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Ngân hàng 
1. Quy định mới về vay và cho vay Các tổ chức tín dụng được chủ động hơn trong các hoạt động của mình. Theo 

đó, việc cấp các khoản vay cho khách hàng sẽ do tổ chức tín dụng QĐ nếu khoản vay được cấp không phải là để 
mua sắm tài sản hoặc thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm. 

Các ngân hàng cũng được chủ động hơn khi xác định lãi suất, giá trị và thời hạn khoản vay. Theo đó, lãi suất khoản vay 
sẽ do các bên thoả thuận. Lãi suất áp dụng đối với khoản vay gốc quá hạn không được vượt quá 150% lãi suất cho vay 
ghi trong hợp đồng. Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín 
dụng cho vay. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng không được phép cho vay đối với khách hàng là các chức danh quản lý 
quan trọng, các cán bộ trực tiếp thực hiện việc cho vay của chính tổ chức tín dụng đó. 

Ngoài ra, QĐ 1627 cũng cho phép các tổ chức tín dụng có thể điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc khi khách hàng yêu cầu. 
Tuy nhiên, đối với các khoản vay ngắn hạn, thời gian gia hạn tối đa là 12/còn đối với các khoản vay trung và dài 
hạn thì thời gian gia hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận (QĐ số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 
31/12/2001). 

2. Đăng ký giao dịch đảm bảo Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản  hướng dẫn về thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo. 
Theo đó, các giao dịch bắt buộc phải đăng ký bao gồm: (i) việc cầm cố tài sản mà theo quy định của pháp luật tài 
sản đó phải đăng ký quyền sở hữu; (ii) việc cầm cố tài sản trong trường hợp bên cầm cố hoặc bên thứ ba giữ tài 
sản đó; (iii) việc cầm cố tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. 

Khi tiến hành đăng ký giao dịch đảm bảo, người đăng ký phải nộp đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành. Hồ sơ 
xin đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua fax (TT số 
01/2002/TT-BTP ngày 9/1/2002). 

3. Đồng tài trợ của các TCTD  Kể từ ngày 18/4/2002, các tổ chức tín dụng có thể đồng tài trợ cho cho các dự án 
theo Quy chế đồng tài trợ. Theo đó, các hình thức cấp tín dụng bằng đồng tài trợ có thể là cho vay, cho vay hợp 
vốn, bảo lãnh, đồng bảo lãnh, hoặc kết hợp các hình thức nêu trên (QĐ số 286/2002/QĐ-NHNN ngày 
3/4/2002). 

4. Quản lý tiền ký quỹ ngân hàng Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải được gửi vào một tài 
khoản phong tỏa tại Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng số 
tiền ký quỹ để thanh toán, bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với 
khách du lịch hoặc khi có rủi ro đột xuất xảy ra với khách du lịch. Số dư trên tài khoản phải được duy trì ở mức quy 
định. Nếu số dư trên tài khoản thấp hơn mức quy định, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền cho đủ (TT số 
03/2002/TT-NHNN ngày 5/4/2002 ). 

5. Thanh toán liên ngân hàng Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đều có thể tham gia hệ thống thanh toán 
liên ngân hàng (“TTLNH”) khi đáp ứng các điều kiện sau: (i) có tài khoản tại Sở Giao dịch NHNN; (ii) có số dư tiền 
gửi đảm bảo theo quy định; (iii) phải thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng và thực hiện đầy đủ các quy định 
về ký quỹ các chứng từ có giá tại NHNN; (iv) có đăng ký tên, chức vụ, chữ ký mẫu và địa chỉ liên hệ của cán bộ 
được giao trách nhiệm; và (v) có đăng ký thiết bị đầu cuối và kênh truyền thông mà thành viên sử dụng khi tham 
gia hệ thống (QĐ số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 9/4/2002). 

6. Quy định về chuyển nợ quá hạn Trong thời gian từ 1/2/2002 đến ngày 30/6/2002 các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục 
thực hiện việc chuyển nợ quá hạn theo quy chế cho vay ban hành theo QĐ số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000. Kể 
từ ngày 1/7/2002 trở đi, các tổ chức tín dụng mới thực hiện việc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại khoản 2 điều 13 
Quy chế cho vay ban hành kèm theo QĐ số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 (CV số 405/NHNN-CSTT ngày 
16/4/2002 ). 

7. Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo Lệ phí áp dụng đối với các trường hợp đăng ký cầm cố, thế chấp hoặc bảo 
lãnh bằng tài sản là 60.000 đồng đối với mỗi trường hợp. Ngoài ra, mức phí dịch vụ đối với mỗi lần tra cứu thông 
tin về giao dịch đảm bảo là 30.000 đồng (TT số 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngày 12/4/2002). 

8. Điều lệ mẫu Ngân hàng thương mại  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng 
thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 9/5/2002 (ngày có hiệu lực của 
QĐ 383), các Ngân hàng thương mại sẽ căn cứ vào Điều lệ mẫu ban hành theo QĐ này để xây dựng điều lệ của 
ngân hàng mình (QĐ số 383/2002/QĐ-NHNN ngày 24/4/2002). 

9. Áp dụng mã ngân hàng giao dịch Các tổ chức tín dụng có thể sử dụng bộ mã ngân hàng được xây dựng theo 
QĐ số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của NHNN để dùng trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 
(QĐ số 412/2002/QĐ-NHNN ngày 25/4/2002).  

10. Nghĩa vụ bán ngoại tệ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các nhà thầu nước ngoài và các tổ chức kinh 
tế Việt Nam có nghĩa vụ phải bán ngay tối thiểu 30% số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai cho các ngân 
hàng được phép tại Việt Nam kể từ ngày số ngoại tệ nêu trên được chuyển hoặc nộp vào tài khoản ngoại tệ của các 
đối tượng trên. Như vậy, tỷ lệ này đã giảm so với mức 40% như trước đây (QĐ số 61/2002/QĐ-TTg ngày 
15/5/2002) 

11. Chữ ký điện tử trong giao dịch ngân hàng  Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử sẽ có giá trị như chữ ký tay 
trên chứng từ giấy. Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và có 
giao dịch thanh toán điện tử qua Ngân hàng Nhà nước thì Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và giám đốc 
chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, cấp phát và quản lý chữ ký điện tử (QĐ số 
543/2002/QĐ-NHNN ngày 29/5/2002). 
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12. Quy chế điều hành lãi suất mới bằng VND  Kể từ ngày 1/6/2002, lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt 
Nam do các tổ chức tín dụng cấp cho khách hàng sẽ được thoả thuận giữa bên vay và bên cho vay.  

Các tổ chức tín dụng xác định lãi suất cho vay trên cơ sở cung cầu vốn thị trường và mức độ tín nhiệm đối với 
khách hàng vay. Tuy nhiên, Ngân hàng nhà nước vẫn sẽ tiếp tục công bố lãi suất cơ bản nhưng mức lãi suất cơ bản 
này không có giá trị bắt buộc mà chỉ có giá trị tham khảo và định hướng lãi suất trên thị trường tiền tệ.  

Mặc dù có những quy định mới về lãi suất, kể từ ngày 1/6/2002, số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã 
ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất cho vay đã 
ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng này do tổ chức tín dụng 
và khách hàng vay thoả thuận. (QĐ số 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/5/2002). 

13. Nghĩa vụ bán ngoại tệ đối với tổ chức Khi ngoại tệ được ghi Có vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức mà Ngân 
hàng chưa xác định được là nguồn thu vãng lai phải bán thì Ngân hàng thực hiện việc trích chuyển ngay sang tài khoản 
“Tiền giữ hộ và đợi thanh toán” 30% số ngoại tệ đối với Tổ chức kinh tế hoặc 100% đối với Tổ chức xã hội đồng thời 
thông báo ngay cho Tổ chức biết (QĐ số 562/2002/QĐ-NHNN ngày 3/6/2002). 

14. Lệ phí trước bạ đ/v tài sản cho thuê tài chính Tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính được 
chuyển quyền sở hữu cho Bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì Bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ.  

Khi kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế, Bên thuê phải cung cấp các hồ sơ sau: (i) Hợp đồng cho thuê tài chính, 
(ii) Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính, và (iii) Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho 
thuê tài chính (TT số 53/2002/TT-BTC ngày 25/6/2002).  

15. Thanh toán qua ngân hàng nước ngoài Hiện nay chưa có các quy định cụ thể về việc doanh nghiệp Việt Nam 
mở L/C tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện việc thanh toán giá trị các lô hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, theo , Bộ 
Tài chính đã đề xuất phương án cho phép các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở L/C tại các ngân hàng nước ngoài 
để thực hiện việc áp dụng giá tính thuế theo Hợp đồng (CV số 7141 TC/TCT ngày 27/6/2002). 

16. Thẩm quyền ấn định giá mua bán ngoại tệ  Theo  của NHNN, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của các tổ chức tín 
dụng được phép kinh doanh ngoại tệ ở Việt Nam được phép ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của 
đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc không được vượt quá ± 0,25% so với tỷ giá bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất trước đó do Ngân hàng Nhà nước công bố (QĐ số 
679/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002). 

17. Chuyển nợ quá hạn đ/v các khoản nợ vay Theo của NHNN về việc thực hiện Quy chế cho vay của các tổ chức 
tín dụng, kể từ ngày 1/7/2002, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện việc chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ vay 
của khách hàng phát sinh trước và sau ngày 1/2/2002 (ngày có hiệu lực của Quy chế).  

Cụ thể là khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ 
hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, thì tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ sang 
nợ quá hạn (QĐ 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002). 

18. Thu thuế đ/v việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay Liên quan tới việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi 
nợ cho các tổ chức tín dụng, việc thanh toán nợ sẽ được tiến hành theo thứ tự sau: (i) các chi phí cần thiết để xử lý 
tài sản bảo đảm; (ii) thuế và các khoản phí nộp ngân sách; và (iii) nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn.  

Thuế và các khoản phí nộp ngân sách được hiểu là các khoản thuế và phí phát sinh trực tiếp từ việc bán tài sản bảo 
đảm tiền vay mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của khách hàng vay có tài sản bảo đảm bị xử lý mà không 
bao gồm các khoản nợ đọng thuế của họ.  

Như vậy , giải thích của CV này đã tạo điều kiện cho các ngân hàng có thể thu được nhiều nợ hơn từ khách hàng 
vay vì các khoản nợ đọng của khách hàng vay sẽ không được ưu tiên hơn so với các khoản nợ gốc, lãi vay và lãi 
quá hạn (CV số 8953 TC/TCT ngày 15/8/2002) 

19. Xử lý nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá lại các khoản 
nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp nhà 
nước hiện còn tồn tại, đang hoạt động phải thanh toán các khoản nợ tồn đọng cho các chủ nợ, bao gồm cả khoản 
nợ không có tài sản bảo đảm.  

Mục tiêu của việc xác định và đánh giá lại các khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm theo TT số 14 là giúp 
các ngân hàng thương mại nhà nước đánh giá được khả năng thực tế có thể thu hồi khoản nợ này. 

Việc xác định giá trị tài sản theo quy định của TT 14 chỉ áp dụng để xác định giá trị thực tế và khả năng thu hồi các 
khoản nợ không có tài sản bảo đảm của ngân hàng thương mại nhà nước, không áp dụng để xác định lại giá trị 
thực còn và khả năng thu hồi các khoản nợ không có bảo đảm của các chủ nợ khác và không áp dụng để điều 
chỉnh lại giá trị tài sản trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp. 

Trường hợp nhiều ngân hàng thương mại nhà nước đều có khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm tại một 
doanh nghiệp nhà nước thì các ngân hàng thương mại nhà nước phải phối hợp với nhau để cùng thực hiện đánh giá 
lại và xác định giá trị thực còn của khoản nợ không có bảo đảm của từng ngân hàng (TT số 14/2002/TT-BTC 
ngày 09/09/2002). 

20. Quản lý ngoại hối đối với giao dịch chứng khoán Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn mua, bán chứng khoán 
tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam phải mở tại ngân hàng là Thành viên lưu ký nước ngoài một tài 
khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam và một tài khoản lưu ký chứng khoán theo qui định. 
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Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sử dụng nguồn tiền đồng Việt 
Nam trên tài khoản giao dịch chứng khoán để mua ngoại tệ tại ngân hàng là Thành viên lưu ký nước ngoài để 
chuyển ra nước ngoài. 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được chuyển phần vốn đầu tư (thuộc giao dịch vốn) ra nước ngoài sau một 
(01)/kể từ ngày phần vốn đó được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân 
hàng là Thành viên lưu ký nước ngoài, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. 

