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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý VỀ THUẾ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

1. Luật quản lý thuế 2019 

Luật Quản lý thuế 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Ban hành lần này, Luật Quản lý 
thuế tập trung vào vấn đề quản lý rủi ro, tăng cường các giao dịch điện tử và chú trọng hợp tác quốc tế. 

Theo đó, một số thay đổi đáng chú ý sau đây: 

- Giới thiệu các nguyên tắc mới trong quản lý thuế, đặc biệt là nguyên tắc “bản chất quyết định định 
hình thức”. Đây là nguyên tắc được áp dụng trong quản lý thuế nhằm phân tích các giao dịch, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế dựa trên bản chất giao dịch, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đó.  

- Luật lần này cũng đưa vào các khái niệm “giao dịch liên kết”, “giao dịch độc lập”, “nguyên tắc giá 
giao dịch độc lập”, “cơ sở dữ liệu thương mại”,…đã được đề cập trong các văn bản về giao dịch liên 
kết trước đó. 

- Thẩm quyền ấn định thuế của cơ quan thuế được bổ sung trong các trường hợp dưới đây: 

 Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm 
mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; 

 Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung 
cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. 

 Đồng thời, bổ sung thêm căn cứ ấn định thuế là cơ sở dữ liệu thương mại. 

- Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 
thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử. 

- Quy định về hóa đơn điện tử trong các văn bản trước đây được Luật hóa tại Điều 89 của Luật Quản 
lý thuế lần này. 

- Hợp tác quốc tế về thuế được tăng cường như tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác 
nghiệp vụ với cơ quan quản lý thuế nước ngoài. Trao đổi thông tin về người nộp thuế, thông tin về 
các bên liên kết với cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý thuế đối với giao dịch liên 
kết. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế. 

- Về thủ tục kê khai và nộp thuế có một số thay đổi đáng chú ý như sau: 

 Tờ khai giao dịch liên kết là một  tờ khai riêng biệt, thay vì là các phụ lục đính kèm Tờ khai 
quyết toán thuế TNDN như hiện nay, được nộp kèm với Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán 
thuế TNDN. 

 Thời hạn khai quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết 
thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính thay vì quy định 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính như hiện nay. Như vậy, nếu doanh nghiệp quyết toán theo năm dương lịch thì ngày cuối 
cùng để nộp hồ sơ quyết toán năm là ngày 31/03. 

 Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thời hạn 
khai quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương 
lịch. Như vậy, thời hạn này được kéo dài thêm 30 ngày so với quy định hiện tại. 

 Trường hợp cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố trong ngày cuối cùng của thời 
hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử 
trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động. 

 Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ 
sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ 
tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định 
thanh tra, kiểm tra. 

 Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ 
sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế 
thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và 
Điều 143 của Luật này. 
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 Thuế TNDN yêu cầu tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu 
quý sau. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

2. Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 (“Thông tư 48”) thay thế 
Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 (Thông tư 228) và các văn bản sửa đổi, bổ sung về 
hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, 
nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. 

Ban hành lần này, Thông tư 48 đã sửa đổi và làm rõ hơn những điểm còn vướng mắc của Thông tư 228. 
Theo đó, một số điểm mới đáng lưu ý như sau: 

Về nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng 

Thông tư 48 nhấn mạnh đây là văn bản hướng dẫn trích lập dự phòng làm cơ sở xác định khoản chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. Việc trích lập các khoản dự phòng cho 
mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán. 

Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập báo cáo tài chính năm thay vì là 
thời điểm cuối kỳ kế toán năm hoặc ngày cuối cùng của năm tài chính theo Thông tư 228. 

Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài. Số dư dự phòng các 
khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực 
thi hành được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019. 

Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Đối tượng trích lập dự phòng bao gồm cả hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo 
thuế nhưng không bao gồm sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang như hướng dẫn tại Thông tư 
228 đáp ứng các điều kiện về trích lập dự phòng. 

Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được là chênh lệch giữa giá trị ghi trên 
sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi từ người gây ra thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiểm bồi thường và từ 
bán thanh lý hàng tồn kho. Sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh 
lệch được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. 

Quy định về “Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc 
nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì không 
được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó” của Thông tư 228 bị bãi bỏ. 

Về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 

Thông tư 48 chỉ cho phép trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào các loại chứng khoán do các tổ 
chức kinh tế trong nước phát hành và khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế trong nước. Điều này không 
được đề cập trong Thông tư 228 trước đây. 

Đối với các khoản đầu tư chứng khoán, Thông tư 48 đưa ra hướng dẫn chung để xác định giá chứng 
khoán thực tế trên thị trường dùng để so sánh với giá trị sổ sách, không phân biệt chứng khoán niêm 
yết trên sàn HNX hay sàn HOSE như Thông tư 228. Theo đó, giá chứng khoán thực tế trên thị trường 
được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính 
năm. 

Đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường 
được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập 
báo cáo tài chính năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố. 

Trường hợp chứng khoán/cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự 
phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch thì doanh 
nghiệp xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán tương tự như khoản đầu tư 
khác. 

Thông tư 45 còn bổ sung hướng dẫn xác định giá thị trường đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu 
chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu doanh nghiệp. Trường hợp không 
có giao dịch trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không 
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thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này. Đây là hướng dẫn mới của Thông tư 48 so với 
Thông tư 228. 

Đối với các khoản đầu tư khác, Thông tư 48 làm rõ hơn công thức xác định mức trích lập dự phòng so 
với Thông tư 228, theo đó: 

Mức trích dự phòng 
cho từng khoản 
đầu tư 

= 

Tỷ lệ sở hữu vốn điều 
lệ thực góp (%) của 
doanh nghiệp tại tổ 
chức kinh tế nhận vốn 
góp tại thời điểm trích 
lập dự phòng 

X 

Vốn đầu tư thực tế 
của các chủ sở hữu 
ở tổ chức kinh tế 
nhận vốn góp tại 
thời điểm trích lập 
dự phòng 

- 

Vốn chủ sở 
hữu của tổ 
chức kinh tế - 
nhận vốn góp 
tại thời điểm 
trích lập dự 
phòng 

 

So với công thức xác định tại Thông tư 228, công thức này rõ ràng hơn và tránh gây hiểu nhầm. Về bản 
chất, các chỉ tiêu được xác định không thay đổi so với Thông tư 228. 

