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VĂN BẢN MỚI 

Hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

 

Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC về Hướng dẫn quản lý hoàn 

thuế giá trị gia tăng. Theo đó, thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau: 

i. Đối với hồ sơ hoàn thuế (HSHT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

 

 Nếu HSHT không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì 

cơ quan thuế (CQT) gửi thông báo cho người nộp thuế (NNT) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ HSHT. 

 Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì CQT ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT. 

 

ii. Đối với HSHT thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: CQT tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT và  

ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá  40 ngày, kể từ ngày nhận đủ HSHT. 

 

iii. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho NNT chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do 

CQT chuyển đến. 

 

Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 13/8/2016 và thay thế Thông tư 94/2010/TT-BTC , Quyết 

định 2404/QĐ-BTC, Thông tư 150/2013/TT-BTC. 

 

Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

 

Ngày 27/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016. 

 

Nghị định này có nhiều sửa đổi quan trọng trong lĩnh vực xử phạt hóa đơn theo hướng có lợi hơn cho 

doanh nghiệp như: 

 

 Giảm mức phạt tiền đối hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in, từ mức 2 - 4 triệu đồng 

xuống còn 500.000 - 1,5 triệu đồng; hay 

 Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 trước khi giao cho khách hàng, cũng giảm mức phạt 

từ 10 -12 triệu đồng xuống còn 4 - 8 triệu đồng. 

 

Ngoài ra, Nghị định này còn bổ sung quy định MIỄN PHẠT TIỀN đối với nhiều trường hợp, bao gồm 

như: 

 

 Trường hợp làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác; 

 Trường hợp người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc mất hóa đơn liên 2, người 

bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có 2 tình 

tiết giảm nhẹ; 

 Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo hóa đơn gửi cơ quan 

Thuế trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở... 
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Ban hành quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu 

 

Ngày 17/06/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy 

trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu, thay thế quy trình 

ban hành theo Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngay 27/11/2008.  

 

So với quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu theo 

Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ, quy định tại quyết định số 1780/QĐ- TCHQ có một số điểm mới đáng 

chú ý sau: 

 

 Quy định chi tiết thời hạn luân chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ trong các quy trình hoàn thuế, 

không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu; 

 Quy định phương án xử lý đối với từng trường hợp xảy ra trong quá trình giải quyết hồ sơ; 

 Quy định quy trình thanh khoản tờ khai xin hoàn thuế, không thu thuế; 

 Quy định quy trình lưu trữ hồ sơ tại cơ quan Hải quan; 

 Bổ sung mẫu các văn bản sử dụng trong quá trình làm việc giữa cơ quan Hải quan với người nộp 

thuế, giữa các cơ quan Hải quan. 

 

Hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý 

theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

Ngày 29/6/2016 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn 

thuế GTGT. 

 

Thông tư này không áp dụng đối với việc Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-

BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính) và việc hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa 

thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế. 

 

Về nguyên tắc quản lý hoàn thuế GTGT, Thông tư quy định: Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn 

thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu 

trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp. Cơ quan thuế sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy 

định tại Điều 1 Luật Quản lý thuế. 

 

Thông tư cũng quy định cụ thể Quy trình giải quyết hoàn thuế GTGT, từ việc lập hồ sơ hoàn thuế đến việc 

thẩm định hồ sơ và giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế các cấp. 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2016. 
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Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, 

phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất… và các khoản thu khác do cơ quan thuế 

thu theo quy định. 

 

1. Quy định chung 

 

Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định ngày nộp thuế như sau: 

 

- Trường hợp nộp thuế qua giao dịch điện tử, ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ 

quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên 

chứng từ nộp thuế điện tử. 

 

- Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch, ngày nộp thuế là ngày ngân 

hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước thu tiền mặt hoặc trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp 

thay và được ghi nhận trên chứng từ cấp cho người nộp thuế/người nộp thay… 

 

2. Thủ tục thu nộp thuế 

 

Hướng dẫn các thủ tục nộp thuế thông qua giao dịch điện tử, quầy giao dịch ngân hàng, cơ quan kho bạc 

nhà nước... như sau: 

 

- Đối với các giao dịch điện tử: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử được cơ quan thuế cấp để lập chứng từ nộp thuế. Tiến hành các kê 

khai thông tin như loại tiền nộp thuế, về người nộp thuế và người nộp thay, ngân hàng/Kho bạc Nhà 

nước…. Sau đó, Tổng cục Thuế xác nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trên chứng từ nộp thuế điện 

tử, xác thực chữ ký điện tử của người nộp thuế và nếu hợp lệ sẽ gửi đến hệ thống tác nghiệp của ngân hàng 

mà người nộp thuế đã lựa chọn. 