Tuy nhiên, đối với số lợi nhuận đầu tư, tiền thu cổ tức và lãi trái phiếu (thuộc giao dịch vãng lai), tổ chức, cá nhân 
nước ngoài được chuyển ra nước ngoài không hạn chế thời gian. (QĐ số 998/2002/QĐ-NHNN ngày 
13/9/2002) 

21. Cho doanh nghiệp vay vốn để tiêu thụ nông sản Về chủ trương, các doanh nghiệp đang được khuyến khích 
tiêu thụ nông sản hàng hoá cho người sản xuất. Đáng chú ý là các hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất giống thuỷ 
sản để cung cấp cho người sản xuất đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người sản xuất có thể vay tới 50 
triệu đồng tại các ngân hàng thương mại mà không phải thế chấp bằng tài sản.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, tuỳ thuộc vào địa bàn hoạt động, còn có 
thể được giảm lãi suất vay từ 15% đến 30% so với mức lãi suất thông thường (TT số 05/2002/TT-NHNN ngày 
27/9/2002). 

22. Quy chế kiểm soát đối với tổ chức tín dụng cổ phần Về việc sửa đổi một số điểm trong Quy chế kiểm soát đặc biệt 
đối với các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam, các tổ chức tín dụng cổ phần có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc 
biệt khi lâm vào một hoặc một số trường hợp sau: 

Thứ nhất, tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả, được biểu hiện bằng việc ba lần trong một năm không 
đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả tối thiểu bằng 1 giữa tài sản "Có" có thể thanh toán ngay so với các loại tài sản 
"Nợ" phải thanh toán ngay. 

Thứ hai, tổ chức có nguy cơ mất khả năng thanh toán trong các trường hợp như: (i) liên tục trong ba/liên tiếp không duy 
trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% giữa vốn tự có so với tài sản "Có", kể cả các cam kết ngoại bảng, được điều chỉnh theo 
mức độ rủi ro; (ii) các khoản nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% tổng vốn tự có trở 
lên; và (iii) số luỹ kế và số tiền chưa trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định lớn hơn 50% tổng vốn tự có (QĐ số 
1071/2002/QĐ-NHNN ngày 2/10/2002 ) 

23. Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng Chính phủ đã ban hành sửa đổi, bổ sung một số điểm liên quan tới 
việc đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng. Theo đó: 

Bên bảo lãnh chỉ được bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình. Riêng doanh nghiệp nhà nước được sử dụng 
tài sản thuộc quyền sử dụng của mình để bảo lãnh. 

Đáng chú ý là trường hợp giao dịch bảo đảm tiền vay bị coi là vô hiệu từng phần hay toàn bộ thì không ảnh hưởng đến 
hiệu lực của hợp đồng tín dụng mà giao dịch bảo đảm đó là một điều kiện. 

Tài sản bảo đảm tiền vay phải được xác định giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. Tuy nhiên, việc xác 
định giá trị tài sản tại thời điểm này chỉ làm cơ sở xác định mức cho vay của tổ chức tín dụng mà không áp dụng khi 
xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ (NĐ số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002). 

24. Thanh toán tiền bán hàng hóa, dịch vụ XK qua ngân hàng  Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ 
ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên 
xuất khẩu. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra qui định các hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và 
các chứng từ thanh toán đi kèm hiện đang được áp dụng gồm: 

Thanh toán thông qua các Ngân hàng được phép bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo thông lệ quốc tế. Bộ chứng 
từ thanh toán được lập phù hợp với các hình thức thanh toán theo thông lệ quốc tế. 

Thanh toán thông qua các Ngân hàng được phép của Việt Nam và của nước ngoài bằng Đồng Việt Nam và Nhân 
dân tệ Trung Quốc hoặc Kíp Lào theo các hình thức thanh toán do các Ngân hàng này đang triển khai. Bộ chứng từ 
thanh toán được lập phù hợp với các hình thức thanh toán của các Ngân hàng này. 

Thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc Đồng Việt Nam từ tài khoản của người không cư trú mở tại Ngân 
hàng được phép ở Việt Nam theo qui định hiện hành về quản lý ngoại hối. Chứng từ thanh toán là giấy báo có của 
Ngân hàng được phép về việc đã nhận được khoản thanh toán từ tài khoản của người không cư trú mở tại Ngân 
hàng được phép trong nước. (CV số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002) 

25. Qui chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi Qui định về qui chế mở và sử dụng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 
và Tổ chức tín dụng bao gồm các nội dung chính sau: 

Đối tượng được mở tài khoản tiền gửi: Kho bạc Nhà nước, các Tổ chức tín dụng trên địa bàn, các ngân hàng nước 
ngoài hoạt động tại nước ngoài, các tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế và các đối tượng khác; 

Chủ tài khoản có quyền sử dụng số tiền trên tài khoản thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được lựa 
chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán do Ngân hàng cung cấp , được uỷ quyền cho người khác sử dụng tài khoản 
theo qui định; 

Chủ tài khoản có trách nhiệm đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập, tự tổ 
chức hạch toán, theo dõi trên số dư trên tài khoản. (QĐ số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002) 
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26. Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng liên doanh Qui định về tổ chức, hoạt động của tổ chức 
tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ra ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng liên doanh. Theo đó, các ngân hàng liên 
doanh trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày 5/12/2002, căn cứ vào Điều lệ mẫu để xây dựng điều lệ ngân hàng mình, 
sau đó trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y (QĐ số 1280/2002/QĐ-NHNN ngày 19/11/2002). 

27. Thanh toán qua Ngân hàng Thanh toán qua Ngân hàng là việc chuyển tiền từ Ngân hàng bên NK sang Ngân 
hàng của bên XK để thanh toán tiền bán hàng hóa, dịch vụ cho bên XK. Trường hợp doanh nghiệp khi xuất khẩu 
hàng hóa, bên nước ngoài thanh toán bằng tiền mặt tại Việt Nam vào tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng 
chưa được xem là thanh toán qua ngân hàng (CV số 4594 TCT/NV6 ngày 03/12/2002). 

Lao động, tiền lương 
1. Chi phí tiền công lao động Tiền lương, tiền công được đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế là tiền 

lương, tiền công được trả theo hợp đồng lao động. Nếu doanh nghiệp chưa ký hợp đồng lao động thì chi phí về tiền 
lương, tiền công sẽ được căn cứ vào mức thu nhập bình quân của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. (CV số 
18 TCT/NV6 ngày 2/1/2002 của TCT). 

2. Tăng chế độ phụ cấp độc hại Mức phụ cấp độc hại nguy hiểm áp dụng đối với người lao động trực tiếp làm các 
công việc đo đạc địa hình đáy biển được nâng từ 0,3 đến 0,4 tính trên mức lương tối thiểu. Quy định này được áp 
dụng kể từ ngày 1/4/2002 (CV số 937/LĐTBXH-TL ngày 2/4/2002). 

3. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh nếu áp dụng chế độ tiền lương theo 
quy định tại NĐ số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ để ký kết hợp đồng lao động thì việc áp dụng các chế độ, 
chính sách cho người lao động sẽ tương tự như đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước (CV 
số 996/LĐTBXH-BHXH ngày 5/4/2002). 

4. Thanh toán trợ cấp thôi việc của BLĐTBXH, khi chấm dứt Hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc 
thường xuyên trong doanh nghiệp từ 1 năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm 
làm việc là nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương nếu có (CV số 1065/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/4/2002). 

5. Chính sách đ/v lao động dôi dư Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đủ 55 tuổi đến 
dưới 60 tuổi (đối với nam) và đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi (đối với nữ), nếu có thời gian đóng BHXH từ 20 năm trở 
lên, được nghỉ hưu nhưng không trừ phần trăm lương hưu do nghỉ trước tuổi. Ngoài ra, những người này còn được 
hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương đối với mỗi năm nghỉ trước tuổi và 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác 
có đóng BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được thanh toán thêm 1/2 tháng lương. Nếu không đủ 
điều kiện về độ tuổi và số năm đóng BHXH như trên thì người lao động ngoài việc được hưởng trợ cấp mất việc làm 
theo quy định còn được trợ cấp một lần với mức là 5 triệu đồng và 6 tháng tiền lương để đi tìm việc làm mới (NĐ 
số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002). 

6. Tiền lương DN cổ phần hoá Các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá không thuộc đối tượng điều chỉnh của 
NĐ số 28/CP ngày 28/3/1997 và NĐ số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/1/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền 
lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, nếu có sự chấp thuận của HĐQT doanh nghiệp thì 
các doanh nghiệp cổ phần hoá có thể áp dụng cơ chế tiền lương theo các văn bản nói trên (CV số 
1110/LĐTBXH-TL ngày 16/4/2002) 

7. Thay đổi hợp đồng lao động Hợp đồng lao động không xác định thời hạn chỉ được ký lại bằng hợp đồng lao động 
có xác định khi được sự đồng ý của người lao động (CV số 1130/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18/4/2002). 

8. Quy định mới về lao động  Ngày 19/4/2002, Chủ tịch nước đã chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ luật Lao động. Theo đó, các quy định về lao động có một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau: 

Mức lương làm thêm giờ được tăng đáng kể. Người lao động làm thêm giờ được trả lương ít nhất bằng 150% vào 
ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% vào ngày lễ. 

Mặc dù có nhiều đề xuất tăng thêm thời gian làm thêm giờ nhưng thời gian làm thêm giờ vẫn được giữ ở mức 
không quá bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm và trong trường hợp đặc biệt có thể cao hơn nhưng 
không quá 300 giờ/năm. 

Thưởng cuối năm hoàn toàn do doanh nghiệp QĐ trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn. Mức thưởng 
sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao 
động. 

Người sử dụng lao động có quyền sa thải người lao động khi người lao động tự ý bỏ việc 20 ngày trong một tháng 
mà không có lý do chính đáng. 

Đặc biệt, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy 
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà 
không do lỗi của người lao động. Nếu do lỗi của người lao động thì cũng được trợ cấp ít nhất là 12 tháng lương. 

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động 
nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Trong thời gian nghỉ thai sản, người lao 
động nữ nếu có đóng BHXH được trợ cấp BHXH bằng 100% tiền lương và được trợ cấp thêm một tháng lương. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng lao động Việt Nam mà không cần phải thông 
qua tổ chức giới thiệu việc làm. 
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Tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nếu sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 
tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì phải mua bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao 
động. 

Các quy định nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2003 (Luật lao động sửa đổi). 

9. Ngành nghề được bồi dưỡng bằng hiện vật - Ngày 10/5/2002 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Danh mục bao gồm 177 ngành nghề và công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại của ngành Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Theo đó, người lao động làm việc trong các ngành nghề và công việc này sẽ được hưởng bồi 
dưỡng bằng hiện vật tuỳ thuộc vào mức độ độc hại và nguy hiểm của công việc. (QĐ số 558/2002/QĐ-
BLĐTBXH ngày 10/5/2002). 

10. Các khoản phụ cấp làm thêm giờ Các khoản phụ cấp lương (nếu có) dùng để tính tiền lương làm thêm giờ bao 
gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp 
thu hút, phụ cấp lưu động (CV số 1356/LĐTBXH-TL ngày 14/5/2002 ).  

11. Quy định về chế độ nghỉ giữa ca Thời giờ nghỉ giữa ca tính vào giờ làm việc đối với các ca làm việc ban ngày ít 
nhất là 30 phút, đối với ca đêm ít nhất là 45 phút (CV số 1387/LĐTBXH-BHLĐ ngày 16/5/2002 ). 

12. Đối tượng áp dụng NĐ số 41/CP Theo giải thích của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, NĐ số 41/2002/NĐ-
CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 
không áp dụng đối với người giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước 
vì đây là các chức vụ bổ nhiệm, không thực hiện giao kết hợp đồng lao động (CV số 1428/LĐTBXH-CSLĐVL 
ngày 20/5/2002). 

13. Đăng ký sử dụng lao động tại cơ quan thuế Khi đăng ký sử dụng lao động, cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh 
nghiệp đăng ký cả đối tượng ký kết hợp đồng lao động và đối tượng không ký kết hợp đồng lao động mà tiền lương 
được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN (CV số 1455/LĐTBXH-CSLĐ ngày 21/5/2002).  

14. Thoả thuận quy đổi đồng tiền tính lương Kể từ ngày 1/7/1999 trở đi, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phải chuyển đổi mức lương tối thiểu và các mức lương khác của người lao động Việt Nam làm việc trong 
doanh nghiệp từ Đô-la Mỹ sang tiền đồng Việt Nam. Do đó, tại thời điểm hiện tại, việc người lao động không đồng ý 
ký kết phụ lục Hợp đồng lao động về việc thay đổi mức lương từ Đô la Mỹ sang tiền đồng Việt Nam là trái pháp luật 
(CV số 1491/LĐTBXH-TL ngày 23/5/2002) 

15. Chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn Người sử dụng lao động chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động có thời hạn trong các trường hợp sau: (i) người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc, 
(ii) người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải, (iii) người lao động ốm đau đã điều trị sáu/liền, người lao động làm việc 
dưới một/ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng, mà khả năng lao động chưa hồi phục, (iv) do thiên tai, 
hoả hoạn hoặc do những lý do bất khả kháng khác, và (v) do đơn vị sử dụng lao động chấm dứt hoạt động.  

