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CẬP NHẬT QUY ĐỊNH MỚI VỀ
THUẾ
Hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Thuế giá
trị gia tăng (“thuế GTGT”)
Ngày 30/08/2018, Bộ Tài chính
đã ban hành Thông tư số
82/2018/TT-BTC (“TT 82”) có
hiệu lực thi hành kể từ ngày
15/10/2018 bãi bỏ một phần
nội dung Thông tư số
219/2013/TT-BTC (“Thông tư
219”) của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị
gia tăng.
Cụ thể, TT 82 bãi bỏ ví dụ 37
quy định tại Điểm a.4, Khoản
10, Điều 7, Thông tư 219. Ví
dụ 37 nói về giá tính thuế
GTGT trong trường hợp mua
quyền sử dụng đất sau đó
chuyển nhượng lại. Giá tính
thuế GTGT trong trường hợp
này bằng giá chuyển nhượng
lại quyền sử dụng đất trừ (-)
giá đất được trừ. Giá đất được
trừ là giá mua quyền sử dụng
đất ban đầu.
Hiện tại, có rất nhiều thắc mắc
về lý do bãi bỏ Ví dụ 37 này
của Bộ Tài chính. Theo quan
điểm của VACO, việc bãi bỏ
nội dung này để phù hợp với
quy định “chuyển quyền sử
dụng đất” là đối tượng không
chịu thuế GTGT tại Thông tư
219.
Điều kiện giải quyết hoàn
thuế Giá trị gia tăng (“thuế
GTGT”) của hàng hóa xuất
khẩu
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Ngày 25/07/2018, Tổng cục
thuế đã ban hành Công văn số
2890/TCT-KK trả lời Cục thuế
tỉnh An Giang về chính sách
hoàn thuế GTGT đối với hàng
hóa xuất khẩu.
Theo đó, một trong các Điều
kiện giải quyết hoàn thuế
GTGT của hàng hóa xuất khẩu
là tờ khai hải quan đối với
hàng hóa xuất khẩu đã làm
xong thủ tục hải quan theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Cơ quan hải quan chịu trách
nhiệm về tính chính xác, đầy
đủ của tờ khai hải quan và các
phụ lục đính kèm tờ khai hải
quan (nếu có).
Công văn nêu rõ, trường hợp
cơ quan thuế chưa rõ thông tin
pháp lý nào thuộc tờ khai hải
quan đã làm xong thủ tục hải
quan thì cơ quan thuế tham
vấn cơ quan hải quan để xác
nhận thông tin về hàng hóa
thực xuất hay không, làm căn
cứ giải quyết hoàn thuế theo
đúng quy định.
Chứng từ thuế đối với Chi
phí quảng cáo trực tuyến
trên Google, Facebook
Tổng cục thuế đã ban hành
Công văn số 3149/TCT-CS
trả lời Cục thuế Thành phố Hà
Nội ngày 15/08/2018 về chính
sách thuế đối với chi phí
quảng cáo trực tuyến trên
Facebook, Google.

Theo đó, nếu khoản chi này đáp
ứng đủ các điều kiện liên quan
đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, có đủ
hoá đơn, chứng từ hợp pháp
mang tên, địa chỉ, mã số thuế
của doanh nghiệp và chứng từ
thanh toán theo quy định của
pháp luật về thuế giá trị gia tăng
thì được tính vào chi phí được
trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế TNDN. Trường hợp bên
bán không cung cấp hoá đơn chi
phí quảng cáo Facebook,
Google thì doanh nghiệp phải có
tờ khai và chứng từ nộp thuế
nhà thầu nước ngoài theo quy
định.
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CẬP NHẬT QUY ĐỊNH VỀ LAO
ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ

Bổ sung về một số điều của bộ
luật lao động về tiền lương
theo Nghị định số 121/2018/NĐCP
Ngày 13/09/2018, Chính phủ ban
hành nghị định số 121/2018/NĐCP (“NĐ 121”) về việc sửa đổi,
bổ sung Nghị định số
49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013
quy định một số điều của Bộ luật
lao động về tiền lương. Nghị định
121 có hiệu lực vào ngày
01/11/2018.
Theo đó, Nghị định 121 bổ sung
quy định các doanh nghiệp phải
xây dựng định mức lao động để
làm cơ sở trả lương cho người
lao động hưởng lương theo sản
phẩm. Đối với các doanh nghiệp
sử dụng dưới 10 lao động thì sẽ
được miễn thủ tục nộp (i) thang
lương, (ii) bảng lương và (iii) định
mức lao động cho cơ quan quản
lý nhà nước về lao động cấp
huyện nơi đặt cơ sở sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp.
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Hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật đầu tư
Ngày 28 tháng 08 năm 2018,
Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 81/2018/TT-BTC
(“Thông tư 81”) về việc sửa đổi
Thông tư số 83/2016/TT-BTC
ngày 17/06/2016 của Bộ Tài
chính. Thông tư 81 đã sửa đổi
bổ sung quy định liên quan đến
chính sách ưu đãi thuế (thuế
TNDN, thuế nhập khẩu, thuế
sử dụng đất phi nông nghiệp).

Thông tư 81 khẳng định các
dự án thuộc diện nêu trên vẫn
được đảm bảo ưu đãi đầu tư
theo quy định của Luật đầu
tư.
Thông tư này có hiệu lực thi
hành từ ngày 12 tháng 10
năm 2018.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư
được cấp giấy phép trước ngày
01/07/2015 và dự án đầu tư
trong nước có quy mô vốn đầu
tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện
trước ngày 01/07/2015 được áp
dụng chính sách ưu đãi về thuế
theo quy định của văn bản pháp
luật có hiệu lực trước thời điểm
ngày 01/07/2015.
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