 

- Đối với giao dịch tại ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan kho bạc nhà nước: Người 

nộp tiền lập bảng kê nộp thuế với các thông tin như hình thức, loại tiền nộp thuế, tài khoản kho bạc nhà 

nước, tên cơ quan quản lý thu… Sau đó, ngân hàng sẽ tiến hành các giao dịch, hoàn thiện chứng từ nộp 

thuế và cấp cho người nộp thuế 01 (một) liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

 

3. Xử lý thông tin thu nộp và chuyển tiền thuế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước 

 

Thông tư số 84 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý các khoản nộp tại các ngân hàng có phối hợp thu và 

chưa phối hợp thu, các ngân hàng ủy nhiệm hoặc tại cơ quan kho bạc nhà nước. Mỗi giao dịch tại các đơn 

vị thì Thông tư 84/BTC quy định có quá trình xử lý riêng, điển hình như: 

 

Ngân hàng chưa phối hợp thu chuyển các thông tin sau qua ngân hàng ủy nhiệm thu: tên, mã số thuế, địa 

chỉ của người nộp thuế, tài khoản thu ngân sách nhà nước, tên Kho bạc Nhà nước nơi nhận khoản thu ngân 

sách nhà nước, tên cơ quan quản lý thu… và chuyển tiền thông qua tài khoản của kho bạc nhà nước mở tại 

ngân hàng ủy nhiệm thu. 

 

Thông tư 84/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/8/2016. 
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Thông tư hướng dẫn mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

 

Theo đó, dự án đầu tư (DAĐT) mới được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, đơn cử như: 

 

 Đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, gồm ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ 2 hàng ghế 

trở lên, có vách ngăn cố định giữa khoang chở người và chở hàng được ưu đãi thuế TNDN. 

 DAĐT mới tại khu công nghiệp, khu chế xuất được hưởng mức ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho 

DAĐT mới tại khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định pháp luật thuế TNDN. 

 Nếu DAĐT đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu 

đãi thuế TNDN có lợi nhất. 

 

Ngoài ra, Thông tư 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế nhập 

khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

 

Riêng DAĐT được cấp giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị khác trước ngày 

01/7/2015 và DAĐT trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/07/2015 

thì thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo văn bản pháp luật có hiệu lực trước ngày 01/07/2015. 

 

Thông tư số 83/2016/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016. 

 
Nghị định 45/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính trong lĩnh vực Hải quan 

Ngày 26/05/2016, Chính Phủ ban hành Nghị định 45/2016/NĐ-CP nêu rõ người nộp thuế không 

khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng 

hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu nhưng đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước thời điểm 

thông quan hàng hóa vẫn sẽ bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu. 

Nghị định 45/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/08/2016. 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

 

Quy định về khấu hao TSCĐ đối với tài sản phải di dời 

 

Ngày 26/5/2016 , Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2248/TCT-CS hướng dẫn về việc trích khấu 

hao TSCĐ phải di dời như sau: 

 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định của 

UBND Tỉnh/ Thành phố, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với 

đất) thì doanh nghiệp dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời điểm dừng hoạt động tại địa 

Điểm cũ. Giá trị còn lại của tài sản cố định trên là cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi 

doanh nghiệp nhận bồi thường, hỗ trợ từ các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. 
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Không được trích lập dự phòng giảm giá bất động sản 

 

Công văn số 3951/CT-TTHT ngày 29/04/2016 của Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn về trường hợp trích lập 

dự phòng đối với quyền sử dụng đất. Theo đó, doanh nghiệp không được thực hiện trích lập dự phòng 

giảm giá bất động sản. 

 

Xác định thu nhập từ đầu tư mở rộng trong trường hợp không tính được doanh thu hoặc chi phí 

 

Theo Công văn số 2385/TCT-CS ngày 01/06/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xác định thu nhập 

tăng thêm từ đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 khi không xác định được doanh thu hoặc chi phí của 

hoạt động này thì: 

 

 Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009-2013 nhưng không 

tính được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ theo quy định, và 

doanh nghiệp lựa chọn xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không được hưởng 

ưu đãi thuế TNDN theo giá trị vốn đầu tư mở rộng so với tổng vốn đầu tư, thì chỉ tiêu vốn tự có 

trong tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu vốn chủ 

sở hữu trên báo cáo tài chính (bao gồm cả lãi và lỗ). 

 Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị 

tiền tệ trong kế toán, theo đó việc hạch toán, kế toán để xác định thu nhập chịu thuế của doanh 

nghiệp được xác định bằng đồng USD. Khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan Thuế thì số liệu để 

tính toán phải được lấy trên báo cáo tài chính đã quy đổi ra đồng Việt Nam (VNĐ). 

 

Hướng dẫn về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cần có biên bản đối chiếu công nợ 

 

Ngày 15/04/2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3408/CT-TTHT hướng dẫn về 

việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-

BTC, khoản nợ khó đòi được trích lập dự phòng phải thỏa mãn điều kiện có chứng từ gốc, có đối chiếu xác 

nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, 

cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác. Trường hợp thiếu biên bản đối chiếu công nợ thì 

doanh nghiệp không đủ điều kiện để trích lập dự phòng. 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

 

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động thu phí từ dự án BOT 

 

Theo Công văn số 2838/TCT-KK ngày 24/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty A kê khai nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế tỉnh X đang thực hiện dự án duy nhất theo hình 

thức BOT tại tỉnh Y; Công ty bổ sung thông tin Chi nhánh B tại tỉnh Y không được giao quản lý dự án, các 

khoản chi phí đầu vào của Chi nhánh do Công ty trực tiếp ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp và kê 

khai cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh X kể từ khi dự án bắt đầu thu phí, thì hoạt động thu 

phí đoạn thuộc tỉnh Y được xác định là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh: Công ty thực hiện kê khai 

nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu phí chưa có thuế GTGT thu được tại tỉnh Y và tổng 

hợp kê khai bù trừ với nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh ở trụ sở chính tại thành phố X theo hướng dẫn tại 

Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC. 
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Lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước) 

 

Theo Công văn số 9220/BTC-TCT ngày 05/07/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty A thuộc Tập 

đoàn B có chuyển giao tài sản sang Tập đoàn B quản lý, vận hành theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở 

hữu (vốn Nhà nước) thì Công ty A không phải lập hóa đơn GTGT. 

 

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo 

 

Theo Công văn số 2877/TCT-CS ngày 27/06/2016 của Tổng cục Thuế, hoạt động xay xát, lau bóng gạo là 

hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế 

GTGT 5%. Trường hợp trước ngày công văn này, thực hiện khác với hướng dẫn trên thì thực hiện điều 

chỉnh lại. 

 

Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu 

 

Theo Công văn số 8556/BTC-TCT ngày 23/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp tổ chức, cá nhân bán 

ra sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất từ nguyên liệu là trấu mua từ các tổ 

chức, 1 cá nhân khác thì sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế 

thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế 

GTGT đầu vào không được khẩu trừ, hoàn thuế. 

 

Hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm 

 

Theo Công văn số 2782/TCT-DNL ngày 22/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp bảo 

hiểm hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho khách hàng thì khi hoàn trả khoản phí này doanh 

nghiệp bảo hiểm yêu cầu khách hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm 

do doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để 

doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và doanh nghiệp khách hàng 

điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc khấu trừ. 

 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

 

Theo Công văn số 2543/TCT-KK ngày 08/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp đăng ký 

sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng, thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các 

khoản thanh toán phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng này được Công ty ủy quyền cho Ngân 

hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán, tên in trên thẻ là cá nhân Giám 

đốc Công ty. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt. Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng gồm: phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi 

suất chậm thanh toán của thẻ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đảm bảo 

hóa đơn, chứng từ theo quy định. 

 

Khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ đã thanh lý 

 

Theo Công văn số 1840/TCT-CS ngày 04/05/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp bán 

thanh lý tài sản nếu số thuế GTGT đầu ra phát sinh từ bán tài sản nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào tương 

ứng với giá trị còn lại của tài sản thanh lý thì phần chênh lệch giữa số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT 

đầu vào được khấu trừ, không phải thu hồi lại tiền thuế GTGT đã hoàn. 
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Chuyển nghĩa vụ thuế GTGT 

 

Theo Công văn số 2309/TCT-KK ngày 30/05/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp Chi nhánh tại tỉnh A là 

đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty có trụ sở chính tại tỉnh B, từ khi thành lập đến khi giải thể không 

phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính; đối với các chi phí 

quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mang tên, địa 

chỉ, mã số thuế của Chi nhánh đã kê khai tại tỉnh A nếu xác định các chi phí này phục vụ cho hoạt động 

của Chi nhánh để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trụ sở chính Công ty và đáp ứng các 

điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định thì Cục Thuế tỉnh A thực hiện xác nhận 

nghĩa vụ thuế của Chi nhánh còn được khấu trừ để Chi nhánh tổng hợp kê khai tại trụ sở chính. 

