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VĂN BẢN MỚI 
 

Nghị định mới sửa đổi bổ sung Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ. 
 
Ngày 17/01/2014, Chính Phủ ban hành Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 
01/03/2014) sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 
của Chính Phú quy định về hóa đơn bán hàng, 
cung ứng dịch vụ. Một số điểm đáng chú ý như 
sau: 
 
• Nghị định sửa đổi quy định về việc chỉ tổ 

chức có hoạt động kinh doanh, doanh 
nghiệp có mã số thuế mới được phép đặt in, 
tự in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hộ cá 
nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đang 
sử dụng hóa đơn tự in, đặt in nhưng có 
hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi 
phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi 
ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản 
lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt 
in, tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn 
của Cục thuế. 
 

• Các tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung 
ứng phần mềm tự in hóa đơn phải báo cáo 
việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm 
tự in hóa đơn để gửi cơ quan Thuế trực tiếp 
quản lý theo định kỳ 3 tháng một lần, thay 
vì 6 tháng một lần. 
 

• Bổ sung quy định về việc trường hợp tổ 
chức tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn 
để sử dụng thì không đòi hỏi điều kiện phải 
là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề lập 
trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm 
trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 
 
 

 
 
Thông tư mới hướng dẫn thi hành xử phạt 
vi phạm hành chính về hóa đơn. 
 
Ngày 17/01/2014, Bộ Tài chính bàn hành 
Thông tư số 10/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 
ngày 02/03/2013) hướng dẫ thi hành xử phạt 
vi phạm hành chính về hóa đơn, một số nội 
dung trọng yếu như sau: 
• Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa 
đơn giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện 
tử giả. Hóa đơn giả là hóa đơn đã được 
phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc 
in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu 
hóa đơn. Riêng trường hợp do lỗi khách 
quan của phần mềm tự in được xác định 
do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn 
(như do virus…), không có sự can thiệp 
của con người thì xử phạt cảnh cáo đơn vị 
cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. 

• Trường hợp việc đặt in hóa đơn đã được ký 
hợp đồng bằng văn bản nhưng hợp đồng in 
không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận 
in hóa đơn đã quyết định tự in hóa đơn đối 
với nội dung không đầy đủ theo quy định 
thì chỉ phạt cảnh cáo. Nếu bên đặt in và bên 
nhận đặt in đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung 
các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa 
đơn ký quyết định bổ sung các nội dung 
còn thiếu trước khi cơ quan Thuế công bố 
quyết định kiểm tra, thanh tra. Ngược lại, 
sẽ áp dụng phạt tiền ở mức tối thiểu của 
khung hình phạt là 2.000.000 đồng. 

• Trường hợp người bán có hành vi vi phạm 
không lập Thông báo phát hành hóa đơn 
trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng 
nhưng các hóa đơn này vẫn gắn với nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh và đã chấp hành Quyết 
định xử phạt của cơ quan Thuế, thì người 
mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, 
khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định. 
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• Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 
đồng đối với hành vi lập hóa đơn không 
đúng thời điểm. Riêng trường hợp việc lập 
hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn 
đế chấm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình 
tiết giảm nhẹ thì chỉ tiến hành phạt cảnh cáo. 
Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì 
phạt tiền ở mức tối tiểu 4.000.000 đồng. 
 

• Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 
đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn 
theo quy định. Riêng trường hợp việc lập 
sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao 
cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên 
bán bán và bên mua phát hiện việc lập sai 
loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng 
theo quy định trước khi cơ quan Thuế công 
bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không 
ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế 
thì chỉ tiến hành phạt cảnh cáo. 

 
Thông tư mới hướng dẫn về thuế giá trị gia 
tăng 
 
Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 
21/02/2014) hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị 
gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thuế giá trị gia tăng, và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế 
giá trị gia tăng. Một số điểm nổi bật của Thông tư: 
 

• Khu kinh tế, khu chế xuất, Doanh nghiệp chế 
xuất sẽ phải thành lập chi nhánh nếu có đăng 
ký thực hiện hoạt động thương mại mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 
Nam. Theo đó, các đối tượng này cũng được 
bổ sung vào đối tượng nộp thuế giá trị gia 
tăng để hạch toán và kê khai thuế giá trị gia 
tăng độc lập với doanh nghiệp chế xuất. 