Thông tư 48 còn nêu rõ, căn cứ để xác định các chỉ tiêu là báo cáo tài chính riêng của tổ chức kinh tế 
nhận vốn góp lập cùng thời điểm lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn. Như vậy, quy 
định này có sự mâu thuẫn với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014. Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp, căn cứ để tính toán, trích lập dự phòng là báo 
cáo tài chính hợp nhất của đơn vị nhận vốn góp, không phải báo cáo tài chính riêng. Doanh nghiệp cần 
lưu ý điều này trong việc xác định chi phí dự phòng cho mục đích tính thuế. 

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận vốn góp không lập báo cáo tài chính cùng thời điểm thì doanh nghiệp 
không được thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này; ngoại trừ các trường hợp sau, doanh 
nghiệp được thực hiện trích lập dự phòng căn cứ theo báo cáo tài chính quý gần nhất của tổ chức kinh 
tế nhận vốn góp: 

+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp không lập báo cáo tài chính cùng thời điểm lập báo cáo tài chính năm 
của doanh nghiệp góp vốn do đã ngừng hoạt động và đang chờ xử lý (giải thể, phá sản). 

+ Tổ chức kinh tế nhận vốn góp được phép lập báo cáo tài chính khác với thời điểm lập báo cáo tài 
chính năm của doanh nghiệp góp vốn và đã có thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về kế toán. 

Quy định về trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu 
tư không được trích lập dự phòng của Thông tư 228 bị bãi bỏ. 

Về dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Đối tượng lập dự phòng theo Thông tư 48 ngoài các khoản phải thu còn bao gồm cả các khoản doanh 
nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh 
nghiệp đang sở hữu đáp ứng điều kiện về trích lập dự phòng. 

Về điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Thông tư 48 thay đổi quy định về đối chiếu công 
nợ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có đối chiếu công nợ thì có thể thay bằng văn bản đề 
nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc 
xác nhận của đơn vị chuyển phát). Đây là một quy định thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, bởi trên 
thực tế, các trường hợp nợ phải thu khó đòi hầu hết doanh nghiệp không thể đối chiếu, xác nhận được 
công nợ. 

Việc xác định thời hạn quá hạn thanh toán để trích lập dự phòng được tính theo thời hạn trả nợ gốc ban 
đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn 
trả nợ giữa các bên. Quy định này thống nhất với Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 

Mức trích lập dự phòng đối với các doanh nghiệp bình thường không có thay đổi so với Thông tư 228. 
Riêng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa, khoản 
nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do 
bán lẻ hàng hóa theo hình thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh 
toán mức trích lập dự phòng như sau: 

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng. 

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng. 



 
Năm 2019 – Tập I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 6 

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng. 

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 12 tháng trở lên. 

Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán bổ sung thêm trường hợp đối tượng nợ đang 
mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu 
hồi được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng. 

Khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của một đối tượng nợ có phát sinh cả nợ phải thu và nợ phải 
trả, căn cứ biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên để doanh nghiệp trích lập dự phòng trên cơ sở số 
còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả của đối tượng này. 

Mức trích lập dự phòng của từng khoản nợ quá hạn được tính theo tỷ lệ (%) của khoản nợ quá hạn phải 
trích lập theo thời hạn quy định nhân (x) với tổng nợ còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả. 

Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, Thông tư 48 bổ sung thêm các trường 
hợp sau: 

- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng (đối với các doanh nghiệp bình thường) mà sau 03 
năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ. 

- Khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% dự phòng (đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn 
thông và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa) mà sau 01 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp 
trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ. 

Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi sau khi xử lý tài chính, doanh nghiệp phải theo dõi 
trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính trong thời 
hạn tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Nếu thu 
hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ, doanh nghiệp 
hạch toán vào thu nhập. 

Về dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng 

Ngoài sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng, Thông tư 48 bổ sung thêm đối tượng lập dự phòng là 
dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua còn trong thời 
hạn bảo hành và doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện, bảo hành theo hợp 
đồng hoặc cam kết với khách hàng. 

Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng theo 
cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá 05% tổng doanh thu tiêu thụ trong năm đối với các 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và không quá 05% trên giá trị hợp đồng đối với các công trình xây dựng. 
Quy định này tương tự như Thông tư 228 trước đây. 

Việc xử lý số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, được hoàn 
nhập ghi giảm chi phí trong kỳ. Hết thời hạn bảo hành, nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây 
dựng không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 
công trình xây dựng lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số dư còn lại được hoàn nhập vào thu nhập 
trong kỳ của doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. 

3. Lưu ý về áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp có dự án đầu tư được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là 
toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ 
các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN (như chuyển nhượng 
dự án, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt). 

Quy định này dễ dẫn đến nhầm lẫn trong việc xác định ưu đãi thuế TNDN bởi doanh nghiệp cho rằng, 
khi đáp ứng được điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn thì toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp diễn 
ra trên địa bàn đều được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Cần lưu ý rằng, điều này chỉ đúng đối với “thu nhập 
phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi”. Các hoạt động khác 
nằm ngoài mục tiêu dự án đầu tư đã được cấp chứng nhận, mặc dù diễn ra trên địa bàn ưu đãi nhưng 
sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư. 
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Theo đó, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn được ưu đãi thuế trong quá trình hoạt 
động có phát sinh hoạt động thương mại nhưng không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi thì thu 
nhập từ hoạt động thương mại này không được ưu đãi thuế TNDN. Như vậy, việc áp dụng ưu đãi thuế 
TNDN đối với hoạt động thương mại được xem xét trên cơ sở thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi của 
dự án đầu tư, không xét đến việc người mua hàng hóa có thuộc địa bàn hay lĩnh vực ưu đãi hay không. 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và được hưởng ưu đãi thuế TNDN có bổ sung ngành nghề 
kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp không tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng để tăng tài 
sản thì thu nhập từ hoạt động thương mại được bổ sung không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo 
diện đầu tư mở rộng. 

(CV số 1900/TCT-CS ngày 13/05/2019 và 3720/TCT-CS ngày 01/10/2018) 

4. Hướng dẫn biểu thuế ưu đãi CPTPP 

Hiệp định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP mà Việt Nam là thành viên 
chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019. 

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP (“Nghị định 57”) ban hành biểu thuế 
xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định này 
(“Biểu thuế ưu đãi CPTPP”) áp dụng cho giai đoạn từ 14/01/2019 đến 31/12/2022.  

Biểu thuế ưu đãi CPTPP của Việt Nam áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu đến và nhập khẩu từ các nước 
thành viên Hiệp định CPTPP bao gồm: Úc, Canada, Nhật Bản, Me-xi-co, New Zealand và Singapore.  