 

Khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên 

 

Theo Công văn số 1772/TCT-KK ngày 28/04/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp hồ sơ hoàn thuế của 

doanh nghiệp có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ thuê ngoài (thuê đầu kéo) và giữa hai Công 

ty có hợp đồng thống nhất việc lập hóa đơn vào cuối mỗi tháng trên cơ sở tổng hợp các lần thuê container 

đóng hàng phát sinh trong tháng theo quy định thì được khấu trừ, hoàn thuế đối với các hóa đơn giá trị gia 

tăng nêu trên. Cụ thể tại Công văn số 1772/TCT-KK. 

 

Khấu trừ thuế GTGT tiền thuê nhà ở cho nhân viên 

 

Theo Công văn số 2929/TCT-CS ngày 30/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp nhà ở cho công nhân 

làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền 

thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc 

mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây 

dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công 

nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ. 

 

THUẾ  THU NHẬP CÁ NHÂN  

 

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế  

 

Ngày 27/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2882/TCT-TNCN. Theo đó có nêu rõ Thời điểm 

xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập cho người nộp thuế. 

 

Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần 

Ngày 23/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2801/TCT-TNCN. Theo đó, Trợ cấp chuyển 

vùng một lần được trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động gồm: các khoản chi 

liên quan đến chi phí vận chuyển đồ đạc (phí vận chuyển đồ đạc, bảo hiểm vận chuyển đồ đạc, cước hành 

lý quá cân); chi phí đi lại của người lao động và vợ/chồng, con; chi phí mua đồ dùng cá nhân thay thế; trợ 

cấp bằng tiền. Các khoản chi này chỉ được chi trả một lần và phải được quy định cụ thể trong chính sách 

hỗ trợ của doanh nghiệp điều chuyển hoặc doanh nghiệp tiếp nhận người lao động, được thể hiện trên 

quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể khi điều chuyển lao động và 

có đầy đủ chứng từ chứng minh chi phí thực tế phát sinh. 
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Quyết toán thuế TNCN với thu nhập vãng lai 

Ngày 14/6/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2621/TCT-TNCN. Theo đó, trường hợp cá nhân 

có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có 

thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác, đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo 

tỷ lệ 10% và đã được cấp chứng từ khấu trừ, cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này 

thì không thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân đã được cấp chứng từ khấu 

trừ, thực hiện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân để được hoàn số thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

Thuế TNCN đối với cá nhân hành nghề độc lập 

Ngày 13/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2575/TCT-TNCN. Theo đó, trường hợp cá nhân 

có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề 

độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng 

ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập thực hiện tự khai thuế, 

nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập 

nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo 

quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) 

đồng/lần trở lên. 

THUẾ  NHÀ THẦU  

 

Thuế nhà thầu của các khoản phí chuyển tiền ra nước ngoài 

 

Theo Công văn số 1566/TCT-DNL ngày 14/04/2016 của Tổng cục Thuế, Ngân hàng thương mại thực hiện 

dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài dưới 3 hình thức: khách hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước 

ngoài sẽ trả mọi khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài (còn gọi là phí OUR), khách hàng bên 

Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài trả khoản phí phát sinh ở Việt Nam khách hàng nhận tiền bên 

nước ngoài trả khoản phí phát sinh bên nước ngoài (còn gọi là phí SHARE) và khách hàng bên Việt Nam 

khi chuyển tiền ra nước ngoài không phải trả khoản chi phí nào, bên nước ngoài nhận tiền sẽ trả mọi khoản 

phí (còn gọi là phí BEN). 

 

i. Đối với hình thức phí OUR, khi Ngân hàng Việt Nam trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì 

Ngân hàng Việt Nam phải kê khai và nộp thuế nhà thầu cho nước ngoài đối với khoản phí bên 

nước ngoài được hưởng. 

ii. Đối với hình thức phí SHARE và phí BEN Ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng 

nhận tiền tại nước ngoài đây là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam do vậy Ngân hàng Việt 

Nam phải thực hiện kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu 

nhà thầu nước ngoài nhận được. 
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Thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo 

 

Theo Công văn số 2592/TCT-CS ngày 13/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp ký hợp 

đồng với nhà thầu nước ngoài để nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý cho cán 

bộ trong doanh nghiệp, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài không phải là cơ sở dạy 

học, dạy nghề được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép thì dịch vụ đào tạo do nhà thầu nước 

ngoài cung cấp cho Công ty không phải là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT, mà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%. 

