. 

THUẾ GIÁ TR Ị GIA TĂNG 

Trường hợp hóa đơn tự in thiếu tên và mã số 
thuế (“MST”) c ủa đơn vị cung ứng phần mềm.  

Ngày 24/04/2014, Tổng Cục thuế ban hành 
Công văn 1361/TCT-CS. Theo đó, do những 
thông tin về đơn vị cung ứng phần mềm không 
ảnh hưởng đến nội dung kinh tế của hóa đơn, 
về người bán, người mua hay số thuế GTGT 
phải nộp nên Công ty không phải thu hồi, hủy 
số hóa đơn đã lập nhưng bị xử phạt về hành vi 
không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa 
đơn theo quy định trong trường hợp: 
 
• Công ty sử dụng phần mềm kế toán chung 

với tập đoàn trên toàn cầu nên quá trình bổ 
sung thông tin trên hóa đơn trải qua nhiều 
thủ tục và cần nhiều thời gian để thay đổi; 

• Công ty đã phát hành hóa đơn với số lượng 
lớn không có tên và MST của đơn vị cung 
ứng phần mềm; và 

• Các hóa đơn này đã được kê khai trên tờ 
khai thuế hàng tháng đầy đủ, đúng quy định. 

Hóa đơn GTGT viết tắt địa chỉ người mua 
nhưng đúng tên và MST vẫn được chấp 
nhận. 

Ngày 24/4/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1379/TCT-CS. Theo đó, nếu hóa 
đơn không thể hiện đầy đủ địa chỉ người mua 
hàng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và đăng ký thuế nhưng vẫn xác định 
được người mua hàng do trên hóa đơn đã thể 
hiện đúng và đầy đủ tên, MST người mua và 
không dẫn đến việc hiểu sai lệch về thông tin 
người mua hàng, thì người bán và Công ty 
không phải lập biên bản và xuất hóa đơn điều 
chỉnh đối với các sai sót về địa chỉ người mua 
đã lập. 

Xuất hóa đơn đối với phí quản lý cấp trên 
phân bổ. 

Ngày 08/05/2014, Tổng Cục thuế ban hành 
Công văn số 1616/TCT-CS. Theo đó, chi phí 
quản lý cấp trên của Doanh nghiệp phân bổ 
cho Chi nhánh không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT. 
 
Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn tính thuế 
GTGT đối với khoản kinh phí này thì Công ty 
và Chi nhánh lập biên bản và xuất hóa đơn 
GTGT điều chỉnh. 
 
Đối với chi nhánh đây là khoản chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Thuế GTGT đối với các sản phẩm mới qua 
sơ chế 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán 
sản phẩm cơm dừa nạo sấy (quả dừa được 
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tách vỏ, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, sấy khô 
thành sản phẩm cơm dừa sấy khô); vỏ dừa; 
gáo dừa; xơ dừa; chỉ xơ dừa; mụn dừa; da dừa; 
nước dừa là các sản phẩm mới qua sơ chế 
thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở 
khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê 
khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại 
khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 
 
Trên đây là nội dung của Công văn số 6154/BTC-
TCT ngày 13/5/2014 của Bộ tài Chính. 

Lập hóa đơn đối với điều chuyển, xuất bán 
hàng hóa là nông, lâm, thủy hải sản đã thu 
mua về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh. 

Ngày 13/5/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn 1700/TCT-CS. Theo đó việc sử 
dụng hóa đơn, chứng từ khi Chi nhánh, đơn vị 
phụ thuộc ở một tỉnh xuất điều chuyển hàng 
hóa là nông lâm thủy sản về doanh nghiệp có 
trụ sở chính ở một tỉnh khác như sau: 
 
• Trước ngày 20/12/2013: Trường hợp Chi 

nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc có trụ sở 
khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương) với trụ sở chính của doanh 
nghiệp thực hiện thu mua hàng hóa là nông, 
lâm, thủy sản chưa qua chế biến thành sản 
phẩm khác để điều chuyển về trụ sở chính 
đã sử dụng hóa đơn GTGT, đã tính thuế 
GTGT đầu ra, đã nộp thuế GTGT cho địa 
phương thì doanh nghiệp tại trụ sở chính 
được căn cứ hóa đơn GTGT của Chi nhánh, 
đơn vị phụ thuộc để kê khai khấu trừ hoặc 
hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật về thuế. 