Để thực hiện Nghị định, Tổng Cục hải quan ban hành Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/07/2019 của 
hướng dẫn như sau: 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu tại các tờ khai đăng ký từ ngày 14/01/2019, trong thời hạn 01 năm kể từ 
ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa xuất khẩu thỏa 
mãn quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 57, thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất 
thuế xuất khẩu ưu đãi CPTPP thấp hơn thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định 
tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 57 và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/NĐ-CP ngày 
20/4/2018 (“Thông tư 39”). 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/01/2019 đến trước thời điểm 
Nghị định có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt CPTPP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để 
được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CPTPP và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy 
định hiện hành. Người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế nhập khẩu nộp thừa theo 
Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư số 39, kèm theo Chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa CPTPP, chứng từ vận tải hàng hóa chứng minh hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ 
các các nước thành viên CPTPP nêu trên. Trường hợp hàng hóa được chuyển tải hoặc vận chuyển qua 
nước thứ ba không phải là các nước thành viên CPTPP thì hàng hóa phải thỏa mãn điều kiện giữ nguyên 
trạng về xuất xứ CPTPP và nộp bổ sung chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp qua nước không phải là 
thành viên CPTPP. 

Trong vòng một năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người xuất khẩu nộp cho cơ quan hải quan 
bản sao chứng từ vận tải và bản sao tờ khai nhập khẩu ở nước ngoài và khai báo bổ sung cho tờ khai 
hải quan xuất khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi quy định trong Nghị định. Cơ 
quan hải quan sẽ kiểm tra tờ khai bổ sung và chứng từ liên quan để xem xét xử lý tiền thuế nộp thừa 
theo quy định.  

Nghị định 57 có hiệu lực từ ngày ban hành, 26/06/2019. 

5. Miễn thuế nhập khẩu đối với loại hình xuất khẩu tại chỗ 

Tổng Cục Hải quan (TCHQ) đã có văn bản số 4138/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2018 quy định về miễn thuế 
nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu 
sản phẩm tại chỗ.  

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho 
thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp 
khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối 
với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.  
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Công văn này thay thế nội dung tại điểm 2 công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của TCHQ. 

Tại Công văn 5826 trước đây, TCHQ hướng dẫn rằng chính sách miễn thuế nhập khẩu không áp dụng 
cho trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất 
khẩu và sản phẩm đó được xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp khác ở Việt Nam theo chỉ định giao 
hàng của thương nhân nước ngoài.  

Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình này 
thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo 
quy định.  

Như vậy, Công văn 4138 đã giải quyết được vấn đề gây tranh cãi tại Công văn 5826, tuy nhiên, văn bản 
này không đề cập đến việc xử lý đối với số thuế nhập khẩu đã nộp của các doanh nghiệp đã thực hiện 
theo hướng dẫn tại Công văn 5826. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 ĐẦU NĂM 2019 

THUẾ GTGT 

1. Chính sách thuế đối với DN chế xuất nhận gia công: - Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất ký 
hợp đồng nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải được cấp phép hoạt động gia công 
với doanh nghiệp nội địa. Hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty phải hạch toán riêng 
và đăng ký thuế với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế GTGT riêng. 

- Về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa được xác định 
theo hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017. 

- Về hóa đơn sử dụng khi thu tiền gia công của khách hàng: 

+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho hoạt động gia công 
nêu trên: Khi thu tiền gia công, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, giá tính thuế và thuế suất đối với hàng 
gia công thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 

+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho hoạt động gia công 
nêu trên: Khi thu tiền gia công, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong 
khu phi thuế quan 

(CV số  2524/TCT-CS ngày 24/06/2019 và 81740/CT-TTHT ngày 13/12/2018) 

2. Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ: Hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ không thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT. (CV số 2407/TCT-CS ngày 13/06/2019) 

3. Hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội: Hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội là hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong nước và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử 
dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. 

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho 
thuê mà không hình thành tài sản cố định. 

(CV số 2402/TCT-CS ngày 13/06/2019) 

4. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử:   

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ 
chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa cơ sở kinh doanh (CSKD) với người mua như: hợp 
đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì 
CSKD lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có 
chữ ký điện tử của người mua. 

Riêng ngân hàng khi thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư 
số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của ngân hàng không nhất thiết 
phải có dấu của người bán. Ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT 
sang hóa đơn giấy. 

Khách hàng của Ngân hàng được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế, chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và lưu trữ kế toán theo quy định. 
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Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì ngân hàng và khách hàng lập văn bản xác nhận sai 
sót bằng giấy có chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp 
luật về ủy quyền của người mua và người bán. Ngân hàng lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo 
quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. 

(CV số 2296/TCT-DNL ngày 06/06/2019) 

5. Khấu trừ thuế GTGT chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp:  Trường hợp Công ty TNHH một thành viên 
(MTV) thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH MTV với mã số thuế, vốn chủ 
sở hữu và chủ sở hữu không thay đổi, Công ty TNHH MTV sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ 
thuế của doanh nghiệp tư nhân thì theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của doanh 
nghiệp tư nhân được Công ty TNHH MTV kế thừa và tiếp tục chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa được 
khấu trừ sang khấu trừ kỳ sau nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy 
định. 

(CV số 2260/TCT-CS ngày 04/06/2019) 

6. Hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu:  

Từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/02/2018, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường 
hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016. 

Từ ngày 01/02/2018, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
146/2017/NĐ-CP, được hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu nếu đáp ứng được các 
điều kiện quy định. 

(CV số 5438/BTC-CST ngày 14/05/2019) 

7. Hóa đơn lẻ từng lần phát sinh: Trường hợp Công ty sản xuất đường tinh luyện đã ngừng hoạt động và 
có thỏa thuận trả nợ tiền mua mía nguyên liệu cho người nông dân bằng đường tinh luyện. Khi người 
nông dân bán số đường tinh luyện đó và cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì thuộc diện được Cơ 
quan Thuế cấp hóa đơn lẻ. Cá nhân phải thực hiện các thủ tục khai thuế theo quy định đối với cá nhân 
khai thuế theo từng lần phát sinh. Cơ quan thuế xem xét hồ sơ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa 
đảm bảo đúng với thỏa thuận trả nợ giữa Công ty và người nông dân. (CV số 1910/TCT-DNNCN 
ngày 14/05/2019) 

8. Chính sách thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp bán mặt hàng cây xanh cho Công ty nộp thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. 
Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao cho Công ty với thuế suất thuế GTGT là 5% thì hai bên lập 
biên bản điều chỉnh đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh làm căn cứ hai bên kê khai điều chỉnh 
doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 
số 39/2014/TT-BTC. (CV số 1897/TCT-CS ngày 13/05/2019) 

9. Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất: 
Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh 
nghiệp chế xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế GTGT ở khâu 
nhập khẩu. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng 
thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Về thuế nhập khẩu: Trường hợp doanh nghiệp nội địa khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, 
văn phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất được vận chuyển thẳng vào doanh nghiệp chế 
xuất thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu. 