 

Chính sách thuế nhà thầu 

 

Theo Công văn số 2475/TCT-CS ngày 06/06/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp, Công ty A (nước 

ngoài) ký hợp đồng với Công ty B (Việt Nam) để mua hàng hóa sau đó bán lại cho C (nước ngoài); Công 

ty C (nước ngoài) bán lại hàng hóa trên cho Công ty D (nước ngoài); Công ty D (nước ngoài) tiếp tục bán 

số hàng hóa cho Công ty E (nước ngoài); Công ty E (nước ngoài) giao hàng hóa đó cho F (Việt Nam) gia 

công, sau đó toàn bộ hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài theo chỉ định (tại các họp đồng mua bán giữa 

các bên đều quy định địa điểm giao hàng là Công ty F) thì Công ty A, C, D được xác định là kinh doanh 

tại Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam, Công ty E (giao gia công) không thuộc 

đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  

 

Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dầu Diesel DO 

 
Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8748/BTC-CST. Theo đó, Hiệp định thương mại tự 

do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu (VN- EAEU FTA) (gồm 5 thành viên trong đó có nước Nga) đã 

được ký kết ngày 29/5/2015, Việt Nam đã cam kết lộ trình cắt giảm thuế với mức thuế suất cụ thể được 

quy định theo từng năm và sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng dầu Diesel DO vào năm 2027. Mức 

thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này sẽ được áp dụng sau khi Hiệp định chính thức có hiệu lực. Điều 

kiện để hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Nga hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 

VN-EAEU FTA được quy định tại Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp 

định VN-EAEU FTA giai đoạn 2016-2018. Nghị định này sẽ được ban hành và có hiệu lực đồng thời với 

Hiệp định VN-EAEU FTA. 

 

Chậm nộp thuế  

 

Ngày 10/06/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5457/TCHQ-TXNK. Theo đó, đối với 

nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải nộp đủ 

các loại thuế theo quy định của pháp luật trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa; thủ tục khai 

báo chuyển tiêu thụ nội địa, đăng ký tờ khai mới và tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 40 

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Như vậy, khi chuyển tiêu thụ nội địa, người 

nộp thuế đăng ký tờ khai mới, nộp thuế theo tờ khai mới thì không bị tính chậm nộp. 
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THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT  

 

Miễn, giảm tiền thuê đất 
 

Ngày 22/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2790/TCT-CS. Theo đó, hồ sơ miễn tiền thuê đất 

phải có Quyết định cho thuê đất hoặc quyết định giao đất. Mặt khác theo quy định tại Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ thì nếu ngành nghề của doanh nghiệp không thuộc lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Ngày 22/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2791/TCT-CS. Theo đó, đối với trường hợp được Nhà 

nước cho thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 trở đi theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 mà người thuê đất nộp 

hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật quản lý thuế thì 

được xem xét miễn tiền thuê đất đối với thời gian ưu đãi còn lại kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn 

tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

và hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính. 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
 

Ngày 22/06/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2778/TCT-CS. Theo đó, trường hợp hộ gia đình, 

cá nhân được nhà nước giao đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm 

muối theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2013 thì thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông 

nghiệp theo quy định tại Điều 1 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

được nhà nước cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả trường hợp chuyển sang thuê đất đối với 

trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức) theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 56 

Luật Đất đai 2013 thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy 

định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ. 

 

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  
 

Thuế TTĐB đối với xe điện nhập khẩu 
 

Ngày 16/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8219/BTC-CST. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp 

thực hiện nhập khẩu xe ô tô điện để phục vụ cho khách tham quan Khu di tích lịch sử không đăng ký lưu 

hành và không tham gia giao thông thì các xe ô tô điện nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế 

TTĐB. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích nêu trên thì phải nộp thuế TTĐB và xử 

phạt theo quy định của pháp luật. 

 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=118/2015/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2014/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=77/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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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 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0913 577 926 

Email: tiennd@vaco.com.vn 

Ông Ngô Tiến Thành 

Chủ nhiệm tư vấn thuế 

Mobile: 0904 007 017 

Email: thanhnt@vaco.com.vn 

 