• Kể từ thời điểm 01/01/2014, một trong 
những điều kiện mới để được áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế là cơ sở kinh 
doanh đang hoạt động có doanh thu hàng 
năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 
một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ 
chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo 
quy định của pháp luật. 

 
Thông tư mới về thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa gia công với thương nhân nước 
ngoài. 
 
Ngày 24/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 13/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 
ngày 10/03/2014) hướng dẫn thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa hoặc nhận giao gia công với 
thương nhân nước ngoài, cũng như bổ sung điều 
kiện đối với doanh nghiệp gia công. Chúng tôi 
tổng hợp dưới đây một số thay đổi đáng chú ý: 
 
• Đối với thủ tục thông báo hợp đồng gia 

công, thương nhân phải bổ sung hợp đồng 
thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất đối với 
trường hợp thuê nhà xưởng, mặt bằng sản 
xuất vào hồ sơ, để chứng minh đủ điều 
kiện thực hiện hợp đồng gia công. 

• Đối với các đối tượng thuộc phạm vi phải 
kiểm tra cơ sở sản xuất, Thông tư có bổ 
sung một số trường hợp như thương nhân 
thuê lại toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng sản 
xuất, máy móc, thiết bị của thương nhân 
khác để thực hiện hợp đồng gia công, và 
thông báo nhiều hợp đồng gia công khác 
vượt quá năng lực sản xuất thực tế của 
chính thương nhân và/hoặc của thương 
nhân gia công lại. 

• Khi lập tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, 
lượng hàng hóa phải được quy đổi theo 
đơn vị tính lại Bảng thông báo định mức 
và phải thống nhất với đơn vị tính lại hợp 
đồng/phụ lục hợp đồng gia công và chứng 
từ, tài liệu liên quan. 
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Quy định mới về ưu đãi thuế đối với Dự án 
sử dụng vốn ODA 

Ngày 03/12/2013, Bộ tài chính đã ban hành 
Thông tư số 181/2013/TT-BTC (“Thông tư 
181”) hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và 
ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử 
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ. 

Một trong những điểm mới của Thông tư 181 
là bổ sung thêm các quy định về chính sách 
thuế đối với dự án sử dụng nguồn vốn từ nhiều 
hình thức tài trợ khác nhau (ODA và vốn vay 
ưu đãi). Theo đó, đốiv ới dự án sử dụng nguồn 
vốn từ nhiều hình thức tài trợ khác nhau, nếu 
các nguồn vốn được tài trợ theo Hiệp định tài 
trợ riêng hoặc giải ngân riêng cho từng hoạt 
động cụ thể của dự án thì chinhs ách thuế được 
áp dụng riêng cho từng loại nguồn vốn. 
Trường hợp không có Hiệp định tài trợ riêng 
hoặc giải ngân riêng cho từng hoạt động cụ thể 
của từng nguồn vốn thì chính sách thuế áp 
dụng đối với dự án thực hiện theo chính sách 
thuế của nguồn vốn có chính sách thuế kém ưu 
đãi nhất. 

Ngoài ra, Thông tư 181 còn bổ sung quyd dịnh 
về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) 
đối với dự án ODA không hoàn lại có một 
phần nguồn vốn trong nước. Cụ thể, trường 
hợp dự án ODA viện trợ không hoàn lại có cơ 
cấu vốn một phần là nguồn vốn ODA viện 
trợng không hoàn lại, một phần là vốn đối ứng 
từ ngân sách nhà nước, vốn đóng vóp của nhân 
dân (phần vốn này được quy định để thực hiện 
một phần công việc của dự án nhưng không 
được quy định để trả thuế GTGT) thì Chủ dụ 
án hoặc nhà thầu chính được hoàn thuế GTGT 
đối với hàng hóa, dịch vụ được mua từ phần 
vốn ODA viện trợ không hoàn lại để phụ vụ 
dự án, không được hoàn thuế GTGT đối với 

phần hàng hóa dịch vụ mua bằng nguồn vốn 
đối ứng từu NSNN và vốn đóng góp của nhân 
dân. Chủ dự án ODA viên trợ không hoàn lại, 
nhà thầy chính phải hạch toán riêng số thúe 
GTGT của hàng hóa, dịch vụ được mua từ 
nguồn vốn ODA viên trợ không hoàn lại, nếu 
không hạch toán riêng được thì Chủ dự án 
không được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính 
sẽ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào 
theo quy định. 