Ngoài các trường hợp nói trên, việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn 
đối với người lao động là không đúng theo các quy định của pháp luật. (CV số 1505/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 
24/5/2002). 

16. Tuyển dụng người lao động đã nghỉ hưu Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu thì các quyền lợi 
của người lao động (trong đó có cả bảo hiểm xã hội) được tính gộp vào tiền lương trả cho người lao động đó (CV 
số 1600/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 31/5/2002). 

17. Bồi thường chi phí đào tạo  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường phí đào tạo 
(nếu có) (CV số 1056/LĐTBXH-CSLĐVL). 

18. Tiền lương làm thêm giờ đối với Giám đốc Trong các doanh nghiệp Nhà nước, chế độ trả lương làm thêm giờ 
không áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp (bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế 
toán trưởng). Vì vậy, Tổng Giám đốc không được thanh toán tiền lương làm thêm giờ (CV số 2031/LĐTBXH-TL 
ngày 28/6/2002). 

19. Mẫu hợp đồng lao động tạm thời  Hiện nay, mẫu hợp đồng lao động đang áp dụng ban hành kèm theo QĐ số 
207/LĐTBXH-QĐ ngày 2/4/2002 còn có nhiều điểm chưa hợp lý. Do vậy, trong khi chờ sửa đổi mẫu hợp đồng này, 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đồng ý để cảng Bến Nghé thí điểm áp dụng một mẫu hợp đồng lao động 
mới (CV số 2062/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 1/7/2002). 

20. Các doanh nghiệp không được đình công Chính phủ công bố danh mục các doanh nghiệp không được đình 
công, bao gồm một số doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề quan trọng của nền kinh tế quốc dân như sản xuất 
cung ứng, truyền tải điện, dịch vụ bưu chính viễn thông, vận chuyển hành khách, hàng hoá thuộc ngành đường sắt, 
in tiền, giao thông công chính, vận tải biển và bảo đảm hàng hải, vận tải hàng không và bảo đảm hàng không, tìm 
kiếm thăm dò khai thác vận chuyển, dịch vụ dầu khí, cung ứng, dịch vụ xăng dầu, phục vụ an ninh quốc 
phòng.v.v…(NĐ số 67/2002/NĐ-CP ngày 9/7/2002) 

21. Chi phí tiền lương trong doanh nghiệp thua lỗ Đối với doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh chưa có lãi, chưa 
bảo toàn vốn thì tổng quỹ tiền lương doanh nghiệp được phép trích và chi sẽ không được vượt quá quỹ tiền lương 
cơ bản tính theo: 

Số lượng lao động thực tế tham gia quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm lao động trong biên 
chế, hợp đồng ngắn hạn, dài hạn, lao động thời vụ; và 
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Hệ số và mức lương cấp bậc, lương theo hợp đồng, hệ số và mức phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước (CV 
số 2604 TCT/NV7 ngày 11/7/2002). 

22. Tiền lương làm căn cứ trả trợ cấp thôi việc Tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp 
đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm: lương cấp bậc, 
chức vụ, phụ cấp khu vực và phụ cấp chức vụ (nếu có) (CV số 2700/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 15/8/2002).   

23. Áp dụng chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp (bao 
gồm cả các doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hoá) được quyền tự qui định hệ thống thang, bảng lương phù 
hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình hoặc vận dụng hệ thống thang, bảng lương qui định đối với doanh nghiệp 
Nhà nước Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của 
doanh nghiệp mình với cơ quan lao động địa phương để làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động, trả lương và đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.(CV số 3051/LĐTBXH-TL ngày 16/9/2002).  

24. Giấy phép lao động đối với người nước ngoài Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ với một 
công ty nước ngoài để giúp doanh nghiệp điều hành hoạt động của mình và phía công ty nước ngoài cử chuyên gia 
sang Việt Nam để thực hiện hợp đồng dịch vụ đã ký thì số chuyên gia này, theo quy định hiện hành, chưa cần phải 
xin cấp giấy phép lao động (CV số 3128 ngày 19/9/2002). 

25. Chế độ đối với người lao động Cán bộ, công nhân viên làm công việc "Địa vật lý", một công việc được xếp vào 
loại công việc đặc biệt nặng nhọc, sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ sau: 

Được xem xét hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; 

Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn 02 (hai) giờ trong ngày làm việc; 

Mức nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương là 16 ngày; 

Được trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo tiêu chuẩn; 

Được định kỳ khám sức khoẻ ít nhất 6 tháng 1 lần, nếu bị mắc bệnh nghề nghiệp được điều trị theo chuyên khoa, ít 
nhất được khám sức khoẻ 6 tháng 1 lần và được lập hồ sơ sức khoẻ riêng biệt. 

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định (CV số 3238/LĐTBXH-BHLĐ ngày 26/9/2002 ). 

26. Lương làm thêm giờ trong ngày lễ Người lao động làm thêm giờ được trả ít nhất bằng 300% so với mức lương 
bình thường khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ có hưởng lương (CV số 3575/LĐTBXH-TL ngày 
21/10/2002) . 

27. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự xây dựng thang lương, bảng 
lương, nếu mức lương trong các thang lương, bảng lương của doanh nghiệp chưa tính đến yếu tố độc hại, nguy 
hiểm thì khi làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm, người lao động được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm với 
mức cụ thể do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể (CV số 
1237/LĐTBXH-TL ngày 21/10/2002). 

28. Chính sách lao động khi cổ phần hoá doanh nghiệp Người lao động được mua cổ phần ưu đãi trong doanh nghiệp 
Nhà nước cổ phần hóa là người có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá, bao 
gồm: lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác 
định thời hạn từ 1 đến 3 năm, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chờ việc; công nhân viên chức 
được tuyển dụng vào làm việc trước ngày 30/08/1990 mà chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động (TT số 
15/2002/TT-BLHTBXH ngày 23/10/2002 ).  

29. Trợ cấp thôi việc đối với người lao động bị chết Người lao động bị chết trong thời gian thực hiện hợp đồng lao 
động được hưởng trợ cấp thôi việc, kể cả thời gian làm việc theo chế độ biên chế và chế độ hợp đồng lao động. 
Theo đó, trợ cấp thôi việc được tính trên cơ sở tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6/liền 
trước khi sự việc xảy ra, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và phụ cấp chức vụ (nếu 
có) (CV số 3931/LDTBXH-CSLDVL ngày 12/11/2002). 

30. Chế độ với lao động cảng vụ đường thuỷ nội địa Cán bộ và công nhân viên của Cảng vụ đường thuỷ nội địa 
thường xuyên di chuyển để giải quyết các công việc trên bến, trên phương tiện thuỷ, các luồng lạch trên sông ra 
vào cảng, bến không áp dụng chế độ phụ cấp lưu động, độc hại, nguy hiểm và thu hút mà áp dụng chế độ khoán 
công tác phí theo/quy định tại TT số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính (CV số 3924/LDTBXH-TL 
ngày 12/11/2002 ). 

31. Chế độ đối với lao động dôi dư Người lao động dôi dư thuộc đối tượng thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động 
và hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm, ngoài chế độ trợ cấp mất việc làm còn được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH 
và được cấp sổ BHXH hoặc được nhận trợ cấp BHXH một lần, nếu người lao động đủ điều kiện đóng tiếp BHXH tại 
nơi cư trú thì không được hưởng 6/tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng để đi tìm việc làm và 
khoản đào tạo miễn phí (CV số 4165/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 27/11/2002) . 

32. HĐLĐ và BHXH Đối với những người làm việc có tính chất ổn định, thời gian liên tục từ 3/trở lên thì Công ty phải 
ký HĐLĐ với những người này và phải tham gia hình thức BHXH bắt buộc.  

Trường hợp người lao động làm việc có tính chất tạm thời, thời gian không liên tục, mỗi đợt làm việc dưới 3/thì 
Công ty có thể giao kết HĐLĐ miệng và khoản BHXH được tính gộp vào tiền công lao động (CV số 
4360/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/12/2002). 
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33. Uỷ quyền giao kết HĐLĐ và xử lý kỷ luật lao động Người sử dụng lao động có thể uỷ quyền cho người khác ký 
các văn bản về tuyển dụng, giao kết hợp đồng và sử dụng lao động. Riêng về xử lý kỷ luật lao động chỉ được uỷ 
quyền đối với hình thức khiển trách (CV số 4361/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/12/2002). 

34. Trả lương làm thêm giờ Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày bình thường, được nghỉ bù những 
giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ trả phần chênh lệch bằng 50% tiền lương của ngày làm việc bình 
thường. Người sử dụng lao động phải trả phần chênh lệch bằng 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường 
nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ (CV số 4526/LĐTBXH-TL ngày 25/12/2002).  

Doanh nghiệp nhà nước 
1. Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn quy trình chuyển đổi 

doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên như sau: 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển đổi thành lập Ban chuyển đổi và thông báo việc chuyển đổi tới tất cả các chủ 
nợ và người lao động trong vòng 15 ngày kể từ ngày có QĐ chuyển đổi; 

Ban chuyển đổi của doanh nghiệp tiến hành xây dựng phương án chuyển đổi để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

Sau khi có QĐ phê duyệt, doanh nghiệp sẽ làm tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui định hiện hành 
(TT số 01/2002/TT-BKH ngày 28/1/2002). 

2. Ưu đãi đối với DNNN chuyển đổi Các doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu sẽ thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (CV số 1415 
TC/TCT ngày 18/2/2002 ). 

3. Quyết toán tiền lương đ/v DNNN Tiền lương tại các DNNN phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
chính doanh nghiệp đó. Nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì mức lương của người lao động không thể cao hơn 
mức quy định chung. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng đối với trường hợp người lao động nhận hàng của 
doanh nghiệp để gia công thêm tại nhà (CV số 617/LĐTBXH-TL ngày 5/3/2002). 

4. Sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN Kể từ ngày 1/1/2002, Nhà nước sẽ không thu vào ngân sách khoản tiền sử dụng 
vốn Nhà nước có tại các doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp được phép sử dụng khoản tiền này để thực hiện các dự 
án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của mình (TT số 30/2002/TT-BTC ngày 27/3/2002 ). 

5. Kiểm tra việc đầu tư xây dựng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng 
và quản lý sử dụng đất đai. Theo đó, việc kiểm tra theo QĐ 273 tập trung vào các dự án, công trình lớn thuộc lĩnh 
vực xây dựng cầu, đường; cấp thoát nước đô thị; xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện, xây dựng khu công nghiệp; 
công trình thủy lợi; xây dựng trụ sở của một số địa phương… và kiểm tra một số dự án đầu tư, mua sắm trang, 
thiết bị, đổi mới công nghệ lớn của một số Tổng công ty 90, 91(QĐ số 273/2002/QĐ-TTg ngày 12/4/2002). 

6. Điều kiện đ/v Tổng công ty Các Tổng công ty Nhà nước phải có vốn Nhà nước từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với 
ngành đặc thù, vốn Nhà nước có thể thấp hơn, nhưng không dưới 100 tỷ đồng. Ngoài ra, mức nộp ngân sách Nhà 
nước bình quân của 3 năm trước liền kề phải từ 50 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt, các Tổng công ty Nhà nước chỉ được 
hoạt động trong một số ngành và lĩnh vực nhất định của nền kinh tế quốc dân. Những Tổng công ty Nhà nước 
không đáp ứng được các điều kiện nêu trên có thể sẽ được sắp xếp lại theo hướng sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể 
(QĐ số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 ). 

7. Chuyển đổi sở hữu DNNN Văn phòng Chính phủ đã ban hành  văn bản hướng dẫn việc đẩy nhanh tiến độ chuyển 
đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và tổng công ty 91 
phải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, giao bán 
những doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn đồng thời giải thể những doanh 
nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài (CV số 2269/VPCP-ĐMDN ngày 2/5/2002). 

8. Lương trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng 
dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, Tổng giám đốc và người lao động trong các công ty này vẫn 
sẽ được xếp lương và phụ cấp lương theo các quy định tại NĐ số 25/CP và NĐ 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính 
phủ (TT số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2002). 

9. Xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ đã ban hành văn bản về quản lý và xử lý nợ tồn 
đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước.  

Theo đó, đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi hoặc không có khả năng trả nợ, trước hết, doanh nghiệp phải 
tự tìm mọi biện pháp xử lý, cùng chia xẻ khó khăn giữa chủ nợ, khách nợ để xử lý thông qua các hình thức khoanh 
nợ, giãn nợ, xoá nợ, mua bán nợ. 