(CV số 1815/TCT-CS ngày 08/05/2019 và 6010/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018) 

10. Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT:  

- Đối với các hàng hóa, dịch vụ, giá tính thuế GTGT là toàn bộ giá bán hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế 
GTGT. 

- Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động 
sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT 
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Tuy nhiên do “chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên đối với hoạt động 
chuyển quyền sử dụng đất, giá tính thuế GTGT không phải được tính trên toàn bộ giá chuyển nhượng 
(giá bán) mà cơ sở kinh doanh được trừ giá đất theo nguồn gốc đất (giá tại thời điểm nhận chuyển 
nhượng hoặc giá được giao đất). Cụ thể: 

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS = Giá chuyển nhượng BĐS (giá bán) - Giá 
đất được trừ (giá đất được trừ được xác định theo nguồn gốc đất). 

Theo đó trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá 
nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế 
GTGT. Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ 
không chịu thuế GTGT. 

(CV số 1821/TCT-CS ngày 08/05/2019 và 5036/TCT-CS ngày 13/12/2018)  

11. Thuế GTGT đối với nhà ở xã hội:  

- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước 
hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, 
về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, 
được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

- Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt động xây dựng công trình. 

Theo đó, trường hợp Công ty nhận thầu thi công xây dựng công trình nhà ở xã hội do Trung tâm quản 
lý nhà và chung cư làm chủ đầu tư thì hoạt động xây dựng của Công ty thuộc diện áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 10%. Khi Trung tâm quản lý nhà và chung cư bán nhà ở xã hội (nhà đáp ứng tiêu chỉ về nhà 
ở, về giá bán) cho các đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định 
của pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội bán ra thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. (CV số 
1783/TCT-CS ngày 06/05/2019) 

12. Thuế GTGT, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu:  

Kể từ ngày 01/02/2018, căn cứ quy định hiện hành và theo quy trình sản xuất, chế biến xi măng thì xi 
măng được sản xuất từ nguyên liệu chính là Clinker. Clinker là sản phẩm được chế biến từ tài nguyên, 
khoáng sản đã được chế biến thành sản phẩm khác (không phải là tài nguyên, khoáng sản) nên mặt 
hàng xi măng khi xuất khẩu không thuộc đối tượng phải xác định tỷ lệ tổng giá trị tài nguyên, khoáng 
sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và thuộc đối tượng áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 
Luật thuế GTGT.  

Về thuế xuất khẩu, mặt hàng xi măng không thuộc đối tượng phải xác định tỷ lệ tổng giá trị tài nguyên, 
khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo quy định 
tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP nên không thuộc nhóm hàng hóa có số thứ tự 211 tại 
Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. 

(CV số 4315/BTC-CST và 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019) 

13. Bãi bỏ thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo 
tài sản cố định của dự án đầu tư:  

Ngày 3/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC (“Thông tư 18”) bãi bỏ Thông tư 
số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (“Thông tư 134”) hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn 
nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu 
tư.  

Theo đó, từ ngày 20/5/2019, dự án đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên 
không còn được gia hạn nộp thuế GTGT trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế 
theo quy định và ưu tiên hoàn thuế GTGT (hoàn trước, kiểm tra sau).  

Đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 134 mà 
doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế trước ngày Thông tư 18 có hiệu lực thi 
hành (ngày 20/05/2019) thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết theo quy định tại Thông tư 134. 
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Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/05/2019.  

14. Thuế GTGT tài sản đảm bảo tiền vay: Trường hợp bên có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và 
phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy 
định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì 
không phải xuất hóa đơn GTGT; trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng tài sản không phải là xử lý 
tài sản đảm bảo tiền vay thì bên chuyển nhượng phải xuất hóa đơn GTGT. (CV số 1663/TCT-CS ngày 
25/04/2019) 

15. Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu:  

- Hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện: có Hợp đồng ký với nước ngoài, 
Tờ khai hải quan, hóa đơn và chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

- Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá 
hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

- Trị giá hàng hóa xuất khẩu được xem xét trong khi hoàn thuế GTGT là trị giá hải quan do doanh nghiệp 
khai báo và được cơ quan hải quan chấp nhận. 

(CV số 1533/TCT-CS này 19/04/2019) 

16. Thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực: Trường hợp hóa đơn điện tử của Công ty đã được cơ quan 
thuế xác thực, đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dẫn đến 
hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn điện tử này sẽ không có giá trị sử dụng và không thể khôi 
phục lại được. Công ty lập văn bản thỏa thuận với bên mua ghi rõ sai sót, đồng thời lập hoá đơn điện tử 
mới thay thế cho hóa đơn bị hủy. Công ty chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn điện tử mới thay thế 
theo quy định của pháp luật. 

(CV số 1381/TCT-DNL ngày 12/04/2019) 

17. Hoàn thuế GTGT giai đoạn đầu tư: Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn 
điều lệ như đã đăng ký; 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 bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh 
trong quá trình hoạt động thì không được hoàn thuế. (CV số 1348/TCT-CS ngày 10/04/2019) 

THUẾ TNDN  

1. Thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo trên google, facebook, youtube: Trường hợp Công ty sử dụng 
dịch vụ quảng cáo của nước ngoài như Facebook, Google, Youtube. Các doanh nghiệp này không có trụ 
sở tại Việt Nam thì Công ty có nghĩa vụ khai, nộp thuế nhà thầu thay cho bên nước ngoài theo hướng 
dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Công ty sử dụng 
chứng từ nộp thuế GTGT thay cho bên nước ngoài để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. (CV 
2501/TCT-CS ngày 25/06/2019) 

2. Ưu đãi thuế TNDN khi di chuyển địa điểm: 

Từ năm 2009, pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế TNDN không có quy định về di chuyển địa điểm 
dự án đầu tư hay về bảo lưu ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh. 