• Từ ngày 20/12/2013: Trường hợp Chi nhánh, 
đơn vị hạch toán phụ thuộc có thu mua hàng 
hóa là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến 

thành sản phẩm khác để điều chuyển, xuất 
bán về trụ sở chính của doanh nghiệp thì khi 
điều chuyển, xuất bán Chi nhánh, đơn vị trực 
thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn 
GTGT. Trường hợp đã thực hiện theo Thông 
tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 đã 
lập hóa đơn GTGT thì điều chỉnh lại. 

Hóa đơn điện tử (“H ĐĐT”) không cần 
phải in ra giấy và ký, đóng dấu. 

Doanh nghiệp không phải in HĐĐT ra giấy, 
ký và đóng dấu trừ trường hợp doanh nghiệp 
được thực hiện chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn 
giấy theo quy định tại Thông tư số 
32/2011/TT-BTC hướng dẫn về HĐĐT có 
hiệu lực từ ngày 1/5/2011 của Bộ Tài chính. 
 
Trên đây là nội dung của Công văn số 
1721/TCT-DNL do Tổng cục Thuế ban hành 
ngày 14/5/2014. 

Dừng hoàn thuế đối với những hóa đơn có 
dấu hiệu vi phạm. 

Việc khấu trừ, hoàn Thuế GTGT đối với 
những doanh nghiệp có mua hàng hóa, sử 
dụng hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp 
ngừng sản xuất kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa 
điểm  kinh doanh có dấu  hiệu mua bán  hóa  
đơn bất hợp pháp nhưng chưa có kết luận 
chính thức của cơ quan chức năng, thì chỉ 
thực hiện tạm dừng hoàn thuế đối với các hóa 
đơn có dấu  hiệu vi phạm đang được cơ quan 
chức năng thanh tra, điều tra; số hóa đơn 
không thuộc  diện có dấu hiệu vi phạm được 
thực hiện khấu trừ, hoàn thuế đầy đủ, theo 
quy định. 
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Trên đây là nội dung của Công văn số 1713/TCT-
CS ngày 14/5/2014 của Tổng cục Thuế. 

Kê khai bổ sung hóa đơn bị bỏ sót tại thời 
điểm phát hiện 

Ngày 19/5/2014, Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1818/TCT-KK. Theo đó, căn cứ 
vào Điểm 8, Điều 14, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 
Tài chính, đối với hóa đơn phát sinh kể từ 
1/1/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát 
hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai khấu 
trừ bị sai sót chưa kê khai thì được kê khai 
khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của 
thời điểm phát hiện sai sót; nhưng phải thực 
hiện trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm 
quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh 
tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 
của Tổng cục Thuế thực hiện chính sách 
thuế: 

Xử lý các hóa đơn bán hàng hóa là nông, lâm, 
thủy hải sản mới qua sơ chế thông thường 
hoặc chưa qua chế biến đã ghi thuế suất 5%: 
Trường hợp người bán là doanh nghiệp đã lập 
hóa đơn GTGT, ghi thuế GTGT khi bán sản 
phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế 
biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ 
chế thông thường cho doanh nghiệp khác thì 
người bán và người mua phải điều chỉnh hóa 
đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT; Trường hợp người bán đã xuất nhiều 
hóa đơn GTGT cho cùng một (01) người mua 
thì khi điều chỉnh, người bán được xuất 01 hóa 
đơn điều chỉnh kèm theo Bảng kê các hóa đơn 
điều chỉnh.  
 
Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng 
nhưng bị phía nước ngoài trả về thì khi nhập 

khẩu lại Vi ệt Nam doanh nghiệp thực hiện kê 
khai nộp thuế GTGT như hàng hóa nhập khẩu 
từ nước ngoài. Doanh nghiệp được khấu trừ 
thuế GTGT căn cứ chứng từ nộp thuế GTGT 
ở khâu nhập khẩu theo quy định. 
 