Thông tư 181 có hiệu lực kể từ ngày 
17/01/2014, thay thế Thông tư số 
123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách 
thuế và ưu đãi thuế đối với các chưng trình, 
dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) 

Đối với các dựa án ODA được phê duyệt 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc 
xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện 
như hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-
BTC cho tới khi kết thúc dự án. 
 
Thông tư mới hướng dẫn về cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế. 

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 215/2013/TT-BTC (“Thông tư 
215”) hướng dẫn thi hành Nghị định 
129/2013/NĐ-Cp ngày 16/10/2013 (“Nghị 
định 129”) về cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế. 

Thông tư 215 có hiệu lục thi hành từ ngày 
21/02/2014 và thay thế Thông tư số 
157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính thuế. 
 
Chúng tôi xin tóm tắt một số nội dugn chính 
của Thông tư 215 như sau: 
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Các trường hợp sau đây sẽ bị áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế thuế: 

• Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm 
nộp thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể 
từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn 
gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật 
Quản lý Thuế. 

• Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền 
phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi 
bỏ trốn, tẩu tán tài sản. 

• Người nộp thuế không chấp hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
trong thời hanh 10 (mười) ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định xử phạt vi 
phatmj hành chính về thuế. 

• Tổ chức tín dụng không chấp hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
theo quy định của Luật Quản lý Thuế và 
Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

• Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người 
nộp thuế: quá thời hạn quy định 90 (chín 
mươi) ngày kể tư fngày hết hạn nộp tiền 
thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế. 

• Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước 
cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện 
không thực hiện việc trích cuyển từ tài 
khoản của đối tượng bị cưỡng chế mở tại 
Kho bạc Nhà nước để nộp vào Ngân sách 
Nhà Nước theo quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về thuế của cơ quan 
Thuế. 

• Tổ chức, cá nhân có liên quan không chấp 
hành các quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế của cơ quan có thẩm quyền. 

 

 

 

 

Các biện pháp cưỡng chế thuế: 

• Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị 
cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức 
tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản. 

• Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu 
nhập. 

• Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 
dụng. 

• Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê 
biên theo quy định của pháp luật dể thu 
tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền 
thuế vào Ngân sách Nhà nước. 

• Tiền thu, tài sản khác của đối tượng bị 
cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang 
giữ. 

• Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt 
động, giấy phép hành nghề. 

Thông tư hướng dẫn về lộ trình thực hiện 
hoạt động mua bán phân phối hàng hóa 
của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Vi ệt Nam. 

Ngày 24/12/2013, Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư số 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về 
lộ trình thực hiện hoạt động mua bán phân 
phối hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Vi ệt Nam. Theo đói, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam được thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu và quyền phân phối đối với 
hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa 
quy định lần lượt tại Phụ lục 01, 02 và 03 của 
Thông tư. Cụ thể: 

• Phục lục 1: Dnah mục hàng hóa không 
được cấp phép quyền xuất khẩu (chủ yếu 
là dầu mỏ thuộc các mã số 2709.00.10, 
2709.00.20 và 2907.00.90). 
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• Phụ lục 2: Danh mục hàng hóa không cấp 
phép quyền nhập khẩu (Xì gà, Thuốc lá, 
Dầu có nguồn gốc dầu mỏ, Sách báo, Băng 
đĩa, Phương tiện bay và các bộ phận). 

• Phụ lục 3: Danh mục hàng hóa không cấp 
phép quyền phân phối (Lúa gạo, Đường, 
Thuốc lá, Dầu thô, Dược phẩm, Thuốc nổ, 
Sách báo, Kim loại quý đá quý, Vật phẩm 
đã ghi hình trên mọi chất liệu) 

Thông tư cớ hiệu lực thi hành kể tư fngày 
05/02/2014 thay thế Quyết định số 
10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ 
Thương mại 
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 
LUẬT QUẢN LÝ THU Ế (QLT) 
 
Xử lý truy thu và xử phạt hành chính đối 
với hành vi kê khai sai, chậm nộp tiền thuế 
Giá tr ị gia tăng (GTGT). 
 