Liên quan đến các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện dự 
án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng do thiếu vốn nên đã chiếm dụng tiền thuế và các 
khoản phải nộp ngân sách Nhà nước từ ngày 31/12/1999 trở về trước để thực hiện dự án đầu tư, đến nay vẫn 
không có khả năng thanh toán, nếu công trình đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng thì số thuế và các khoản 
phải nộp ngân sách nhà nước mà doanh nghiệp đã sử dụng vào các công trình đó được bổ sung vốn đầu tư của 
doanh nghiệp (NĐ số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002). 

10. Giải thể doanh nghiệp Nhà nước  Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh 
nghiệp Nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp sau đây có thể được xem xét cho giải thể: 
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Hết thời hạn kinh doanh ghi trong QĐ thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp không 
xin gia hạn hoặc không được phép gia hạn; 

Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết theo kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty; 

Kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và tổng số lỗ bằng 3/4 vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trở lên nhưng chưa rời vào 
tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; và 

Doanh nghiệp công ích không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong 02 năm liên tiếp tuy đã được áp 
dụng các biện pháp cần thiết.  

Người có thẩm quyền đề nghị giải thể doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: (i) Người đề nghị thành lập doanh nghiệp 
bao gồm các bộ trưởng và cấp tương đương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của Tổng công ty Nhà 
nước, và (ii) Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị) của doanh nghiệp 
đề nghị giải thể (TT số 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002). 

11. Mô hình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc - Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã tiến hành áp 
dụng thử nghiệm mô hình Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là một người tại một số doanh nghiệp Nhà nước.  

Chính phủ đã chỉ thị cho các cơ quan quản lý các doanh nghiệp nêu trên chấm dứt ngay việc áp dụng mô hình thử 
nghiệm nói trên (kể cả đối với các doanh nghiệp đang tiến hành thí điểm) để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Chỉ thị 04/2002/CT-TTg ngày 8/2/2002 củaThủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (CV số 5509/VPCP-ĐMDN 
ngày 3/10/2002). 

12. Nguyên tắc thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chỉ được thành lập mới 
khi đủ điều kiện về vốn và hoạt động trong những ngành, lĩnh vực quy định tại QĐ số 58/22002/QĐ-TTg ngày 
26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

Những trường hợp cần thiết phải lập doanh nghiệp Nhà nước nhưng không đủ điều kiện để lập doanh nghiệp 100% 
vốn Nhà nước thì thành lập doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp với số vốn Nhà nước từ 51% 
trở lên. 

Nhà nước cũng chủ trương khuyến khích thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần trong đó có cổ 
phần Nhà nước (CV số 1214/CP-ĐMDN ngày 07/10/2002). 

Doanh nghiệp FDI 
1. Nhập khẩu xe ôtô con Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không được miễn thuế NK đối với xe ô tô con 

nhập khẩu tạo tài sản cố định (CV số 0071/TM-ĐT ngày 7/1/2002) . 

2. Thuế TNCN người nước ngoài Người nước ngoài không không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam có thể sẽ 
phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam nếu Công ty nơi người nước ngoài đó làm việc là đối tượng cư trú của 
Việt Nam (CV số 123 TCT/CS ngày 8/1/2002). 

3. Phân bổ chi phí quản lý  Chi nhánh nước ngoài được tính khoản chi phí quản lý kinh doanh của tổ chức nước ngoài phân 
bổ cho chi nhánh tại Việt Nam theo mức chi thực tế phát sinh. Tuy nhiên, mức chi phí phân bổ không được vượt quá tỷ lệ 
giữa doanh thu ở Việt Nam và tổng doanh thu của tổ chức nước ngoài (CV số 240 TCT/NV5 ngày 15/1/2002 ). 

4. Hoàn thuế khi tái đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài khi đã góp đủ vốn pháp định mà dùng lợi nhuận và các khoản 
thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư từ 3 năm trở lên vào các dự án mới hoặc các dự 
án đang thực hiện thì sẽ được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp liên quan tới số thu nhập tái 
đầu tư (CV số 243 TCT/NV5 ngày 16/1/2002). 

5. Ưu đãi thuế doanh nghiệp FDI Hàng hoá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất và bán cho 
khách hàng nước ngoài nhưng không xuất khẩu khỏi Việt Nam mà giao cho cơ sở khác trong nước hoàn chỉnh để 
xuất khẩu theo sự chỉ định của người mua nước ngoài thì vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Tuy nhiên, 
ưu đãi này không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (CV số 877 TCT/NV1 ngày 
25/2/2002). 

6. Công ty cổ phần có vốn ĐTNN Trong thời gian tới, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể được phép 
thành lập tại Việt Nam dưới hình thức công ty cổ phần. Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu để ban hành các quy 
định liên quan đến việc thành lập và hoạt động loại hình doanh nghiệp này. (Nghị quyết số 03/2002/NQ-CP 
ngày 7/3/2002). 

7. Thuế nhà thầu nước ngoài Các tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực 
hiện các hoạt động kinh doanh diễn ra ở ngoài Việt Nam thì sẽ không thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà thầu nước 
ngoài tại Việt Nam theo quy định tại TT số 169 của BTC (CV số 1019 TCT/NV5 ngày 7/3/2002) 

8. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài áp dụng đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra khỏi Việt Nam là mức thuế suất được ghi trong Giấy phép đầu tư. Đối với các nhà đầu 
tư có nhiều dự án ở Việt Nam thì khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải hạch toán riêng từng dự án để áp dụng mức 
thuế suất của dự án tương ứng. (CV số 1073 TCT/NV ngày 12/3/2002). 

9. Xây dựng chế độ tiền lương Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xây dựng hệ thống thang lương, 
bảng lương phù hợp với doanh nghiệp mình hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ quy 
định đối với doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở để thoả thuận tiền lương trong hợp đồng lao động, thực hiện chế độ 
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nâng bậc lương, ngạch lương và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động (CV số 787/LĐTBXH-TL 
ngày 20/3/2002). 

10. Hoàn thuế trong trường hợp tái đầu tư Trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủ vốn pháp định theo 
Giấy phép đầu tư, sử dụng lợi nhuận được chia để đầu tư mở rộng dự án hoặc đầu tư vào một dự án khác đã được 
cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận thì nhà đầu tư sẽ được hoàn lại một phần thuế TNDN đã nộp. Trong 
trường hợp ngược lại, nếu nhà đầu tư dùng lợi nhuận để bổ sung vốn pháp định chưa góp đủ đến thời điểm tái đầu 
tư thì công ty sẽ không thuộc đối tượng được hoàn lại thuế TNDN đã nộp (CV số 2189 TCT/NV5 ngày 
4/6/2002). 

11. Mua cổ phần tại Việt Nam Ngày 10/5/2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục 24 ngành nghề 
người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật khuyến 
khích đầu tư trong nước. Các ngành nghề này thuộc các lĩnh vực như: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và chế 
biến. Được biết, đối với ngành nghề này, người nước ngoài được phép mua cổ phần với mức không quá 30% vốn 
điều lệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam. (QĐ số 260/2002/QĐ-BKH ngày 
10/5/2002). 

12. Danh mục dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài Thủ tướng Chính phủ đã ra ban hành Danh mục dự án quốc gia 
gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005. Trong đó, đáng chú ý là một số dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 
nông, lâm, ngư nghiệp và chế biến thực phẩm, giao thông vận tải, xây dựng và du lịch, dịch vụ (QĐ số 
62/2002/QĐ-TTg ngày 17/5/2002). 

13. Miễn tiền thuê đất đ/v doanh nghiệp FDI Thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm doanh nghiệp được bàn 
giao đất để sử dụng. Do đó: (i) trường hợp đã được bàn giao đất mà chưa sử dụng thì vẫn thuộc đối tượng phải trả 
tiền thuê đất, và (ii) trường hợp đã được giao đất và đã triển khai xây dựng cơ bản một phần diện tích thì phần 
diện tích còn lại chưa xây dựng cơ bản vẫn phải trả tiền thuê đất. 

Tuy nhiên, trường hợp các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng cơ bản thì 
doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng trong thời gian tạm ngừng xây dựng 
theo sự xác nhận của cơ quan cấp Giấy phép đầu tư (CV số 5176 TC/QLCS ngày 29/5/2002). 

14. Tiền lương trong VPĐD nước ngoài Mức lương tối thiểu quy định tại QĐ số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 
15/6/1999 chỉ áp dụng đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Do vậy, người lao động Việt Nam làm việc trong các văn phòng đại diện của công ty nước ngoài không thuộc đối 
tượng áp dụng của QĐ này. Theo đó, mức lương thanh toán cho người lao động không nhất thiết phải cao hơn mức 
lương tối thiểu quy định tại QĐ 708 và cũng không nhất thiết phải quy đổi ra tiền Đồng Việt Nam (CV 
1068/LĐTBXH-TL ngày 30/5/2002). 

15. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp FDI  Các ưu đãi về thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài sẽ được quy định cụ thể tại Giấy phép đầu tư hoặc tại Giấy phép đầu tư điều chỉnh (nếu có) do cơ quan cấp 
Giấy phép đầu tư cấp cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào các quy định của Giấy phép nói trên để thực 
hiện việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi nhưng Giấy phép đầu tư không quy định các ưu đãi này 
thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ trình cơ quan cấp Giấy phép đầu tư nghiên cứu để sửa đổi Giấy phép đầu tư (CV 
số 2272 TCT/NV5 ngày 10/6/2002). 

16. Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với liên danh Nghĩa vụ thuế đối với trường hợp liên danh giữa bên Việt Nam và 
bên nước ngoài được xác định như sau: 

Trường hợp các Bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu nhưng không phân chia thành các phần 
công việc riêng biệt thì Bên Việt Nam phải phát hành hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT trên toàn bộ doanh thu. 
Nếu Bên nước ngoài áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ thuế 
trước khi thanh toán cho Bên nước ngoài.  

Trường hợp các Bên tham gia liên danh theo phương thức chia lợi nhuận thì bên Việt Nam chịu trách nhiệm hạch 
toán chung về kê khai, nộp thuế trước khi thực hiện chia lợi nhuận cho Bên nước ngoài. 

Trường hợp các Bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu và mỗi bên thực hiện một phần công việc riêng 
biệt thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thay Bên nước ngoài (trường hợp Bên nước ngoài không thực 
hiện chế độ kế toán Việt Nam). (CV số 2434 TCT/NV5 ngày 25/6/2002) 

17. Nộp thuế đ/v lợi nhuận chuyển nhượng vốn  Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp của mình 
trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có thu nhập phải nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
vốn.  

Bên chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNDN phải nộp của bên chuyển nhượng và nộp vào 
ngân sách Nhà nước. Trường hợp bên chuyển nhượng là đơn vị có tư cách pháp nhân tại Việt Nam thì cơ quan thuế 
thông báo số thuế TNDN và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải nộp của bên chuyển nhượng để bên chuyển 
nhượng trực tiếp nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước (CV số 2431 TCT/NV5 ngày 25/6/2002). 

18. Chế độ kế toán áp dụng đ/v doanh nghiệp FDI  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, 
đối tượng áp dụng của TT này bao gồm: 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); 
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Bên nước ngoài hợp doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

Cơ sở thường trú của các công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam; 

Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của Tổ chức 
luật sư nước ngoài tại Việt Nam; 

Chi nhánh Thương mại của công ty nước ngoài; 

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo Luật Dầu khí; và 

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (các nhà thầu nước ngoài) (TT số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002) 

19. Tiền lương trong các doanh nghiệp FDI - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc 
chuyển đổi mức lương tối thiểu và các mức lương khác của người lao động Việt Nam quy định bằng Đô-la Mỹ sang 
tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển đổi quy định tại QĐ số 708/1999/QĐ-BLĐTBXHT của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội.  

Theo hướng dẫn mới, trong thời gian chưa thực hiện việc chuyển đổi đồng tiền tính lương, các doanh nghiệp phải 
trả lương cho người lao động Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Việc các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi đồng 
tiền tính lương theo tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm hiện tại là không trái quy định miễn là tỷ giá này cao hơn tỷ giá 
quy định tại QĐ số 708 nêu trên (13.910 đồng Việt Nam/đô-la Mỹ) (CV số 2013/LĐTBXH-TL ngày 
28/6/2002). 

20. Đối tượng phải có phép lao động Giám đốc, phó giám đốc là người nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài là chức danh cao nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, hai đối tượng này không thuộc diện phải xin cấp 
giấy phép lao động. Tuy nhiên, các chức danh giám đốc tiếp thị, giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự và các chức 
danh khác của doanh nghiệp vẫn thuộc diện phải xin cấp giấy phép lao động (CV số 2146/LĐTBXH-CSLĐVL 
ngày 5/7/2002). 

21. Thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Kể từ ngày 1/7/2000, mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra 
nước ngoài của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giảm từ 10%, 7% và 5% tương ứng xuống còn 
7%, 5% và 3%. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa được điều chỉnh Giấy phép đầu tư, nếu các nhà đầu tư nước 
ngoài thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, các nhà đầu tư chỉ cần làm đơn gửi tới Cục thuế địa phương 
trình bày rõ điều kiện được hưởng thuế suất mới, đồng thời kê khai và nộp thuế theo thuế suất mới (CV số 2732 
TCT/NV5 ngày 22/7/2002). 

22. Thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Theo CV của Tổng Cục thuế chính thức gửi các Cục thuế các 
tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Theo đó, đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/8/2000 có mức thuế suất thuế chuyển 
lợi nhuận cao hơn mức thuế chuyển lợi nhuận qui định tại Điều 50 NĐ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của 
Chính phủ, các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp làm đơn gửi cơ quan cấp giấy phép đầu tư để được điều chỉnh giấy 
phép.  

Trường hợp kể từ ngày 1/7/2000 trở đi, nếu chưa kịp điều chỉnh giấy phép đầu tư, các nhà đầu tư có lợi nhuận 
chuyển ra nước ngoài làm đơn gửi Cục thuế địa phương trình bày rõ điều kiện được hưởng thuế suất mới và kê 
khai, nộp thuế theo thuế suất mới (CV số 2870 TCT/NV5 ngày 31/7/2002). 

23. Phụ cấp tính thuế thu nhập cá nhân Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp nếu áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương như đối với doanh nghiệp Nhà nước 
thì được loại trừ khoản phụ cấp trách nhiệm khi tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.  

Đối với các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương và hệ thống phụ cấp lương thì phụ cấp chức vụ 
hoặc phụ cấp trách nhiệm vẫn thuộc đối tượng phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (CV số 
2582/LĐTBXH-TL ngày 6/8/2002). 

24. Nhập khẩu ô tô trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài Phương tiện vận tải sử dụng trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu, kể cả chủng loại ô tô vận tải 
nhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được (CV số 3694/TM-ĐT ngày 18/9/2002). 

25. Tiền lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI Mức lương tối thiểu áp dụng đối với lao động Việt Nam làm việc 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thấp hơn 
487.000đồng/tháng. Các mức lương tối thiểu cao hơn do người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận QĐ. 
Ngoài ra, UBND tỉnh có thể quy định mức lương tối thiểu áp dụng trong địa bàn tỉnh cao hơn mức lương tối thiểu 
nói trên nếu như có sự thoả thuận của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (CV số 3172/LĐTBXH-TL ngày 
23/9/2002). 

26. Miễn, giảm thuế đ/v doanh nghiệp FDI Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu 
tư theo Luật đầu tư nước ngoài trước đây (trước ngày 1/8/2002), nếu đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi thêm về 
thuế theo Luật đầu tư nước ngoài sửa đổi thì có thể nghị cơ quan cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
tương ứng theo các quy định mới.  
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Tuy nhiên, trong trường hợp các quy định mới có ưu đãi hơn so với các quy định cũ thì doanh nghiệp chỉ được hưởng các 
ưu đãi theo quy định mới kể từ khi Giấy phép điều chỉnh được cấp và có hiệu lực (CV số 3670 TCT/CS ngày 
1/10/2002). 

27. Miễn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Về nguyên tắc, lãi tiền gửi ngân hàng thuộc đối tượng chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp.  Nhưng đối với tiền lãi phát sinh từ khoản tiền gửi ký quỹ ở ngân hàng tại Việt Nam sau khi đã 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, khi chuyển ra nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không phải nộp 
thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (CV số 3785/NV5 ngày 08/10/2002). 

28. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khu công nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở trong khu công 
nghiệp phải có hoạt động xuất khẩu trên 50% sản phẩm thì mới được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp là 15% (CV số 3918 TCT/CS ngày 18/10/2002). 

29. Thuế đối với lãi tiền vay của nhà thầu nước ngoài - Về nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt 
động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được coi 
là nhà thầu và phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với khoản lãi tiền vay do các doanh nghiệp trong nước vay vốn 
của nhà thầu chi trả. Doanh nghiệp thực hiện kê khai, đăng ký với cơ quan thuế về hoạt động của nhà thầu tại Việt 
Nam và thực hiện nộp thuế thay cho nhà thầu. Trong trường hợp này, thuế TNDN được xác định là 10% trên doanh 
thu Nhà thầu nhận được (kể cả khoản thuế và chi phí do doanh nghiệp trả thay cho nhà thầu) (CV số 4297 
TCT/HTQT ngày 14/11/2002). 

30. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã nộp tờ khai thuế TNDN và 
báo cáo tài chính/(đã kiểm toán) cho cơ quan thuế nhưng chưa được kiểm tra quyết toán thuế/tài chính đó thì các 
nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể được tạm chuyển ra nước ngoài theo từng kỳ ngay trong năm, số lợi nhuận được 
chia phát sinh trong/tài chính và phải kê khai nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mỗi lần chuyển tiền. Số lợi 
nhuận được chia tạm chuyển ra nước ngoài tối đa không vượt quá 70% số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài có thể 
được chia (CV số 4392 TCT/NV5 ngày 19/11/2002). 

31. Thuế GTGT đối với nhà thầu Các Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt ký với 
Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài khi được thanh toán tiền phải lập, phát hành hoá đơn GTGT cho Nhà thầu, Nhà 
thầu phụ nước ngoài và phải tính đủ số thuế GTGT theo qui định mà không phụ thuộc vào hình thức kê khai thuế 
GTGT cụ thể của từng Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài (như được khấu trừ, được hoàn lại hay phải tính vào chi 
phí đối với số thuế GTGT đã trả này). 

Các Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài khi thanh toán tiền theo hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt ký với các 
Nhà thầu Việt Nam đều phải trả cả tiền thuế GTGT theo qui định (CV số 4541 TCT/NV5 ngày 29/11/2002). 

32. Thuế nhà thầu nước ngoài Tổng Cục thuế hướng dẫn về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Theo đó, trường 
hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, giá tính thuế GTGT là giá Nhà thầu 
hoặc Nhà thầu phụ thanh toán do cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho Bên Việt Nam ký hợp đồng hoặc cho Nhà thầu, 
không bao gồm thuế GTGT. Các hoạt động dịch vụ (bao gồm cả hoạt động giám sát) chịu thuế suất thuế TNDN là 
32%. 

Trường hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, việc nộp thuế sẽ do Bên 
Việt Nam ký hợp đồng khấu trừ nộp thay. Theo đó, tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với các hoạt 
động dịch vụ là 5%, đối với các hoạt động sản xuất, vận tải, xây dựng (kể cả khảo sát, thiết kế, giám sát) là 2% 
(CV số 4652 TCT/NV5 ngày 06/12/2002). 

33. Chi phí hợp lý Đối với các hợp đồng ký với các tổ chức, cá nhân nước ngoài (Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài) 
có nội dung không phải là hợp đồng quản lý, mà là cung cấp các loại dịch vụ hoặc hoạt động xây dựng,… doanh 
nghiệp hoặc các bên hợp doanh không phải xin phép Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chấp thuận. Các chi phí phải 
trả theo các hợp đồng này được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hoặc của các bên hợp doanh theo qui 
định (CV số 4710 TCT/NV5 ngày 10/12/2002). 

34. Thuê lao động cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài Kể từ ngày 01/01/2003, các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài không bắt buộc tuyển lao động Việt Nam phải thông qua Tổ chức giới thiệu việc làm (CV số 
4362/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/12/2002). 

35. Thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài  Doanh thu để xác định thuế GTGT và thuế TNDN của nhà thầu nước 
ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam là doanh thu nhà thầu đó nhận được, kể cả khoản thuế và chi phí 
do Bên Việt Nam trả thay cho nhà thầu. Nếu nhà thầu nhận doanh thu không bao gồm thuế phải nộp và không bao 
gồm các chi phí do Bên Việt Nam trả thay thì doanh thu tính thuế phải được quy đổi thành doanh thu có cả thuế và 
chi phí do Bên Việt Nam trả thay. Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2% (CV số 4741 TCT/NV5 
ngày 13/12/2002). 

Thuế TNCN 
1. Thuế đối với khoản trợ cấp thôi việc  Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được doanh nghiệp 

thanh toán cho người lao động, kể cả người lao động nước ngoài tại Việt Nam, theo các quy định của Bộ luật Lao 
động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. (CV số 61 TCT/NV5 ngày 3/1/2002). 

2. Thuế thu nhập cá nhân Khoản trợ cấp thay lương chi từ quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản thuộc 
đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, khoản trợ cấp thêm một/lương đối với trường hợp sinh con lần 
thứ nhất, thứ hai được coi là trợ cấp khó khăn đột xuất nên không phải chịu thuế thu nhập (CV số 290 TCT/NV5 
ngày 17/1/2002). 
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3. Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp trách nhiệm do Nhà nước quy định đối với thu nhập phát sinh tại Việt nam không 
thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, tiền phụ cấp được xác định trên cơ sở tiền lương cơ bản theo hợp đồng và hệ số phụ cấp do Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội quy định tại TT số 17/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993. (CV số 290 TCT/NV5 ngày 
17/1/2002). 

4. Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài chính đã ban hành một TT hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao. Theo đó, một số khoản thu nhập không chịu thuế đã được quy định rõ như tiền công tác phí, chi phí 
cho tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca, tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản, thu nhập 
thường xuyên của người nước ngoài tại Việt Nam dưới 30 ngày và chi phí như chi phí đào tạo nhân viên trả cho nơi 
đào tạo, chi vé máy bay về phép của người nước ngoài về thăm gia đình, học phí cho con người nước ngoài trả trực 
tiếp cho các trường học tại Việt Nam (TT số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002). 

5. Nộp thuế thu nhập cá nhân Công dân Việt Nam làm việc trong các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc phải nộp thuế 
theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Trường hợp phía LHQ có thoả thuận nộp 
thuế thay cho công dân Việt Nam thì phải đảm bảo mức nộp đúng theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập. Nếu 
mức nộp thay ít hơn thì công dân Việt Nam làm việc trong các tổ chức có nghĩa vụ kê khai, nộp đủ số thuế còn 
thiếu (CV số 631/VPCP-KTTH ngày 5/2/2002). 

6. Thuế TNCN tiền ăn trưa  Trường hợp nhân viên tự mua cơm trưa để ăn sau đó Công ty thanh toán bằng tiền thì 
khoản tiền này vẫn thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, nhân viên vẫn phải cộng khoản tiền nhận 
thanh toán tiền cơm trưa này vào lương hàng/để nộp thuế thu nhập cá nhân (CV số 838 TCT/NV5 ngày 
22/2/2002). 

7. Thu thuế thu nhập cá nhân Các nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức LHQ phải nộp đủ thuế thu nhập 
theo quy định. Theo đó, số thu nhập phát sinh kể từ ngày 1/1/2001 đến nay phải được kê khai và nộp đủ vào 
NSNN. Đối với khoản thuế thu nhập từ 1/7/1997 đến ngày 31/12/2001, do phía LHQ có thỏa thuận nộp thay nên sẽ 
được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét xử lý theo quy định riêng (CV số 2748 TC/TCT ngày 
22/3/2002). 

8. Tờ khai đăng ký nộp thuế TNCN  Việc đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện dựa trên mẫu 
mới do Tổng cục Thuế phát hành. Mẫu mới có hai phần, Phần I do cá nhân tự kê khai và có 11 mục. Phần II là 
phần xác nhận của cơ quan thuế (CV số 1153 TCT/AC ngày 14/3/2002). 

9. Thuế TNCN đ/v phụ cấp khu vực Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút do Nhà nước Việt Nam quy định sẽ không 
thuộc đối tượng chịu thuế cá nhân (CV số 1465 TCT/NV5 ngày 4/4/2002). 

10. Miễn giảm thuế TNDN Về nguyên tắc, doanh nghiệp sản xuất mới thành lập thuộc diện được xét miễn, giảm thuế 
TNDN. Trường hợp sau khi giải thể doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cũ cùng một số thành viên khác 
thành lập công ty TNHH trên cơ sở tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũ thì công ty TNHH mới thành lập không thuộc đối 
tượng được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp mới thành lập vì đây là hình thức chuyển đổi doanh 
nghiệp. (CV số 1516 TCT/CS ngày 9/4/2002). 

11. Thuế thu nhập đ/v nhuận bút Tiền nhuận bút của tác giả thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập không thường 
xuyên áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại TT số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của BTC (CV 
số 1538 TCT/NV2 ngày 11/4/2002). 

12. Xác định thu nhập chịu thuế  Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao 
theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng và diện tích của căn nhà được tính vào thu nhập chịu thuế nhưng không 
vượt quá 15% tiền lương, tiền công, tiền thù lao (CV số 1654 TCT/NV5 ngày 16/4/2002 ). 