Trước 01/01/2014, pháp luật thuế TNDN xét ưu đãi thuế TNDN theo đối tượng là doanh nghiệp là cơ sở 
kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư. Từ 01/01/2014, ưu đãi thuế TNDN xét theo đối tượng là dự 
án đầu tư, không phụ thuộc vào việc thành lập/thay đổi pháp nhân để thực hiện dự án đó. Do đó, mặc 
dù trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng trên 
thực tế, Công ty đã thay đổi dự án đầu tư (hoạt động tại địa bàn tỉnh/thành phố khác và chấm dứt hoạt 
động của dự án cũ) nên không thuộc diện áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 
96/2015/TT-BTC. (CV số 2009/TCT-CS ngày 21/05/2019) 

3. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: Điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ 
mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của cùng một nhà 
cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 
triệu đồng trở lên thì người mua hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền 
mặt mới đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và khấu trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định trên áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp nhằm thực 
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hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát được các hoạt động trong nền kinh tế, góp 
phần vào phòng, chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật, rửa tiền, trốn thuế, tránh thuế. 

(CV số 1974/TCT-PC ngày 17/05/2019) 

4. Thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới: 

Trường hợp Công ty trả cho tổ chức nước ngoài khoản tiền hoa hồng môi giới vận tải hàng hóa cho 
khách hàng tại Việt Nam theo chiều từ Việt Nam đi nước ngoài thì khoản tiền hoa hồng môi giới vận tải 
hàng hóa mà tổ chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Thuế GTGT nhà thầu 
thực hiện theo quy định nêu trên. 

Trường hợp Công ty trả cho tổ chức nước ngoài khoản tiền hoa hồng môi giới vận tải hàng hóa cho 
khách hàng tại nước ngoài theo chiều từ nước ngoài về Việt Nam thì khoản tiền hoa hồng môi giới vận 
tải hàng hóa mà tổ chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu. 

(CV số 1950/TCT-CS ngày 16/05/2019) 

5. Thuế nhà thầu đối với giao dịch tài chính phái sinh: Giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao địch mua, bán 
ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch tài chính phái sinh, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó nhà thầu 
nước ngoài có doanh thu từ các giao dịch này thì doanh thu đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 chưa quy định cụ thể doanh thu tính thuế TNDN của nhà 
thầu nước ngoài trong các giao dịch tài chính phái sinh, gồm giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao dịch 
mua bán ngoại tệ kỳ hạn. Do vậy, việc xác định doanh thu của hoạt động giao dịch hoán đổi ngoại tệ, 
giao dịch mua bán ngoại tệ theo kỳ hạn thực hiện theo nguyên tắc chung tại khoản 3 Điều 7 và điểm a 
khoản 1 Điều 13 Thông tư 103 để xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế của nhà thầu nước ngoài. Về 
thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế của nhà thầu nước ngoài trong giao dịch hoán 
đổi ngoại tệ và mua bán ngoại tệ kỳ hạn được xác định theo từng lần phát sinh, căn cứ quy định 
tại Khoản 2 Điều 5 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. (CV số 1959/TCT-DNL ngày 
16/05/2019) 

6. Trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định:  

Về thuế TNCN, trường hợp Công ty chi trả tiền lương và trợ cấp thôi việc (phần vượt mức quy định của 
Bộ luật Lao động) từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động sau khi đã chấm dứt hợp 
đồng lao động thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả 
cho người lao động theo hướng dẫn tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 
15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

Về thuế TNDN, khoản chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn mức quy định của Bộ 
Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

(CV số 1352/TCT-DNNCN ngày 11/04/2019) 

7. Chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC đáp ứng điều kiện 
về lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tùy theo điều kiện ưu đãi mà dự án đáp ứng. Ví dụ: 

Về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng: Cá nhân kinh doanh có mức doanh thu 100 triệu 
đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhập khẩu: Doanh nghiệp thực 
hiện dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng sản xuất, lắp ráp phương tiện PCCC đáp ứng các 
điều kiện về lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ngoài ra, về thuế nhập khẩu, hiện Chính phủ Việt Nam đã có ưu đãi đối với các mặt hàng PCCC, xe chữa 
cháy có các mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp là 3% (mã hàng 8705.30.00), quần áo chống cháy là 
5% (mã hàng 6113.00.30)... 

(CV số 4907/BTC-CST ngày 26/04/2019) 

8. Ưu đãi thuế đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ: Về thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối 
với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 
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21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; trường hợp nếu dự án đầu tư mở rộng của Công ty bắt đầu thực hiện 
từ năm 2016 đã được hưởng ưu đãi theo điều kiện khác thì thời gian hưởng ưu đãi theo điều kiện sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng (dự án đầu tư mở rộng không 
được hưởng mức thuế suất ưu đãi). (CV số 1667/TCT-CS ngày 25/04/2019) 

9. Tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên:  

Chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc Công 
ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp 
điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN. 

Ngoài ra, khoản tiền của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) nhận được 
không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân. 

(CV số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/04/2019) 

10. Chính sách thuế nhà thầu:  Trường hợp công ty ở nước ngoài (nhà môi giới) ký hợp đồng với Công ty 
Việt Nam để cung cấp dịch vụ Hedging bảo hiểm (phòng chống rủi ro) biến động giá nguyên liệu và 
phát sinh khoản thu nhập do Công ty Việt Nam chi trả thì công ty ở nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng 
của Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ, nộp thuế nhà thầu 
thay công ty ở nước ngoài theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%, tỷ lệ % thuế TNDN 
tính trên doanh thu tính thuế là 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định. (CV số 
1544/TCT-CS ngày 19/04/2019) 

11. Chi phí lãi vay: Trường hợp nếu sau 3 năm kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đơn vị chưa góp đủ vốn và không thực hiện đăng ký điều chỉnh giảm 
vốn với Sở Kế hoạch Đầu tư là không theo quy định do vậy khoản chi phí lãi tiền vay tương ứng phần 
vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

(CV số 1549/TCT-CS ngày 19/04/2019) 

12. Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Trường hợp Công ty có hoạt động đầu tư vào 
các công ty con, phát sinh khoản lợi nhuận được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các công ty con 
và được hạch toán vào doanh thu tài chính theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, thì chỉ tiêu 
“Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh” được dùng để tính mức giới hạn chi phí lãi vay 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC được xác định cụ thể như sau: 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng (=) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ trừ (-) Chi phí bán hàng trừ (-) Chi phí quản lý doanh nghiệp cộng (+) Doanh thu tài chính trừ (-
) Chi phí tài chính. 