Ngày 11/12/2013, Tổng cục Thuế đã có công 
văn số 4322/TCT-CS trả lời về việc xử lý truy 
thu và xử phạt hành chính đối với hành vi kê 
khai sai, chậm nộp tiền thuế GTGT như sau: 
 
Căn cứ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 106 Luật 
số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2016; Căn cứ tại 
Điều 107 Luật số 78/2006/QH11 ngày 
29/11/2016 quy định xử phạt đối với hành vi 
khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. 
 
Theo đó, Công ty chưa điều chỉnh vi phạm 
quy định về kê khai sai thuế suất thuế GTGT 
dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trước khi Cơ 
quan thuế vào kiểm tra sẽ bị truy thu số thuế 
GTGT còn thiếu và xử phạt hành chính đối với 
hành vi kê khai sai, chậm nộp tiền thuế. 
 
 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
 
Quyền kế thừa ưu đãi thuế khi ti ếp nhận dự 
án của Công ty mẹ 

Theo Công văn 4294/TCT-CS ngày 10/12/2013 
của Tổng cục Thuế, trường hợp Dự án đầu tư 
xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp là dự án đầu tư mở rộng quy mô của 
Công ty mẹ, sau đó Công ty mẹ giao nhiệm vụ 
tổ chức thực hiện dự án nêu trên cho Công ty 
con (Công ty con do Công ty mẹ góp vốn thành 
lập) thì việc xem xét ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) đối với thu nhập phát sinh từ dự 
án được xác định như sau: 

 
 

• Nếu Công ty con kế thừa toàn bộ quyền 
lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ liên 
quan đến dự án đầu từ nêu trên; đồng 
thời Công ty con thực hiện đầu tư xây 
dựng và hạch toán chi phí, doanh thu từ 
dự án ngay sau khi thành lập thì Công ty 
con được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của 
Công ty mẹ liên quan đến dự án cho thời 
gian còn lại. 

• Nếu trong quá trình đang hoạt động, 
Công ty con tiếp nhận thực hiện Dự án 
thì Công ty con hưởng ưu đãi thuế 
TNDN đối với thu nhập tăng thêm từ dự 
án theo diện đầu tư mở rộng quy mô. 

 
Mua thêm mặt bằng, máy móc thiết bị 
được xem là đầu tư mở rộng. 
 
Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 
2008, trong năm 2009 mua thêm mặt bằng, 
công trình xây dựng, máy móc thiết bị sản xuất 
để thực hiện dự án thì được xem là đã thực 
hiện đầu tư mở rộng quy mô, không thuộc 
trường hợp doanh nghiệp thành lập mới do 
chuyển đổi sở hữu, phần thu nhập tăng thêm từ 
dự án đầu tư mở rộng nêu trên không được 
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
Trên đây là nội dung của Công văn số 
4475/TCT-CS ngày 19/12/2013 của Tổng cục 
Thuế. 
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THUẾ GIÁ TR Ị GIA TĂNG 
 
Hướng dẫn tri ển khai thực hiện một số quy 
định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá 
tr ị gia tăng. 
 
Ngày 18/12/2013, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn 17557/BTC-TCT hướng dẫn triển 
khải thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 
01/01/2013. Theo đó, mức doanh thu từ một tỷ 
đồng trở lên là doanh thu bán hàng, cung ứng 
dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 làm 
căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
năm 2014.  
 
Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mức 
doanh thu năm 2013 như sau: 
 
• Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã có 

hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 
thì mức doanh thu năm 2013 làm căn cứ 
xác định phương pháp nộp thuế GTGT của 
năm 2014 được xác định căn cứ vào tổng 
cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV 
bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế 
GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12 
năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013. 

• Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành 
lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng 
thì xác định doanh thu ước tính của năm 
như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh 
thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” 
trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 
chia số tháng hoạt động sản xuất kinh 
doanh và nhân với (x) 12 tháng. 

Đối với phương pháp tính thuế GTGT năm 
2014 như sau: 
 
• Trường hợp mức doanh thu năm 2013 

dưới 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã đã 
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, 
hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi 
cơ quan thuế về việc đăng ký áp dụng 
phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT 
thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối 
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ trong năm 2014. 

• Trường hợp mức doanh thu năm 2013 
dưới 1 tỷ và doanh nghiệp, hợp tác xã 
không đăng ký tự nguyện để áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị 
Cục thuế tỉnh, thành phố hướng dẫn 
doanh nghiệp chuyển sang áp dụng 
phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn 
bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch 
vụ từ ngày 01/01/2014. 