13. Thuế thu nhập cá nhân đ/v người nước ngoài Trường hợp các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo 
chu kỳ một tháng nghỉ, một tháng làm việc, cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày thì các cá nhân phải nộp thuế theo 
biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với đối tượng cư trú và tính số thuế phải nộp theo số tháng ở Việt Nam.  

Thu nhập bình quân tháng được xác định trên cơ sở tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại 
nước ngoài chia cho 12 tháng nếu các cá nhân cung cấp được đầy đủ chứng từ chứng minh thu nhập tại Việt Nam 
và thu nhập tại nước ngoài. 

Trường hợp cá nhân không kê khai thu nhập phát sinh tại nước ngoài thì thu nhập bình quân tháng được xác định theo số 
thu nhập phát sinh tại Việt Nam chia cho số tháng có mặt tại Việt Nam (CV số 2249 TCT/NV5 ngày 10/6/2002). 

14. Thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp Phụ cấp trách nhiệm chi trả theo các quy định của Nhà nước thuộc diện 
không phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (CV số 1393/LĐTBXH-TL ngày 16/5/2002). 

15. Nộp thuế thu nhập cá nhân  Tổng Cục thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn việc đăng ký và nộp thuế thu nhập 
đối với người có thu nhập cao. Theo đó, cá nhân có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao có thể đăng ký và nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu 
nhập. Đồng thời, cá nhân nộp thuế phải đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế. Mỗi cá nhân chỉ phải đăng ký thuế 
để được cấp mã số thuế một lần và được cấp một mã số thuế duy nhất. Trường hợp một cá nhân nộp thuế thu 
nhập qua nhiều tổ chức cũng chỉ phải đăng ký thuế tại một đơn vị chi trả thu nhập để được cấp mã số thuế, cá 
nhân có trách nhiệm thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác (CV số 1976 TCT/MT 
ngày 17/5/2002). 

16. Thuế thu nhập cá nhân đ/v hàng khuyến mại Các khách hàng của công ty khi nhận khuyến mại bằng hiện vật 
sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số thu nhập không thường xuyên này nếu hàng khuyến mại có giá trị 
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trên 2 triệu đồng. Mức thuế suất được xác định theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập không 
thường xuyên quy định tại TT số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của BTC. Trường hợp công ty trả thay thuế thu 
nhập cá nhân cho khách hàng thì giá trị hàng khuyến mại phải được quy đổi thành thu nhập có thuế để xác định 
thuế thu nhập. Khoản tiền thuế mà công ty trả thay cho khách hàng cũng sẽ được hạch toán vào chi phí quảng cáo, 
khuyến mại của công ty (CV số 2015 TCT/NV5 ngày 22/5/2002). 

17. Thuế thu nhập cá nhân đối với lập trình viên Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất và dịch vụ phần 
mềm thì lao động là người Việt Nam trực tiếp tham gia các hoạt động này đóng thuế thu nhập cá nhân với mức 
khởi điểm chịu thuế và mức luỹ tiến như người nước ngoài. Theo đó, những người lao động này có thu nhập trên 8 
triệu đồng/tháng  thì mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Để được áp dụng ưu đãi này, doanh nghiệp phải tự lập danh sách những người lao động chuyên nghiệp là người 
Việt Nam trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ phần mềm và đăng ký với cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý doanh nghiệp. 

Ngoài các đối tượng nêu trên, những người lao động tại doanh nghiệp làm các công việc chuyên môn khác như sản 
xuất kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ khác, kinh doanh thiết bị máy vi tính, làm công tác quản lý, làm công 
việc hành chính, bảo vệ, lái xe… nếu có thu nhập cao thì vẫn nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo 
Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với công dân Việt Nam (CV số 2058 TCT/NV6 ngày 24/5/2002). 

18. Thuế thu nhập đối với tiền thuê nhà Tiền thuê nhà do công ty trả thay cho nhân viên thuộc đối tượng chịu thuế 
thu nhập cá nhân. Theo đó, số tiền nhà do công ty trả thay sẽ được gộp vào lương để tính thuế thu nhập. Số tiền 
nhà này sẽ được tính theo chi phí thực tế thuê nhà nhưng cao nhất không được quá 15% so với số thu nhập về tiền 
công, tiền lương và tiền thù lao trả cho nhân viên (CV số 2112 TCT/NV6 ngày 29/5/2002). 

19. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân Về nguyên tắc, các khoản nhận bằng tiền về chi phí khoán đi lại hàng ngày, 
tiền ăn trưa, và các khoản chi trả bằng hiện vật khác sẽ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi quyết toán 
thu thuế thu nhập cá nhân cuối năm, các doanh nghiệp nên chú ý về thời điểm nhận các thu nhập nói trên. Người 
lao động nhận thu nhập vào thời điểm nào thì thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm đó (CV số 
2141 TCT/NV5 ngày 31/5/2002). 

20. Kê khai thuế TNCN đ/v nhân viên Chi nhánh Thuế thu nhập được thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại 
nguồn. Theo đó, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập để nộp vào ngân sách 
Nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Việc chi trả và quyết toán thuế TNCN đối với các nhân viên làm 
việc trong các chi nhánh của doanh nghiệp được thực hiện như sau: 

Nếu các chi nhánh được đặt ở các tỉnh khác nhau và toàn bộ tiền lương và thu nhập của nhân viên chi nhánh do 
doanh nghiệp trực tiếp chi trả dưới hình thức chuyển khoản từ tài khoản của doanh nghiệp vào tài khoản cá nhân 
của nhân viên chi nhánh thì doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán 
thuế TNCN của nhân viên làm việc tại các chi nhánh với Cục thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

Trường hợp các chi nhánh trực tiếp chi trả tiền lương cho nhân viên làm việc tại chi nhánh từ tài khoản của chi 
nhánh thì chi nhánh có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế TNCN của nhân 
viên chi nhánh với các Cục thuế nơi chi nhánh đóng trụ sở (CV số 2591 TCT/NV5 ngày 11/7/2002). 

21. Thu nhập tính thuế khi quyết toán thuế/2001 Khi quyết toán thuế năm 2001, nếu cá nhân nhận thu nhập NET 
mà khoản thu nhập từ tiền lương chiếm 70% trở lên thì chỉ lấy thu nhập từ lương để quy đổi thu nhập chịu thuế. 
Thu nhập chịu thuế sau khi quy đổi phải cộng với phần thu nhập còn lại 30% để xác định tổng thu nhập chịu thuế 
và căn cứ vào biểu thuế thu nhập để tính số thuế thu nhập phải nộp (CV số 2742 TCT/NV2 ngày 22/7/2002). 

22. Thuế TNCN đối với thuyền viên nước ngoài Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thuê tàu của doanh nghiệp nước 
ngoài (bao gồm cả thuyền viên) và doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho các thuyền viên nói 
trên thì thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với các thuyền viên nước ngoài được tính như sau: (i) nếu thuyền viên nước 
ngoài không làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và thực tế không nhập cảnh vào Việt Nam thì thuyền viên nước ngoài không 
thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam; (ii) nếu thuyền viên nước ngoài thực tế có nhập cảnh vào Việt Nam thì 
thuyền viên nước ngoài phải nộp thuế theo thời gian cư trú tại Việt Nam (CV số 2774 TCT/NV2 ngày 23/7/2002). 

23. Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân  Trường hợp doanh nghiệp chỉ mở một tài khoản và trực tiếp chi 
trả tiền lương, thu nhập cho các nhân viên (bao gồm nhân viên làm việc tại trụ sở chính và nhân viên làm việc tại 
các chi nhánh tại các địa phương khác) thông qua tài khoản đó dưới hình thức chuyển khoản từ tài khoản của 
doanh nghiệp vào tài khoản của nhân viên thì doanh nghiệp sẽ khấu trừ, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân của nhân viên làm việc tại các chi nhánh và trụ sở chính với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở 
chính (CV số 3085 TCT/NV5 ngày 15/8/2002). 

24. Thuế đối với cá nhân làm dịch vụ độc lập Các chuyên gia kỹ thuật có các hợp đồng nhận khoán như lập báo 
cáo đầu tư, thiết kế, chủ trì và giám sát phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên đối với từng lần phát sinh thu 
nhập. Được biết, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập không thường xuyên là 2.000.000 đồng. 

Doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập cấp tờ khai cho người có thu nhập để kê khai thu nhập chịu thuế và thực hiện tính 
thuế, khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập. Việc quyết toán thuế giữa người nộp thuế và doanh nghiệp, tổ chức chi trả 
thu nhập được thực hiện ngay trên tờ khai (CV số 3143 TCT/CS ngày 21/8/2002). 

25. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân Việc thu thuế thu nhập được thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. 
Theo đó, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập để nộp vào Ngân sách Nhà 
nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. 
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Trường hợp nhân viên của một doanh nghiệp làm việc tại Chi nhánh khác địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 
chính và toàn bộ tiền lương và các khoản thu nhập của nhân viên chi nhánh do doanh nghiệp trả dưới hình thức chi 
trực tiếp hoặc chuyển khoản từ tài khoản của doanh nghiệp vào tài khoản của nhân viên thì doanh nghiệp có thể 
thực hiện việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên chi nhánh tại cơ quan thuế nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính (CV số 3374 TCT/NV5 ngày 11/9/2002). 

26. Cấp mã số thuế cho cá nhân Tổng cục Thuế đã chính thức phát hành thẻ mã số thuế cá nhân để cấp cho từng 
cá nhân có thu nhập thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Được biết, mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế 
duy nhất và mã số thuế đó sẽ là căn cứ để cơ quan thuế quản lý việc thu, nộp thuế của cá nhân. Trong trường hợp 
thẻ mã số thuế của cá nhân bị mất hay bị hư hỏng, cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế để được cấp lại (CV số 
3414 TCT/AC ngày 12/9/2002). 

27. Thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp công tác Tiền phụ cấp lưu trú trong các lần đi công tác không thuộc 
đối tượng chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu tiền phụ cấp đi công tác vượt quá mức quy định nêu tại TT số 
94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp phải tính phần chênh lệch vào thu nhập chịu 
thuế để tính thuế thu nhập cá nhân của nhân viên (CV số 3403 TCT/NV5 ngày 12/9/2002). 

28. Thuế thu nhập cá nhân đ/v phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp trách nhiệm theo qui định của Nhà nước là khoản 
thu nhập không chịu thuế. Việc xác định khoản thu nhập này được quy định cụ thể như sau: 

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, phụ cấp trách nhiệm được chi trả theo các quy định tại NĐ số 25/CP ngày 
23/5/1993, NĐ số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, QĐ số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ và TT số 17/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập 
cá nhân. Quy định này cũng được thực hiện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và doanh 
nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp nếu doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương như 
doanh nghiệp Nhà nước. 

Đối với doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương thì phụ cấp chức vụ hoặc phụ cấp trách 
nhiệm không được loại trừ khi tính thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (CV số 10592 TC/TCT ngày 
01/10/2002). 

29. Quyết toán thuế TNCN đối với nhân viên Chi nhánh Việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo 
nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Theo đó, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập 
để nộp vào Ngân sách Nhà nước trước khi chi trả cho cá nhân. 

Đối với trường hợp các nhân viên của Công ty làm việc tại chi nhánh, nếu toàn bộ tiền lương và các khoản thu nhập 
do Công ty chi trả dưới hình thức chi trực tiếp hoặc chuyển khoản thì Công ty có thể khấu trừ, kê khai, nộp thuế và 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên của Chi nhánh tại cơ quan thuế nơi Công ty đặt trụ sở chính (CV 
số 4036 TCT/NV5 ngày 25/10/2002). 

30. Nộp thừa thuế TNCN Trường hợp doanh nghiệp nộp thừa thuế TNCN sẽ bù trừ số thuế đã nộp quá trên vào số 
thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu các kỳ tiếp theo (CV số 12195 TC/TCT ngày 12/11/2002). 

31. Thuế TNCN đối với các thành viên của HĐQT Doanh nghiệp liên doanh sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi trả 
thuế TNCN thay cho các cá nhân (là uỷ viên HĐQT), thì thu nhập của các cá nhân này là thu nhập không có thuế 
(NET) và phải tính quy đổi thành thu nhập có thuế để xác định chính xác số thuế thu nhập phải nộp. Đồng thời, 
khoản thuế TNCN do doanh nghiệp liên doanh sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi trả hộ thì không được hạch toán 
vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp liên doanh (CV số 4514 TCT/NV2  ngày 27/11/2002). 

32. Thuế TNCN đối với người có thu nhập cao Trường hợp cá nhân là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại 
Việt Nam mà không chứng minh được thời gian không làm việc và không kê khai thu nhập, thì khi quyết toán thuế 
TNCN phải lấy số thu nhập bình quân của những tháng có thu nhập để làm căn cứ ấn định thu nhập của tháng 
không làm việc, để tính TNCT bình quân tháng trong năm dương lịch (CV số 4773 TCT/NV2 ngày 
17/12/2002). 