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh 
trong kỳ, không phân biệt chi phi lý vay phát sinh từ giao dịch vay với bên liên kết hay bên độc lập. (CV 
số 1315/TCT-DNL ngày 10/04/2019 và CV số 1261/TCT-DNL ngày 08/04/2019) 

13. Chi phí hỗ trợ đối với khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng:  

Trường hợp Tổng công ty thực hiện chi hỗ trợ, khuyến khích cho người lao động của Tổng công ty bao 
gồm người lao động là bán hàng chuyên trách và người lao động khác tham gia bán hàng để thúc đẩy 
hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của Tổng công ty. Nếu khoản chi này được ghi cụ thể điều 
kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao 
động tập thể; Quy chế tài chính của Tổng công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Tổng công ty thì Tổng công ty được tính khoản chi phí 
này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 
4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 

Khoản chi hỗ trợ, khuyến khích bán hàng này của Tổng công ty cho người lao động được tính vào thu 
nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tổng công ty và các đơn vị thành viên có trách 
nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi hỗ trợ, khuyến khích nêu trên 
theo quy định. 

(CV số 1047/TCT-DNL ngày 27/03/2019) 
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14. Hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ:   

Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và văn bản hướng dẫn thi hành 
đều quy định: Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển 
lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm 
năm. 

Tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007), các 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và văn bản hướng dẫn thi hành quy định 
đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. 

Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý 
thuế quy định đồng tiền khai thuế là đồng Vịệt Nam. 

Trường hợp Công ty được Bộ Tài chính cho phép sử dụng đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ trong kế 
toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện 
chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong 
hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế. 

(CV số 999/TCT-CS ngày 27/03/2019) 

15. Về thông báo phương pháp khấu hao và áp dụng chế độ kế toán: 

Về nguyên tắc doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh 
nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Việc xác 
định khoản khấu hao TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định về 
trích khấu hao TSCĐ và pháp luật thuế TNDN hiện hành. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải 
thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư 
số 133/2016/TT-BTC nêu trên không quy định thời hạn thông báo với cơ quan thuế, do đó trường hợp 
doanh nghiệp thông báo chậm hoặc chưa thông báo với cơ quan thuế khi áp dụng chế độ kế toán theo 
Thông tư 200/2014/TT-BTC , cơ quan thuế chưa có cơ sở để không chấp nhận việc áp dụng chế độ kế 
toán của doanh nghiệp. 

(CV số 803/TCT-CS ngày 13/03/2019) 

THUẾ TNCN  

1. Khấu trừ thuế TNCN: 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân thì Công ty thực hiện các quy định về khấu trừ 
Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện quyết toán Thuế TNCN theo ủy quyền 
của cá nhân theo quy định, không phân biệt cá nhân là chủ hộ kinh doanh hay không phải là chủ hộ 
kinh doanh. 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có 
đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành 
nghề với hợp đồng dịch vụ, thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp 
hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào 
không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn). 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân khác với trường hợp nêu trên thì Công ty thực hiện khấu 
trừ theo quy định về tiền lương, tiền công theo thuế suất 10% trước khi trả cho cá nhân. 

(CV số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/06/2019) 

2. Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài: Trường hợp người 
nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu của công 
ty tại nước ngoài được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, cá nhân thực hiện 
khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục 
Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú. 

(CV số 1970/TCT-DNNCN ngày 17/05/2019) 
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3. Khoản chi nghỉ mát cho người lao động:  

Trường hợp, khoản chi nghỉ mát do đơn vị chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ 
tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao 
động. Trường hợp, khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng 
thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 

Trường hợp cá nhân (người lao động) thuộc đơn vị thực tế nhận được khoản nghỉ mát chi từ đơn vị nêu 
trên thì khoản thu nhập này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 

(CV số 1650/TCT-DNNCN ngày 24/04/2019) 

4. Cá nhân kinh doanh bất động sản: Hộ gia đình, cá nhân để được xác định là kinh doanh bất động sản 
thì phải có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của 
pháp luật kinh doanh bất động sản. 

Hoạt động kinh doanh bất động sản của cá nhân nếu đáp ứng các quy định của pháp luật kinh doanh 
BĐS thì áp dụng thuế suất tính trên giá chuyển nhượng từng lần theo thuế suất của hoạt động kinh 
doanh khác là 2% đối với thuế GTGT và 1% đối với thuế TNCN. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu của mình thì thuộc diện 
điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế suất 2% 
trên giá chuyển nhượng từng lần. 

(CV số 1494/TCT-DNNCN ngày 18/04/2019) 

5. Xác định số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018:  

Xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết 
toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP như sau: 

Thuế thu 
nhập cá 
nhân được 
giảm 

= 
Tổng số thuế thu 
nhập cá nhân phải 
nộp trong năm 

x 

Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế cá 
nhân nhận từ 1/1/2018 đến 9/7/2018 

x 50% 
Tổng thu nhập chịu thuế trong năm 
tính thuế 

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu 
thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu 
nhập cá nhân. 

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương cá nhân 
được nhận bao gồm cả thu nhập trong Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và thu nhập ngoài Khu kinh tế, 
khu kinh tế cửa khẩu (nếu có). 

(CV số 1285/TCT-DNNCN ngày 08/04/2019) 

6. Chính sách thuế TNCN: Cá nhân chuyển nhượng vốn góp trong công ty không phải là công ty cổ phần 
thì thu nhập nhận được được xác định là chuyển nhượng vốn. Theo đó thuế suất đối với cá nhân chuyển 
nhượng vốn là 20% nhân với thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp 
được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý 
liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. (CV số 1287/TCT-DNNCN ngày 
08/04/2019) 

7. Chính sách thuế TNCN chuyển nhượng cổ phiếu: “Cổ phiếu” là hình thức thể hiện “cổ phần”, do đó, các 
cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại luật Doanh nghiệp và luật Chứng 
khoán được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 

Căn cứ pháp luật về thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán thực, hiện khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng theo hướng dẫn 
tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. (CV số 1211/TCT-DNNCN ngày 04/04/2019) 

8. Về chính sách thuế TNCN: Trường hợp cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế là 
thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Trong kỳ, 
trường hợp cá nhân cư trú, ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên, khi trả thu nhập, tổ chức cá nhân trả 
thu nhập tạm khấu trừ thuế TNCN của người lao động theo biểu lũy tiến từng phần và cuối năm cá nhân 
có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị 
hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo và cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức cá nhân trả 
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thu nhập hoặc tự quyết toán thuế TNCN. Cá nhân cư trú được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 
(nếu có); cho bản thân 108 triệu đồng/năm và trong năm tính thuế cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản 
thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết 
toán thuế theo quy định. (CV số 1036/TCT-DNNCN ngày 27/03/2019) 

THUẾ KHÁC, PHÍ, LỆ PHÍ 

1. Chính sách thu lệ phí trước bạ: tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp 
do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được 
miễn lệ phí trước bạ. 

