
 

Văn phòng Hà Nội Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Chi nhánh Hải Phòng 
Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, 

số 63 đường Lê Văn Lương, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Tel : + (84-4) 3577 0781 

Lầu 6, Tòa nhà HUD, 

số 159 Điện Biên Phủ, 

Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Tel : + (84-8) 3840 6618 

Số 499 Quán Toan, 

Q. Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng 

Tel : + (84-31) 353 4655 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢN TIN THUẾ 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho khách 

hàng. 

1 

Mục lục 
VĂN BẢN MỚI ............................................................................................................................................. 2 

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều về chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. ............................................................................... 2 

Thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện ...................................................................................... 2 

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT ................................................................................................................... 2 

Thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân ................... 3 

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ.............................................................................................................................. 3 

Hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài 

chính. .......................................................................................................................................................... 3 

Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài ......................................................... 4 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ...................................................................................................... 4 

Dự án đầu tư mới phải độc lập với các dự án khác được ưu đãi thuế ......................................................... 4 

Chi phí được trừ cho khoản chi phí bảo hành sản phẩm ............................................................................. 4 

Miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản .................. 5 

Khoản tiền cho vay không tính lãi suất hoặc tạm ứng cho cá nhân nội bộ Công ty ................................... 5 

Chính sách thuế TNDN đối với tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu 

bán hàng hóa, dịch vụ. ................................................................................................................................ 5 

Chi phí phát sinh được thanh toán bằng thẻ tín dụng ................................................................................. 6 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ....................................................................................................................... 6 

Quản lý hoàn thuế các tháng cuối năm ....................................................................................................... 6 

Tỷ giá trên hóa đơn bán hàng ..................................................................................................................... 7 

Khấu trừ thuế trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản với cơ quan thuế ................................................ 7 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ................................................................................................................... 7 

Thuế TNCN đối với công tác phí ............................................................................................................... 7 

THUẾ NHÀ THẦU....................................................................................................................................... 7 

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ......................................... 7 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ....................................................................................................................... 8 

Hướng dẫn một số thủ tục- hồ sơ kê khai hải quan .................................................................................... 8 

Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu ................................................................................................................ 8 

TIỀN THUÊ ĐẤT ......................................................................................................................................... 8 

Miễn tiền thuê đất đối với dự án ................................................................................................................. 8 

 

  



 

BẢN TIN THUẾ 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho khách 

hàng. 

2 

VĂN BẢN MỚI  

 

Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều về chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

 

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

147/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

tài sản cố định. 

 

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt 

động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử 

lý như sau: 

  

 Doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản 

(diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không hạch 

toán là TSCĐ và không trích khấu hao đối với phần 

tài sản, diện tích để bán, để cho thuê. 

 
 

 Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh 

nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao 

  

Ngoài ra, Thông tư 147/2016/TT-BTC bổ sung các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước  

đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào 

TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp. 

  

Như vậy, TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp tăng lên 01 loại (trước đây 06 loại, bây giờ là 07 loại). 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016. 

 

Thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện 

 

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính bàn hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 

152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015. Theo đó, Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài 

nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công 

Thương quyết định. 

 

Thông tư 174/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2016. 

 

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT 

 

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính bàn hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC. Theo đó, đã bỏ quy định Tài 

khoản (TK) của bên mua và của bên bán phải là TK đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với 

điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.  

 

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.  
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Thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân 

 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 về việc thí điểm khai thuế GTGT, 

thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. 

 

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với: 

 

 Cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và 

 Thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và 

 Có nhu cầu khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. 

 

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017. 

 

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định 

tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015. 

 

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án 

triển khai trên diện rộng. 

 

Quyết định 2128/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/10/2016. 

 

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ  

 

Hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ 

Tài chính. 

 

Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4511/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện Thông 

tư số 61/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau: 

 

 Về việc xác định doanh thu tài chính đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu: 

 

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu và sẽ báo cáo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể đối với 

số cổ tức được chia bằng cổ phiếu của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

 

 Về xử lý vi phạm chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ 

phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên trước khi Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực: 

 

Trường hợp năm 2016, công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên đã thực hiện chia cổ 

tức, lợi nhuận cho phần vốn nhà nước trước ngày 26/5/2016 (ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có 

hiệu lực) nhưng chưa nộp vào NSNN thì doanh nghiệp phải nộp vào NSNN theo quy định. Doanh 

nghiệp không bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận 

được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia tính đến ngày 26/05/2016. 

  

Kể từ ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, nếu doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, 

lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại 

Thông tư 61/2016/TT-BTC. 
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Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

 

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH 

về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.  