Thuế TNDN 
1. Trích lập dự phòng Chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi nay 

sẽ được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trong đó bao gồm cả doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài) thay vì trước đây chỉ áp dụng đối với DNNN. Ngoài ra, các quy định liên quan đến việc 
khống chế khoản dự phòng không được vượt quá số lợi nhuận phát sinh của doanh nghiệp đã được bãi bỏ (TT 
107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001). 

2. Miễn giảm thuế TNDN Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó ngành nghề được 
hưởng ưu đãi đầu tư có lãi còn các ngành nghề khác bị lỗ thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương 
thức sau để nộp thuế TNDN: 

Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiện miễn, giảm thuế theo quy định còn đối với hoạt động bị 
lỗ thì sẽ được chuyển lỗ theo quy định. 

Lấy lãi của hoạt động được ưu đãi để bù lỗ, nếu còn lãi thì được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ (CV số 58 
TCT/NV2 ngày 3/1/2002). 

3. Ưu đãi thuế dự án mới thành lập Trường hợp một doanh nghiệp tư nhân đang trong thời hạn miễn, giảm thuế 
theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập nhưng bán toàn bộ doanh nghiệp cho người khác thì người mua sẽ được 
miễn thuế, giảm thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại (CV số 87 TCT/CS ngày 4/1/2002). 
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4. Xác định chi phí hợp lệ  Chi nhánh nước ngoài không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế các 
khoản tiền chi trả cho trụ sở chính (trừ các khoản chi trả cho các dịch vụ thực tế sử dụng cho hoạt động của chi 
nhánh tại Việt Nam) dưới hình thức tiền bản quyền (CV số 67 TCT/NV5 ngày 4/1/2002). 

5. Nộp thuế thay công ty nước ngoài Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam chi tiền cho một công ty nước ngoài để 
công ty nước ngoài này thực hiện các công việc quảng cáo và tiếp thị cho doanh nghiệp Việt Nam thì các khoản tiền 
mà Công ty nước ngoài nhận được sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN tại Việt Nam. Do vậy, doanh 
nghiệp Việt Nam có nghĩa vụ phải kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN trước khi thanh toán cho 
Công ty nước ngoài (CV số 126 TCT/CS ngày 8/1/2002). 

6. Chi phí tiền công lao động Chi phí tiền lương, tiền công của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tính vào 
chi phí hợp lý, hợp lệ sẽ căn cứ vào hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động. Trường hợp lương 
thực trả thấp hơn lương hợp đồng thì chỉ tính theo lương thực trả. Đối với các doanh nghiệp chưa ký hợp đồng lao 
động thì tiền lương, tiền công tính trong chi phí hợp lý sẽ căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành nghề 
tại địa phương (CV số 118 TCT/CS ngày 8/1/2002). 

7. Thuế đối với lãi bán hàng trả chậm Trường hợp một doanh nghiệp mua nguyên vật liệu của Công ty nước ngoài 
và trả tiền lãi do trả chậm thì Công ty nước ngoài đó phải nộp thuế TNDN đối với tiền lãi thu được. Doanh nghiệp 
chi trả tiền lãi có trách nhiệm phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNDN thay cho Công ty nước ngoài đó (CV số 
153 TCT/NV5 ngày 9/1/2002). 

8. Hạch toán chi phí giảm giá  Trường hợp các khoản giảm giá của các doanh nghiệp phát sinh sau khi doanh nghiệp bán 
hàng và lập hoá đơn, kê khai thuế GTGT trên giá bán chưa giảm giá thì khoản giảm giá được hạch toán vào chi phí của 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp không hạch toán vào chi phí quảng cáo, khuyến mại (CV số 142 TCT/NV5 ngày 
9/1/2002). 

9. Chi phí tiền lương tháng thứ 13 Khoản tiền lương tháng thứ 13 được quy định trong hợp đồng lao động ký giữa 
người lao động với người sử dụng lao động hoặc được quy định trong thoả ước lao động tập thể được coi là chi phí 
hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 239 TCT/NV5 ngày 15/1/2002). 

10. Thuế TNDN đối với lãi tiền vay  Các khoản lãi tiền vay của các hợp đồng vay ký từ ngày 1/1/1999 trở đi sẽ thuộc 
đối tượng chịu thuế TNDN (CV số 261 TCT/NV5 ngày 16/1/2002). 

11. Khấu hao tài sản cố định Ttrường hợp vốn điều lệ của một doanh nghiệp được góp bằng tài sản thì tất cả các thành 
viên sáng lập của doanh nghiệp là người định giá tài sản và doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản theo quy định hiện 
hành. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra thấy giá trị tài sản được định giá không đúng với giá thực tế để trích khấu hao 
thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định để giám định lại giá trị tài 
sản góp vốn (CV số 359 TCT/NV6 ngày 18/1/2002). 

12. Quyết toán thuế khi sáp nhập Trong trường hợp sáp nhập công ty, công ty bị sáp nhập phải được quyết toán 
thuế để xác định các khoản thuế phải nộp và phải nộp các khoản thuế đó trước khi thực hiện sáp nhập. Nếu chưa 
nộp thì công ty sáp nhập phải có trách nhiệm nộp thay. Điều đáng chú ý là nếu công ty bị sáp nhập có lỗ thì số lỗ 
đó sẽ không được hoạch toán vào kết quả kinh doanh của công ty nhận sáp nhập (CV số 387 TCT/NV6 ngày 
21/1/2002). 

13. Chi phí khấu hao tài sản cố định  Chi phí sử dụng đất làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế là chi phí thực tế đã 
chi có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử 
dụng đất do được miễn thì doanh nghiệp không được trích khấu hao đối với số tiền sử dụng đất được miễn.  

Cũng theo CV này, chi phí của doanh nghiệp dùng để nâng cấp tài sản cố định phải được tính vào nguyên giá của 
tài sản cố định đó. Doanh nghiệp không được hạch toán các chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Tuy nhiên, 
các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như một khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh và được hạch toán 
trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ (CV số 383 TCT/CS ngày 21/1/2002). 

14. Tỷ giá tính khi chuyển lỗ Các doanh nghiệp được phép hạch toán, kế toán bằng ngoại tệ thì khi bị lỗ được phép 
chuyển lỗ bằng ngoại tệ sang các/tiếp theo và được bù trừ bằng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp kê khai bù trừ 
lỗ bằng tiền Việt Nam thì tỷ giá kê khai được xác định tại thời điểm kê khai thuế (CV số 687 TCT/NV5 ngày 
6/2/2002). 

15. Hạch toán tiền lương nghỉ phép  Các khoản chi về tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương 
tiền công; tiền ăn giữa ca và các khoản phụ cấp, trợ cấp trả cho người lao động Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở 
hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể được coi là chi phí hợp lệ và được hạch toán theo số phát sinh 
thực tế trong năm tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc trích trước tiền lương những ngày phép chưa 
nghỉ của người lao động thì số kết dư cuối năm của khoản trích trước này nhưng không chi hết sẽ phải hạch toán 
vào mục “Thu nhập khác” khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 694 TCT/NV5 ngày 7/2/2002). 

16. Chi phí hoạt động của HĐQT  Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các doanh nghiệp liên doanh chỉ được tính 
vào chi phí các khoản chi liên quan tới hoạt động của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ liên 
doanh hoặc quyết nghị của Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp không được phép hạch toán vào chi phí khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi thường xuyên hàng tháng dành cho các thành viên Hội đồng quản 
trị. (CV số 691 TCT/NV5 ngày 7/2/2002). 

17. Hướng dẫn thực hiện thuế TNDN Bộ Tài chính đã ban hành TT hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN. So với các 
quy định trước đây, TT này  có một số sửa đổi, bổ sung chính như sau: 
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Đối với việc trích khấu hao tài sản cố định, tài sản khấu hao phải thoả mãn cả hai điều kiện là: (i) phải có đủ hoá đơn, 
chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, và (ii) tài sản phải được sử dụng phục vụ cho 
việc kinh doanh tạo ra thu nhập chịu thuế. 

Ngoài ra, chi phí về tiền lương được quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, các doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch tiền 
lương với cơ quan thuế địa phương khi kê khai thuế TNDN. Nếu không đăng ký, cơ quan thuế áp dụng mức tiền 
lương bình quân của địa phương để tính chi phí về tiền lương. Hàng năm, các doanh nghiệp có sử dụng đồng phục 
chỉ được phép chi tối đa 500.000 đồng cho mỗi nhân viên để mua đồng phục. Đối với phần chi trang phục thực tế 
vượt mức quy định, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn thu nhập sau thuế để bù đắp. 

Đối với vấn đề kê khai và nộp thuế TNDN bổ sung, TT 15 quy định các khoản thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN 
cao hơn 20% so với vốn chủ sở hữu hiện có thì mới phải nộp thuế TNDN bổ sung. Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ 12% so với quy 
định cũ. 

Khác với quy định cũ, TT này quy định các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 
báo cáo quyết toán thuế. Nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện báo cáo quyết toán thuế không đúng với quy định 
thì doanh nghiệp, ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định, còn bị phạt tiền về hành vi khai man thuế, 
trốn thuế (TT số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002). 

18. Chi phí tiền lương nhà đầu tư Tiền lương, tiền công thanh toán cho chủ doanh nghiệp cũng có thể được coi là 
chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương trả cho chủ doanh nghiệp phải trực tiếp liên quan 
đến công việc điều hành của cá nhân đó tại doanh nghiệp. Ngoài ra, các khoản chi khác của chủ doanh nghiệp để 
phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh như tiền vé máy bay, tiền công tác phí…, nếu có đầy đủ chứng từ hợp lệ 
thì cũng có thể được coi là các khoản chi phí hợp lý (CV số 837 TCT/NV5 ngày 22/2/2002). 

19. Quyết toán thuế năm 2001 Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn quyết toán thuế năm 2001. Theo 
đó, đối với những doanh nghiệp có số thuế GTGT phải nộp thấp hơn năm trước, luôn luôn âm (-) và thuộc đối 
tượng hoàn thuế nhưng doanh nghiệp không làm thủ tục hoàn thuế thì cơ quan thuế cần kiểm tra hàng mua vào, 
hàng bán ra và việc thanh toán tiền hàng. 

Về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp cá nhân nhận thu nhập NET thì phải quy đổi ra thu nhập có thuế để tính 
thuế. Tổng thu nhập NET cả năm được chia cho 12 tháng để xác định thu nhập NET bình quân tháng. Thu nhập 
chịu thuế và số thuế phải nộp của 6 tháng đầu năm 2001 được tính theo biểu thuế cũ và 6 tháng cuối năm được 
tính theo biểu thuế mới. 

Điểm đáng chú ý là thu nhập chịu thuế được xác định là số thu nhập thực nhận trong năm 2001 bao gồm cả các khoản 
nhận bằng tiền về chi phí khoán đi lại hàng ngày, tiền ăn trưa và các khoản thu nhập chi trả bằng hiện vật. Riêng đối với 
khoản tiền nộp BHXH, BHYT mà người lao động đã trả từ khoản tiền lương của mình thì khi xác định thu nhập chịu thuế 6 
tháng cuối năm 2001 được trừ khoản thu nhập chịu thuế bằng số tiền đã nộp cho BHXH và BHYT. 

Đặc biệt, CV số 887 đã hướng dẫn rất rõ việc không tính thuế thu nhập đối với các khoản lợi ích được hưởng do cơ 
quan, tổ chức chi trả thu nhập thanh toán như phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, chi vé máy bay về phép 
của người nước ngoài về thăm gia đình, học phí cho con người nước ngoài mà cơ quan, tổ chức cho trả thu nhập 
thanh toán trực tiếp cho các trường đại học của Việt Nam (CV số 887 TCT/NV2 ngày 26/2/2002). 

20. Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở  Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để 
bán và cho thuê. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê sẽ được hưởng rất 
nhiều các ưu đãi, đặc biệt là các ưu đãi liên quan đến tiền thuê đất và thuế TNDN. 

Cụ thể là, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng 
nhà chung cư cao tầng và được áp dụng các mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15%, 20% và 25%, tùy vào địa 
bàn nơi có dự án đầu tư. 

Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cũng được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất để xây 
dựng nhà chung cư cao tầng trong suốt thời gian được thuê đất. Ngoài ra, thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với các 
dự án này giao động từ 10% đến 20%, tùy thuộc vào địa bàn đầu tư (TT số 20/2002/TT-BTC - ngày 
28/2/2002). 

21. Chi phí tiền thưởng Tết Về mặt nguyên tắc, các khoản chi phí không liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu 
thuế không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Do vậy, khoản tiền thưởng Tết cho nhân 
viên không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 912 TCT/NV5 ngày 
28/2/2002). 

22. Kê khai, nộp thuế TNCN Các nhân viên của chi nhánh doanh nghiệp nếu có thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thực hiện việc kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi phát sinh thu nhập 
(CV số 974 TCT/NV5 ngày 5/3/2002). 