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan có thẩm 
quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ (bao gồm trường hợp đổi tên và chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp quy định tại: điểm c khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, 
cá nhân khác) 

(CV số 2331/TCT-CS ngày 07/06/2019) 

2. Giải thể Văn phòng điều hành nhà thầu: Văn phòng điều hành là Văn phòng của Nhà thầu nước ngoài 
được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, được cấp mã số thuế, có con dấu, nhưng việc cấp mã số thuế và con dấu để kê khai thuế đối với 
từng hợp đồng thầu. Chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh là Nhà thầu nước ngoài (nhà thầu nước 
ngoài ký hợp đồng thầu) nên khi Văn phòng điều hành nhà thầu giải thể thì Nhà thầu nước ngoài (là chủ 
thể ký hợp đồng thầu) vẫn tồn tại. Do đó, trường hợp Văn phòng điều hành bị giải thể không thuộc 
trường hợp không ra quyết định xử phạt. (CV số 1638/TCT-PC ngày 24/04/2019) 

3. Quy định mới về lệ phí trước bạ: 

Ngày 9/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-
BTC về lệ phí trước bạ. 

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp 
luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. 

Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác: Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe 
tương tự (sau đây gọi chung là ô tô) và xe máy quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (trừ rơ moóc hoặc sơ mi 
rơ moóc được kéo bởi ô tô) là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban 
hành. 

Đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ đã qua sử dụng (trừ nhà, đất và tài sản đã qua sử 
dụng được nhập khẩu và đăng ký sở hữu lần đầu có giá tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ vào 
cơ sở dữ liệu đối với tài sản nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị còn lại tính theo thời 
gian sử dụng của tài sản. 

Giá trị còn lại của tài sản bằng giá trị tài sản mới nhân với (x) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài 
sản. 

Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ 
phí trước bạ:  Điểm c.4 khoản 1, điểm c.2 khoản 2, điểm a khoản 3 của Điều 3. Điểm b và điểm d khoản 
16, khoản 23 và khoản 25 của Điều 5; Điều 6. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019. 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Miễn thuế nhập khẩu: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh 
nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập 
khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ. (CV 
số 4138/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2019) 
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2. Thanh lý hàng hóa NK của dự án đầu tư: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế để 
tạo tài sản cố định nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng thì phải khai tờ khai hải quan mới theo quy 
định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 
39/2018/TT-BTC. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện 
đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. 
Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê 
khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát 
hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban 
đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành. (CV số 4041/TCHQ-TXNK ngày 
19/06/2019) 

3. Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX):  

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của 
pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm 
điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có 
liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; 
quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, 
kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho 
ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế. 

(CV số 4273/TXNK-CST ngày 23/05/2019) 

4. Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất:  

Về thuế nhập khẩu và thuế GTGT 

Máy móc xây dựng, máy ủi, tàu.... của nhà thầu tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu để thực hiện dự án vay 
ODA tại Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu nên phải nộp thuế nhập khẩu khi 
tạm nhập khẩu, khi tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa 
khi tái xuất khẩu nhưng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Về thuế TTĐB 

Trường hợp máy móc, vật tư không phải là xe ô tô, mô tô, tàu bay, du thuyền, điều hòa nhiệt độ, xăng 
các loại quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được tạm nhập - tái xuất để thực hiện 
dự án thì không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trường hợp máy móc, vật tư tạm nhập - tái xuất để thực hiện dự án là các mặt hàng thuộc đối tượng 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuộc diện phải 
nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu thì thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi tạm nhập khẩu 
và được xử lý hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp khi tái xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

(CV số 6250/BTC-CST ngày 31/05/2019) 

5. Xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu: Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển 
hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan hàng 
nhập khẩu. 

Căn cứ quy định nêu trên, đối với hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển bằng đường sắt thì trị giá hải 
quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên là Ga đường sắt liên vận quốc tế ghi trên 
tờ khai. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Km0 đến Ga liên vận quốc tế liên quan đến hàng hóa nhập 
khẩu là khoản phải cộng vào trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu. 

(CV số 4092/TXNK-TGHQ ngày 17/05/2019) 

6. Chính sách thuế hàng sản xuất xuất khẩu: Trường hợp nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu Công ty 
không trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua hàng hóa của một doanh nghiệp khác tại 
Việt Nam thì không đáp ứng quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không đủ cơ sở 
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để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu nêu trên. (CV số 3860/TXNK-CST ngày 
13/05/2019) 

 

7. Chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại DNCX:  

Trường hợp Công ty là DNCX thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đối với nguyên vật liệu nhập khẩu sản 
xuất hàng xuất khẩu sang tiêu thụ nội bộ và chỉ sử dụng trong DNCX thì Công ty không phải kê khai, 
nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu được đưa ra 
khỏi DNCX thì phải kê khai, tính thuế trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa 
theo quy định tại điểm 5 khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP. 

Riêng đối với mặt hàng Công ty nhập khẩu để phục vụ nội bộ bao gồm nguyên vật liệu may đồng phục 
và đồng phục may sẵn cho công nhân viên, đồ bảo hộ lao động, vật liệu quảng cáo tiếp thị do được sử 
dụng hàng ngày hoặc có sự luân chuyển thường xuyên ra vào DNCX nên không đủ cơ sở để xác định 
các mặt hàng này chỉ được sử dụng trong DNCX. Vì vậy, đối với nguyên vật liệu may đồng phục và đồng 
phục may sẵn cho công nhân viên, đồ bảo hộ lao động, vật liệu quảng cáo tiếp thị nhập khẩu, Công ty 
phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định. 

Riêng với trường hợp nhập khẩu hàng mẫu để sản xuất nếu đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì không thuộc đối tượng chịu thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. 