 

Theo đó, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao 

động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu đến Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp có thay đổi nhu 

cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi đến cơ 

quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Cơ quan 

chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi. 

 

Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, 

điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi người lao động nước 

ngoài đang làm việc để làm cùng vị trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên thì không phải cấp 

Giấy phép lao động mới nhưng người sử dụng phải thông báo bằng văn bản với Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2016, thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/01/2014. 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

 

Dự án đầu tư mới phải độc lập với các dự án 

khác được ưu đãi thuế 

 

Ngày 06/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công 

văn số 4628/TCT-CS trả lời vướng mắc liên quan 

đến tiêu chí xác định dự án đầu tư mới được hưởng 

ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, dự án đầu tư mới phải 

là dự án độc lập với các dự án khác mà doanh 

nghiệp đang thực hiện và không thuộc các trường 

hợp sau: chia, tách, sát nhập, hợp nhất, chuyển đổi 

hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu. 

  

Chi phí được trừ cho khoản chi phí bảo hành sản phẩm 

 

Theo Công văn số 4738/TCT-CS Ngày 13/10/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn, doanh nghiệp xác định 

chi phí được trừ cho khoản chi phí bảo hành sản phẩm trên các điều kiện sau: 

 

 Hợp đồng bán hàng có quy định về việc bảo hành đối với các sản phẩm đã bán; 

 Công ty thực hiện trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa này theo 

đúng quy định về chế độ kế toán; 

 Các hồ sơ, chứng từ bao gồm: Biên bản kiểm tra sản phẩm; Phiếu bảo hành sản phẩm (nằm trong 

thời hạn bảo hành); Phiếu xuất kho sản phẩm đổi bảo hành; Phiếu nhập kho khi nhận lại sản phẩm 

lỗi cần thay thế. 
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Miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản 

 

Ngày 25/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn sô 4935/TCT-CS ngày 25/10/2016. Theo đó: 

 

Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi về thu nhập từ 

hoạt động chế biến nông sản, thủy sản. Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế 

biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Trường hợp Doanh nghiệp không xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy 

sản và không cung cấp được sổ sách kế toán liên quan đến việc xác định giá thành sản xuất hàng hóa, sản 

phẩm của từng loại sản phẩm, do đó đoàn Thanh tra Cục Thuế tỉnh/ Thành phố không có căn cứ để xác 

định tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành 

sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên để được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập sản phẩm, 

hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản theo quy định tại khoản 1, điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 

 

Khoản tiền cho vay không tính lãi suất hoặc tạm ứng cho cá nhân nội bộ Công ty 

 

Theo nội dung được trình bày tại Công văn sô 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 của Tổng cục Thuế như 

sau: 

 

 Đối với khoản tiền doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay không tính lãi suất: 

 

Doanh nghiệp cho một doanh nghiệp khác vay vốn với lãi suất 0% thì hoạt động vay vốn trên là việc 

thực hiện trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Thì doanh nghiệp thuộc 

diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

 

 Đối với khoản tiền doanh nghiệp tạm ứng cho cá nhân trong nội bộ Doanh nghiệp 

 

Trường hợp doanh nghiệp chi tiền cho cá nhân là thành viên góp vốn trong doanh nghiệp nhưng 

không có tài liệu, hồ sơ, chứng từ chứng minh việc chi tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh; trong 

khi đó việc chi tiền cho cá nhân dẫn đến nguồn lực tài chính thiếu, doanh nghiệp phải đi vay vốn để 

phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp lại cho một doanh nghiệp khác vay vốn với lãi 

suất 0%, trong khi vì thiếu vốn sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải đi vay và chịu chi trả lãi vay 

trong thời kỳ này. Khi có những bất hợp lý trong việc chi tạm ứng, chi cho vay và đi vay vốn ngân 

hàng thì sẽ xem xét loại trừ các khoản chi không đúng quy định khi tính chi phí được trừ để xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

Chính sách thuế TNDN đối với tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh 

thu bán hàng hóa, dịch vụ. 

 

Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế bàn hành Công văn 4635/TCT-CS. Theo đó, không có quy định giảm 

trừ các khoản chi phí khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức, 

doanh nghiệp nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. 
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Chi phí phát sinh được thanh toán bằng thẻ tín dụng 

 

Ngày 17/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 

4807/TCT-KK. Theo đó, nghiệp vụ thanh toán thẻ bằng tín 

dụng được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ 

khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều 

kiện sau: 

 

 Doanh nghiệp ký hợp đồng với các ngân hàng 

thương mại để phát hành thẻ tín dụng cho người 

lao động nhằm thanh toán các khoản chi phí liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 

 

 Các khoản thanh toán phát sinh trên tài khoản thẻ tín dụng được doanh nghiệp đảm bảo hoàn trả 

và thực hiện thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng từ tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký 

với cơ quan thuế. 
 

 Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được quy định cụ thể trong quy chế quản lý tài 

chính. 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

 

Quản lý hoàn thuế các tháng cuối năm 

 

Công văn số 13804/BTC-TCT ngày 30/09/2016 của Tổng cục Thuế quy định việc hoàn thuế như sau: 

 

i. Không hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong các trường hợp sau: 

o Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy 

định của Luật Hải quan. 

o Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu; 

o Hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản 

phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản 

có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá 

thành sản xuất sản phẩm trở lên. 

ii. Không hoàn thuế đối với dự án đầu tư trong các trường hợp sau: 

o Không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; 

o Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh 

doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh 

trong quá trình hoạt động; 

o Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự 

án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi 

phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư; 

iii. Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kỳ hoàn thuế tháng 7/2016 hoặc quý 3/2016 thuộc các trường hợp 

đã nêu tại Điểm (i)&(ii); do thay đổi chính sách, rủi ro cao, yêu cầu Cục Thuế thực hiện kiểm tra 

trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế. 
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Tỷ giá trên hóa đơn bán hàng 

 

Ngày 21/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4886/TCT-KK. Theo đó, doanh nghiệp hạch toán 

kế toán bằng đơn vị tiền là ngoại tệ, trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát sinh doanh 

thu bán hàng hóa với đơn vị tiền là ngoại tệ thì doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng ghi đơn vị tiền là 

ngoại tệ kèm theo tỷ giá mua vào ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách 

hàng thanh toán tại thời điểm nhận tiền thanh toán. 

 

Khấu trừ thuế trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản với cơ quan thuế 

 

Theo Công văn số 5120/TCT-KK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp không 

đăng ký tài khoản với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định. 

 

THUẾ  THU NHẬP CÁ NHÂN  

 

Thuế TNCN đối với công tác phí 

 

Ngày 03/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4565/TCT-TNCN. Theo đó hướng dẫn một số 

vướng mắc khi quyết toán thuế TNCN như sau: 

 

 Trường hợp doanh nghiệp chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác theo chế độ quy định thì 

phần khoán chi công tác phí không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; trường hợp chi 

công tác phí cao hơn quy định của Bộ Tài chính thì phần chi vượt quy định phải tính vào thu nhập 

chịu thuế thu nhập cá nhân. 

 Trường hợp doanh nghiệp chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác bằng nguồn tài trợ và theo 

định mức chi của nhà tài trợ thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu 

nhập của cá nhân; trường hợp chi công tác phí cao hơn định mức của nhà tài trợ thì phần chi vượt 

phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

 

THUẾ NHÀ THẦU  

 

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 

 

Ngày 07/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15888/BTC-CST. Theo đó, việc cho phép bên Việt 

Nam sử dụng nhãn hiệu kèm việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của bên nước ngoài là hoạt động chuyển 

quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng không là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. 

 

Doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu áp dụng 

các chính sách thuế sau: 

 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%. 

 Thuế giá trị gia tăng: Thuế suất là 10% (theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT 

tính trên doanh thu tính thuế là 5% (theo phương pháp trực tiếp). 
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  

 

Hướng dẫn một số thủ tục- hồ sơ kê khai hải quan 

 

Ngày 10/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 

2094/TXNK-CST. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa 

nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc 

xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu 

phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế 

nhập khẩu, khi có công văn yêu cầu hoàn thuế phải cung cấp 

thông tin về hàng hóa đã xuất khẩu như: tờ khai hàng hóa xuất 

khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan. 

 
 

Hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu 

 

Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 10130/TCHQ-TXNK. Theo đó, từ ngày 

01/9/2016, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức 

tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA tại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu khi tạm nhập; khi tái 

xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật liên quan thì được hoàn 

thuế nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của 

hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết 

trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp. 

 

TIỀN THUÊ ĐẤT  
 

Miễn tiền thuê đất đối với dự án  

Ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4973/TCT-CS. Theo đó, trường hợp người được 

nhà nước cho thuê đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng được tiếp tục 

miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cho thời gian còn lại của dự án nếu người nhận chuyển nhượng tiếp 

tục thực hiện dự án. 
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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 Lê Xuân Thắng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile : 0903 248 648 

Email : thanglx@vaco.com.vn 

 

Ông Ngô Tiến Thành 

Chủ nhiệm tư vấn thuế 

Mobile: 0904 007 017 

Email: thanhnt@vaco.com.vn 
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