THUẾ KHÁC 

Hướng dẫn xử lý đối với số thuế bị ấn định 

Ngày 14/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 
Công văn số 1719/TCT- CS hướng dẫn xử lý 
đối với số thuế GTGT và thuế TNDN bị ấn 
định như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan Hải 
quan ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu 
đối với số lượng nguyên vật liệu nhập khẩu 
để sản xuất hàng xuất khẩu, phát sinh do 
chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế 
với hồ sơ khai báo cơ quan Hải quan; thì số 
thuế GTGT ấn định Công ty đã nộp bổ sung 
sẽ được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng quy 
định về khấu trừ thuế GTGT; 

Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan Hải 
quan ấn định thuế nhập khẩu theo quy định, 
thì số thuế nhập khẩu bị ấn định được hạch 
toán vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN theo quy định; 

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tỷ lệ tiêu 
hao nguyên vật liệu, vật tư với cơ quan Hải 
quan thấp hơn so với tỷ lệ hao hụt thực tế, 
đồng thời cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan 
không phát hiện ra Công ty tiêu thụ nội địa 
nguyên vật liệu nhập khẩu nêu trên dẫn đến 
chênh lệch, thì cơ quan Thuế  không tiến 
hành ấn định thuế GTGT và thuế TNDN đối 
với số lượng nguyên vật liệu chênh lệch. 

Hàng nhập khẩu thiếu C/O phải có văn 
bản đề nghị gia hạn nộp 
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Căn cứ quy định tại Mục 5, Thông tư số 
45/2010/TT-BTC ngày 7/5/2007 về việc nộp 
C/O thì thời điểm nộp C/O cho cơ quan Hải 
quan là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 
hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp chưa nộp 
được C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải 
quan, nếu có lý do chính đáng và người khai 
hải quan có văn bản đề nghị được chậm nộp 
C/O ưu đãi đặc biệt, cam kết nộp C/O đúng 
trong thời hạn cho phép thì cơ quan Hải quan 
quyết định gia hạn thời gian nộp C/O trong 
thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng 
ký tờ khai hải quan. Trên đây là hướng dẫn 
của Tổng cục  Hải  quan  tại  công  văn  số 
531/GSQL-TH ngày 8/5/2014. 

Tính chậm nộp thuế nhập khẩu 

Ngày 05/05/2014 Tổng cục Hải quan ban hành 
Công văn số 4819/TCHQ-TXNK hướng dẫn 
quy định về phạt chậm nộp đối với thuế nhập 
khẩu. Cụ thể như sau:  

• Trường hợp tiền thuế hàng tạm nhập 
doanh nghiệp đã nộp đủ trong thời hạn tạm 
nhập và chưa quá 30 ngày kể từ ngày đăng 
ký tờ khai, thì khi chuyển tiêu thụ nội địa 
không tính phạt chậm nộp đối với số tiền 
đã nộp. 

• Đối với số tiền thuế phải nộp bổ sung (phát 
sinh do tính lại thuế suất, tỷ giá tại thời 
điểm chuyển tiêu thụ nội địa), nếu doanh 
nghiệp nộp ngay trước khi hoàn thành thủ 
tục chuyển tiêu thụ nội địa thì không tính 
phạt chậm nộp tiền thuế nộp bổ sung. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên vật li ệu 

Tại Điều 8 Thông tư số 05/2012/TT-BTC nêu 
trên hướng dẫn về khấu trừ thuế TTĐB: 
“Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối 
tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các 
nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được 

khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối 
với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với 
nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất 
trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc 
biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được 
khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc 
biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất 
hàng hóa bán ra. 

Trường hợp người nộp thuế sản xuất đồng 
thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu 
bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã 
nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã 
trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở 
sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu 
thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc 
biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu 
thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để 
sản xuất hàng hóa bán ra.” 

Trên đây là toàn bộ nội dung Công văn số 
1587/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành 
ngày 07/05/2014. 
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Bản tin này được dùng để cung cấp cho 
khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 
VACO. M ọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
 
 
Ông Nguyễn Đức Tiến 
Phó Tổng Giám đốc 
0913 577 926 
04 3577 0781 (số máy lẻ: 569) 
tiennd@vaco.com.vn 
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