(CV số 3861/TXNK-CST ngày 13/05/2019) 

8. Chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại: Trường hợp DNCX (đáp ứng khoản 1 Điều 
4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) tái nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu để 
sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường 
hợp hàng tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới; chính sách thuế thực hiện 
tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 
1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 
25/3/2015). (CV số 3738/TXNK-CST ngày 09/05/2019) 

9. Hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập:  

Trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập để sửa chữa, tái chế 

Khi tái nhập hàng hóa để sửa chữa, tái chế, cơ quan hải quan xử lý không thu thuế nhập khẩu đối với 
hàng tái nhập nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu 
thuế theo quy định; doanh nghiệp được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có). 

Hàng hóa tái nhập để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất cho đối tác nước ngoài, doanh nghiệp phải nộp 
thuế xuất khẩu (nếu có) như đối với trường hợp xuất khẩu lần đầu (nếu tờ khai xuất khẩu lần đầu 
doanh nghiệp đã được hoàn thuế xuất khẩu khi tái nhập). 

Về mã loại hình tờ khai: Khi tái nhập để sửa chữa, tái chế (sau đó tái xuất cho người mua ban đầu) sử 
dụng mã loại hình A31; khi xuất khẩu hàng đã sửa chữa, tái chế sử dụng mã loại hình B13. 

Trường hợp lô hàng tái nhập sau đó không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai mới 
đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất hàng SXXK nhưng chuyển tiêu thụ 
nội địa theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị 
định 08/2015/NĐ-CP) và nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định; về mã loại hình tờ khai sử dụng mã 
loại hình A21. 

Trường hợp hàng hóa SXXK đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập để chờ tái xuất cho đối tác nước ngoài 
khác 

Khi tái nhập hàng hóa SXXK bị trả lại sử dụng mã loại hình A31. Doanh nghiệp căn cứ thực tế hoạt động 
kinh doanh để tự xác định thời điểm hàng hóa phải tái xuất cho đối tác nước ngoài, khai báo trên tờ 
khai tái nhập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo. Trong quá trình theo dõi, quản 
lý nếu có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa tái nhập sử dụng không đúng mục đích thì cơ quan hải quan tiến 
hành kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định. Trường hợp quá thời hạn tái xuất đã khai báo, 
doanh nghiệp chưa tái xuất thì doanh nghiệp phải có phương án xử lý hàng hóa đã tái nhập (tiêu thụ 
nội địa hoặc tiêu hủy), cơ quan hải quan căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về thuế để xử lý 
theo từng trường hợp cụ thể. 

(CV số 3732/TXNK-CST ngày 07/05/2019) 
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10. Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất 
không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F). 

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua 
bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn 
thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu. 

(CV số 4693/BTC-TCHQ ngày 22/04/2019) 

11. Chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại DNCX: Trường hợp Công ty sử dụng nguyên liệu, phụ liệu 
ngành may có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất đồng phục cho nhân viên của Công ty sử dụng hàng 
ngày nên không đủ cơ sở để xác định số quần áo này chỉ được sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất. Vì 
vậy, nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho nhân viên không thuộc đối tượng áp dụng 
đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật 
Thuế XNK 107/2016/QH13 và doanh nghiệp phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định. 

Trường hợp Công ty sử dụng vải do Công ty tự sản xuất để may đồng phục cho nhân viên, nếu vải của 
Công ty được sản xuất từ nguyên liệu, phụ liệu có nguồn gốc nhập khẩu thì thực hiện như đối với 
trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất đồng phục cho nhân viên nêu trên; 
trường hợp vải của Công ty được sản xuất từ nguyên liệu, phụ liệu có nguồn gốc mua trong nước nếu 
đã nộp đủ các loại thuế theo quy định thì không phải kê khai nộp thuế. 

(CV số 2751/TXNK-CST ngày 05/04/2019) 

12. Xử lý vướng mắc hoàn thuế: Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản 
phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Các 
trường hợp xuất khẩu khác (như xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp trong nước) thì không đủ điều kiện 
hoàn thuế nhập khẩu. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp phát hiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, 
kinh doanh đã nộp thuế sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất khẩu sản phẩm 
ra nước ngoài hoặc không xuất khẩu sản phẩm vào khu phi thuế quan thì thực hiện thu hồi toàn bộ số 
tiền thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (nếu có) đã hoàn sai quy 
định. 

(CV số 2545/TXNK-CST ngày 29/03/2019) 

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 

1. Điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-
CP ngày 09/05/2019, tăng 7% so với mức cũ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP.  

Mức lương dùng làm cơ sở đóng BHXH, BHYT là mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, 
quy định này sẽ ảnh hưởng đến mức lương tối đa dùng làm cơ sở đóng BHXH và BHYT. Theo đó, mức 
lương tối đa dùng làm cơ sở đóng BHXH, BHYT từ ngày 01/07/2019 là 29.800.000 đồng/tháng thay vì 
27.800.000 đồng/tháng (tối đa 20 lần mức lương cơ sở).  

Riêng BHTN, mức lương tối đa dùng làm cơ sở đóng BHTN được xác định trên lương tối thiểu vùng nên 
không có sự thay đổi, dao động từ 58.400.000 đồng/tháng đến 83.600.000 đồng/tháng tùy theo từng 
khu vực do mức lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp:  

Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp trong trường hợp cụ 
thể dưới đây: 

Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật chuyên ngành về xác định định giá trị doanh nghiệp trong 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 
của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
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doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Trong quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, ngoài việc phải áp dụng 
phương pháp tài sản quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 nêu trên, các đơn vị 
tư vấn cần phải áp dụng các phương pháp khác quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 
về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 
để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần 
hóa. 

Xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Thực hiện đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xác định giá trị phần vốn nhà nước 
phục vụ mục đích chuyển nhượng vốn nhà nước (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 
Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành v.v... 

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, các đơn vị tư vấn cần xác định lại giá trị doanh nghiệp, vận dụng 
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông 
tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá 
trị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xác định được giá trị thị trường của phần vốn góp của nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

Xác định giá trị doanh nghiệp không có vốn nhà nước. 

Các đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 
về thẩm định giá trị doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 
để đảm bảo xác định được chính xác giá trị thị trường của giá trị doanh nghiệp. 

Đồng thời cần áp dụng các phương pháp và cách tiếp cận tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam: Thông 
tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 
số 01, 02, 03 và 04; Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu 
chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07; Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ 
Tài chính ban hành kèm theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10; Thông tư 
số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11: Thông tư 
số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13. 

(CV số 2679/BTC-QLG ngày 11/03/2019) 

 

 

 