 
Thông báo gửi cơ quan thuế về việc đăng ký 
áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế 
GTGT gửi đến cơ quan thuế trước ngày 
31/12/2013. Từ ngày 01/01/2014 cơ quan 
thuế phải rà soát những doanh nghiệp không 
đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ, nếu 
phát hiện việc sử dụng hóa đơn GTGT không 
đúng quy định của pháp luật thì phải có biện 
pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của 
pháp luật. 
 
Công văn 17963/BTC-TCT ngày 
25/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ 
sung cách tính thuế GTGT theo tỷ lệ %. 
 
Theo đó, trong khi chờ Bộ Tài chính ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn 
thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
tính thuế GTGT theo tỷ lệ % như sau: 
 
Doanh thu để tính thuế GTGT theo tỷ lệ % 
được xác định là tổng số tiền bán hàng hóa, 
dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng bao gồm 
cả thuế GTGT, các khoản phụ thu, phí thu 
thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 
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Đối với, Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có 
mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo 
từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức 
tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế 
không xác định được doanh thu theo từng nhóm 
ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh 
doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều 
nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ 
áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành 
nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
 
Ngoài ra, Công văn cũng đưa ra danh mục 
ngành nghề tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh 
thu như sau: 
 

• Phân phối, cung cấp hàng hoá: tỷ lệ 1%; 
• Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên 

vật liệu: tỷ lệ 5%; 
• Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng 

hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 
tỷ lệ 3%; 

• Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%. 
 
Công văn 176/BTC-TCT ngày 06/01/2014 
của Bộ Tài chính về sử dụng hóa đơn cho 
hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, gia công 
chuyển tiếp hoặc các trường hợp khác được 
coi như xuất khẩu. 
 
Theo đó, từ ngày 01/7/2013 đến ngày Thông 
tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành 
(01/11/2013) nếu cơ sở kinh doanh sử dụng 
hóa đơn xuất khẩu cho hàng hóa xuất nhập 
khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp và cơ quan 
hải quan đã chấp thuận mở tờ khai hải quan thì 
đề nghị cơ quan thuế không yêu cầu doanh 
nghiệp thu hồi hóa đơn đã lập. 
 
Công văn 70/TCT-CS ngày 07/01/2014 của 
Tổng cục Thuế vê thời điểm xuất hóa đơn 
khi bán hàng hóa, dịch vụ. 
 
Theo đó, ngày lập hóa đơn đối với bán hàng 
hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, 
không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 
thu được tiền. 
 
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là 
ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, 
không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 
thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng 
dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong 
khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là 
ngày thu tiền. 
 
Công văn 219/TCT-CS ngày 17/01/2014 
của Tổng cục Thuế hướng dẫn về xử lý sai 
sót các chỉ tiêu trên hóa đơn đã lập nhưng 
không ảnh hưởng đến doanh thu và số thuế 
GTGT phải nộp. 
 
Trường hợp hóa đơn đã lập ghi sai tên, mã số 
thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, dịch vụ, những 
chỉ tiêu sai này không ảnh hưởng đến doanh 
thu và số thuế phải nộp thì cơ quan Thuế căn 
cứ tình hình thực tế từng trường hợp sai sót 
để có hướng dẫn xử lý cụ thể. Người nộp thuế 
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội 
dung thông tin đã kê khai với cơ quan thuế. 
 
Công văn 239/TCT-CS ngày 17/01/2014 
của Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào. 
 
Trường hợp của Công ty có các hóa đơn 
GTGT đầu vào phát sinh trong ngày của cùng 
một nhà cung cấp đối với các chi phí ở cảng 
như phí: tiền điện chạy lạnh, lưu container, 
lưu bãi, vệ sinh cont, nâng hạ cont,… và các 
loại lệ phí: lệ phí hải quan, lệ phí kiểm dịch 
thú y,… có giá trị dưới hai mươi triệu đồng 
nếu cộng lại các hóa đơn nêu trên vượt trên 
hai mươi triệu đồng thì chỉ được kê khai, 
khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp có 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung 
cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp 
khai và nộp thuế GTGT. 
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Công văn 279/TCT-CS ngày 22/01/2014 của 
Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào đối với hóa đơn xuất cho lãi 
vay. 
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 và tại 
Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 65/2013/TT-BTC 
ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính về thuế 
GTGT thì: 
 
Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là tổ 
chức tín dụng, nhà thầu nước ngoài có phát 
sinh khoản thu từ lãi tiền cho vay trước ngày 
01/01/2009 tại Vi ệt Nam thì Tổng cục Thuế 
thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố 
Hà Nội: khoản lãi tiền vay của các đơn vị này 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 
Trước ngày 01/3/2012, nếu Công ty có phát 
sinh khoản thu từ lãi cho vay từ các đơn vị 
khác, Công ty đã lập hóa đơn và đã kê khai, 
tính thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 
10% đối với khoản thu này và các bên cam kết 
không thực hiện điều chỉnh thì thống nhất với 
ý kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội: nếu 
các đơn vị đi vay vốn sử dụng vốn vay để 
phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế 
GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
theo quy định. 
 
 
THUẾ NHÀ THẦU 
 
Công văn 261/TCT-CS ngày 21/01/2014 của 
Tổng cục Thuế hướng dẫn thu thuế nhà 
thầu. 
 
Trong đó có quy định nghĩa vụ thuế đối với 
Nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa có 
kèm theo dịch vụ bảo hành cho Tổ chức, cá 
nhân Việt Nam như sau: 
 
1. Quy định về thuế GTGT: 
Trường hợp việc cung cấp hàng hóa có kèm 

theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như 
lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay 
thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung 
cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp 
các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong 
giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì 
giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT 
khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 
Trường hợp hợp đồng không tách riêng được 
giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao 
gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn 
phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả 
hợp đồng. 
 
2. Quy định về thuế TNDN: 
Trường hợp việc cung cấp hàng hóa có kèm 
theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như 
lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay 
thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung 
cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ 
kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc 
cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không 
nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng 
hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là 
toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ. 
 
Công văn 234/CT-TTHT ngày 15/01/2014 
của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn 
thu thuế nhà thầu. 
 
Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu 
một số dây chuyền, máy móc thiết bị cho Nhà 
máy của Công ty có kèm theo dịch vụ bảo 
hành (không phân biệt dịch vụ bảo hành có 
diễn ra trong thời hạn bảo hành hay không) 
với tổ chức nước ngoài thì tổ chức nước ngoài 
thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (thuế 
GTGT, thuế TNDN). Khi thanh toán tiền 
hàng cho tổ chức nước ngoài, Công ty có 
trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay 
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thuế nhà thầu. Do hợp đồng không tách riêng 
được giá trị máy móc và giá trị dịch vụ bảo 
hành nên thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp 
của nhà thầu được tính trên toàn bộ giá trị hợp 
đồng, cụ thể như sau: 
 
- Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính 
thuế GTGT x tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu 
(30%) x Thuế suất thuế GTGT (10%) 
 
- Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính 
thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên 
doanh thu tính thuế (2%) 
 
Công văn 337/CT-TTHT ngày 14/01/2014 
của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn 
thu thuế nhà thầu đối với nhập khẩu phần 
mềm thương mại. 
 
Trường hợp Công ty mua (nhập khẩu) phần 
mềm thương mại (bản quyền phần mềm 
thương mại) của tổ chức ở nước ngoài (không 
có cơ sở thường trú ở Việt Nam) để cung cấp 
cho khách hàng thì trước khi thanh toán tiền 
cho phía nước ngoài, Công ty phải thực hiện 
khấu trừ thuế nhà thầu, kê khai và nộp thuế 
vào ngân sách nhà nước. 
 
Trường hợp Công ty nhập khẩu máy vi tính có 
cài sẵn phần mềm sử dụng không phải trả tiền 
bản quyền (đơn vị bán máy vi tính đã trả tiền 
bản quyền), khi nhập khẩu Công ty đã nộp 
thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu trên 
toàn bộ giá trị máy vi tính nhập khẩu thì hoạt 
động nhập khẩu máy vi tính này không chịu 
thuế nhà thầu. 

 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
 
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 
2013 
 
Ngày 24/01/2014, Tổng cục Thuế đã ban 
hành Công văn số 336/TCT-TNCN (“Công 
văn 336”) hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 
cho năm 2013. 
 
Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ 
chuyển nhượng vốn 
 
Ngày 27/12/2013, Tổng cục Thuế đã ban 
hành công văn số 4645/TCT-TNCN hướng 
dẫn cách xác định thuế TNCN đối với giao 
dịch chuyển nhượng vốn gốp từ cá nhân A 
sang cá nhân B, theo đó, Giao dịch này sẽ 
thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế 
TNCN đôi với thu nhập từ đầu tư vốn và thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn, cụ thể như sau: 

- Đối với thu nhập từ đầu tư vôn: Thu nhập 
tính thuế đối với phần tăng thêm của giá trị 
vốn góp là toàn bộ lợi tức ghi tăng vốn trong 
khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực 
hiện chuyển nhượng vốn. 

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 
Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá 
chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp 
và các chi phí liên quan. Giá mua của phần 
vốn góp trong trường hợp này là giá trị vốn 
góp được xác định trên sổ sách kế toán, bao 
gồm vốn góp ban đầu, vốn góp tiếp theo và 
giá trị lợi tức ghi tăng vốn (là thu nhập để 
tính thuế TNCN từ đầu tư vốn nêu trên). 
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THUẾ KHÁC 
 
Điều kiện về cơ sở sản xuất để áp dụng thời 
hạn ân hạn thuế 275 ngày 
 
Theo Công văn số 437/BTC-TCHQ ngày 
10/01/2014 của Bộ Tài chính gửi Cục Hải 
Quan các tỉnh thành phố, Bộ Tài chính yêu cầu 
Tổng Cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các 
tỉnh thành phố thực hiện “kiểm tra cơ sở sản 
xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày 
đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản 
xuất hàng xuất khẩu”. Theo đó, doanh nghiệp 
đáp ứng điều kiện thời hạn ân hạn nộp thuế 
275 ngày phải là doanh nghiệp thỏa mãn các 
tiêu chí sau: 
 
• Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp 

pháp đối với mựt bằng sản xuất, nhà 
xưởng, bao gồm các trường hợp được cấp 
có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, 
chuyển quyền sử dụng đất theo quy định; 
hoặc được các doanh nghiệp kinh doanh 
phát triển cơ sở hạ tầng tại KCX, KCN, 
KCN cao, Khu kinh tế… cho thuê đất theo 
quy định của pháp luật. Hợp đồng thuê đất 
và nhà xưởng gắn liền trên đất phải kéo dài 
hơn thời hạn hợp đồng sản xuất sản phẩm 
xuất khẩu. 

 
• Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hợp 

pháp đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở 
sản xuất (trực tiếp đầu tư máy móc, thiết 
bị) phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại bản 
cam kết về cơ sở sản xuất. 

 
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hải quan đối với nhà thầu nhập 
khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng cho 
Doanh nghiệp chế xuất 
 
Ngày 07/01/2014, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn số 271/BTC-TCHQ khẳng định 
“trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ 
nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, 
văn phòng làm việc cho Doanh nghiệp chế 
xuất thì số hàng hóa nhập khẩu đó cũng thuộc 
đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế 
giá trị gia tăng”. Theo đó thủ tục chi tiết thực 
hiện như sau: 
 
• Trước khi nhập khẩu hàng hóa, DNCX 

phải có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng 
hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh 
mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượng 
hàng, chủng loại) gửi cơ quan Hải quan 
để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định. 
Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng 
danh mục do Công ty đã đăng ký với cơ 
quan Hải quan để nhập khẩu hàng hóa. 

• Nơi mở tờ khai hải quan: tại Chi cục Hải 
quan quản lý DNCX. 

• Hàng hóa từ nước ngoài phải được vận 
chuyển thẳng đến DNCX, không được 
nhập khẩu vào nội địa, các nhà thầu nước 
ngoài không phải làm thủ tục hải quan tái 
xuất vào DNCX cho chủ đầu tư. 

• Sau khi kết thúc xây dựng công trình, 
DNCX phải thực hiện báo cáo quyết toán 
đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng 
công trình với cơ quan Hải quan theo quy 
định. 
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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 
04 3577 0781 (số máy lẻ: 569) 
tiennd@vaco.com.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ông Ngô Tiến Thành 
Chủ nhiệm tư vấn thuế 
04 3577 0781 (số máy lẻ: 269) 
thanhnt@vaco.com.vn 
 