23. Chứng từ hạch toán TSCĐ  Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định không có hoá đơn, chứng từ nhưng 
khi mua bán có hợp đồng được chính quyền địa phương xác nhận thì doanh nghiệp có thể được phép khấu hao tài 
sản đó và tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, nếu qua kiểm tra thấy giá mua tài sản theo 
hợp đồng không sát với giá thực tế thì cơ quan thuế có quyền ấn định lại giá trị tài sản (CV số 966 TCT/NV6 
ngày 5/3/2002). 

24. Thuế TNCN đ/v tiền bồi dưỡng Đối với các cơ sở đào tạo thì các khoản tiền ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền) và 
các khoản thu nhập từ giảng dạy, các khoản bồi dưỡng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp… đều phải được hạch toán vào 
thu nhập thường xuyên để xác định thuế thu nhập cá nhân (CV số 965 TCT/NV2 ngày 5/3/2002). 
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25. Kê khai chi phí không hợp lý Trường hợp doanh nghiệp kê khai trong chi phí tính thuế các khoản chi không được 
phép tính vào chi phí hợp lý do không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế. Ngoài ra, 
doanh nghiệp còn có thể sẽ bị phạt tiền theo quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (CV số 
1012 TCT/NV6 ngày 7/3/2002). 

26. Thời hiệu truy thu thuế lợi tức Việc truy thu, truy hoàn thuế sẽ chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian 
nhất định. Đối với thuế lợi tức, nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế lợi tức hoặc nhầm lẫn về thuế 
thì cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn ba tháng kể từ ngày khai man, trốn 
thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. (CV số 1038 TCT/NV6 ngày 8/3/2002). 

27. Xử lý vốn khi chấm dứt hoạt động Bộ Tài chính đã ban hành những hướng dẫn xử lý tài chính đối với Doanh 
nghiệp Nhà nước góp vốn liên doanh với nước ngoài khi liên doanh chấm dứt hoạt động. Theo đó, nếu giá trị tài sản 
và tiền vốn nhận về từ việc thanh lý tài sản của liên doanh lớn hơn giá trị góp vốn ban đầu thì doanh nghiệp góp 
vốn được hạch toán tăng vốn kinh doanh. Trường hợp nhỏ hơn giá trị vốn góp thì doanh nghiệp được sử dụng Quỹ 
dự phòng tài chính để bù đắp, nếu thiếu thì được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính (TT số 22/2002/TT-
BTC ngày 11/3/2002). 

28. Giảm thuế TNDN mới thành lập Để khuyến khích việc sản xuất hàng hóa trong nước, luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Việt Nam đã có chính sách giảm thuế TNDN đối với những doanh nghiệp sản xuất mới thành lập. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp đã thành lập nay cơ cấu lại tổ chức bằng cách chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên hay 
đầu tư mở rộng sản xuất sẽ không thuộc diện được ưu đãi về thuế TNDN theo diện doanh nghiệp sản xuất mới 
thành lập. (CV số 1061 TCT/NV6 ngày 11/3/2002). 

29. Hoạch toán thuế TNDN bổ sung Đối với thu nhập nhận được từ việc góp vốn liên doanh nhưng doanh nghiệp để 
lại đơn vị liên doanh để tiếp tục tái đầu tư thì doanh nghiệp không phải gộp số thu nhập này vào thu nhập sau thuế 
để tính thuế thu nhập bổ sung (CV số 2178 TC/TCT ngày 14/3/2002). 

30. Uỷ quyền ký tài liệu về thuế Về nguyên tắc, tất cả các tài liệu giao dịch với cơ quan thuế sẽ do người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Tổng giám đốc doanh nghiệp cũng có thể uỷ 
quyền cho người khác ký thay theo hình thức uỷ quyền quy định tại Bộ luật Dân sự. Trong tất cả các trường hợp, 
Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các nội dung uỷ quyền (CV số 1197 TCT/TTr ngày 
18/3/2002 ). 

31. Thời điểm miễn giảm thuế TNDN Doanh nghiệp trong nước chỉ được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định 
sau thời điểm được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, số tiền thuế thu nhập 
doanh nghiệp được miễn giảm theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước được xem là khoản trợ cấp tài chính của 
Nhà nước. Do vậy, doanh nghiệp phải hạch toán ghi tăng vốn NSNN tại doanh nghiệp (CV số 1193 TCT/CS ngày 
18/3/2002). 

32. Hạch toán chi phí thuê kho bãi Các khoản chi phí liên quan đến thuê kho bãi nếu có đầy đủ hóa đơn thì được 
tính vào chi phí hợp lý. Nếu không có hóa đơn thì các khoản tiền thực chi cho việc thuê kho bãi sẽ không được tính 
vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế. Do vậy, các doanh nghiệp phải yêu cầu bên cho thuê xuất hóa 
đơn cho mình đối với phí thuê kho bãi (CV số 1404 TCT/NV5 ngày 1/4/2002). 

33. Ưu đãi đ/v DN thành lập mới Trường hợp hộ kinh doanh giải thể để thành lập công ty TNHH không phải là 
trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp. Do vậy, công ty TNHH mới được thành lập được hưởng ưu đãi về thuế theo 
diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất mới. Tuy nhiên, trường hợp hộ kinh doanh giải thể để thành lập doanh 
nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập không được hưởng ưu đãi này (CV số 1476 TCT/CS ngày 
4/4/2002). 

34. Miễn giảm thuế TNDN Về nguyên tắc, doanh nghiệp sản xuất mới thành lập thuộc diện được xét miễn, giảm thuế 
TNDN. Trường hợp sau khi giải thể doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cũ cùng một số thành viên khác 
thành lập công ty TNHH trên cơ sở tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũ thì công ty TNHH mới thành lập không thuộc đối 
tượng được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp mới thành lập vì đây là hình thức chuyển đổi doanh 
nghiệp. ( CV số 1516 TCT/CS ngày 9/4/2002). 

35. Chi phí hao hụt xăng dầu Trường hợp lượng xăng dầu hao hụt phát sinh bằng hoặc lớn hơn so với định mức hao 
hụt thì chỉ được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo định mức hao hụt xăng dầu đã được 
phê duyệt. Được biết, định mức hao hụt sẽ do các doanh nghiệp tự QĐ và phải thông báo với cơ quan thuế. Nếu 
doanh nghiệp không xây dựng được định mức hao hụt thì khi kiểm tra, cơ quan thuế sẽ áp dụng định mức hao hụt 
xăng dầu theo mức do cơ quan nhà nước ban hành (CV số 1631 TCT/CS ngày 15/4/2002). 

36. Xác định thu nhập chịu thuế  Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao 
theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng và diện tích của căn nhà được tính vào thu nhập chịu thuế nhưng không 
vượt quá 15% tiền lương, tiền công, tiền thù lao (CV số 1654 TCT/NV5 ngày 16/4/2002 ). 

37. Chi phí về tiền sử dụng đất Trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân 
không có hóa đơn thì giá trị quyền sử dụng đất được phép trích khấu hao sẽ được xác định theo kê khai của doanh 
nghiệp nhưng tối đa không quá giá đất do UBND cấp tỉnh quy định cho loại đất và vị trí đất tương tự (CV số 1642 
TCT/CS ngày 16/4/2002). 

38. Thu thuế thu nhầm phải tiền giả Cơ quan thuế và các doanh nghiệp khi trực tiếp thu tiền của đối tượng nộp 
thuế để nộp vào kho bạc Nhà nước phải tự chịu trách nhiệm về số tiền thuế thu được. Nếu thu phải tiền giả thì phải 
bồi thường cho Nhà nước số tiền tương đương với số tiền giả thu phải (CV số 1708/TCT-CS ngày 22/4/2002). 
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39. Chi phí lãi tiền vay Các khoản chi phí trả lãi tiền vay liên quan đến góp vốn pháp định hoặc vốn điều lệ đều không 
được tính vào các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định lợi tức chịu thuế (CV số 1717 TCT/NV5 ngày 
22/4/2002). 

40. Góp vốn bằng lợi thế thương mại Các doanh nghiệp Việt Nam có thể góp vốn liên doanh bằng lợi thế thương 
mại của mình vào các liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài (CV số 1715 TCT/NV5 ngày 22/4/2002). 

41. Thuế đối với khoản chi hoa hồng Các doanh nghiệp Việt Nam khi chi trả hoa hồng cho doanh nghiệp nước ngoài 
được miễn thuế GTGT và thuế TNDN. Tuy nhiên, khoản chi hoa hồng mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho cá nhân 
người nước ngoài (không đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài) lại không thuộc diện miễn thuế GTGT và thuế 
TNDN. Khi nhận hoa hồng, cá nhân người nước ngoài phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (CV số 1739 
TCT/NV7 ngày 23/4/2002). 

42. Xử lý chênh lệch tỷ giá Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy đổi vốn góp bằng Đô la Mỹ ra 
Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn thì khi sử dụng vốn góp bằng Đô la Mỹ để mua sắm máy móc, 
thiết bị sẽ được hạch toán tăng (hoặc giảm) vốn chủ sở hữu đối với số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ sử dụng tại thời 
điểm mua máy móc thiết bị (CV số 3929 TC/TCT ngày 23/4/2002). 

43. Thu nhập về chênh lệch tỷ giá Trường hợp doanh nghiệp được phép hạch toán bằng đồng đô la Mỹ, nếu có phát 
sinh khoản chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm nộp thuế và thời điểm hoàn thuế thì khoản chênh lệch tỷ giá này được 
phép hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp (CV số 1765 TCT/NV5 ngày 25/4/2002). 

44. Thuế đ/v đầu tư chứng khoán Cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam được miễn thuế 
thu nhập cá nhân. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam nếu có 
lợi nhuận và chuyển số lợi nhuận đó ra nước ngoài thì phải nộp thuế thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với mức 
thuế suất là 5% (CV số 4321 TC/TCT ngày 7/5/2002). 

45. Thời gian hưởng ưu đãi thuế  Hướng dẫn về thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, đối với các doanh 
nghiệp được thành lập từ trước nhưng vài năm sau mới làm thủ tục xin miễn, giảm thuế TNDN thì: (i) nếu có thu 
nhập chịu thuế trước thời điểm làm thủ tục xin miễn, giảm thuế thì chỉ được ưu đãi miễn, giảm thuế cho thời gian 
còn lại, và (ii) nếu kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm làm thủ tục xin miễn, giảm thuế chưa có thu nhập chịu 
thuế thì thời gian ưu đãi được tính từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế (CV số 1866 TCT/CS ngày 
10/5/2002). 

46. Xử lý vi phạm về kê khai thuế  Nếu doanh nghiệp có hành vi bán hàng không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn 
thấp hơn giá thanh toán thực tế thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 
khai man, trốn thuế. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chỉ kê khai không đúng số thuế đầu vào được khấu trừ thì cơ 
quan thuế không thực hiện biện pháp ấn định thuế mà chỉ xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp 
phải điều chỉnh số thuế phải nộp đúng theo kết quả kiểm tra (CV số 1867 TCT/CS ngày 10/5/2002). 

47. Ấn định thu nhập chịu thuế Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế đối với các doanh nghiệp vi 
phạm chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Căn cứ để ấn định thu nhập chịu thuế là dựa vào tài liệu điều tra của cơ 
quan thuế hay căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương 
đương (CV số 1856 TCT/NV6 ngày 10/5/2002). 

48. Ưu đãi doanh nghiệp mới thành lập Doanh nghiệp mới thành lập có thể được xem xét hưởng một số ưu đãi 
theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Tuy nhiên, về nguyên tắc, những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất hay đổi tên lại không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế TNDN như cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ mới thành lập. Mặc dù vậy, việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành các công ty cổ phần lại 
được coi là hình thức đầu tư mới, do đó có thể được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp mới thành lập (CV số 
1923 TCT/CS ngày 15/5/2002). 

49. Báo cáo thuế đối với đơn vi phụ thuộc Đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc của các doanh nghiệp chỉ có nghĩa 
vụ đăng ký thuế TNDN tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở mà không cần phải kê khai, nộp thuế TNDN tại địa 
phương đó. Vì vậy, các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc không phải gửi báo cáo quyết toán thuế TNDN cho cơ 
quan thuế địa phương nhưng cơ quan thuế địa phương vẫn có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế GTGT, kiểm 
tra, xác nhận chi phí hợp lý của đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc để cơ sở sản xuất kinh doanh chính có căn cứ 
quyết toán thuế với cơ quan thuế có thẩm quyền (CV số 1916 TCT/CS ngày 15/5/2002 ). 

50. Thuế đ/v ô tô nhượng bán  Trường hợp xe ô tô được miễn thuế nhập khẩu nay nhượng bán tại thị trường Việt 
Nam thì việc nhượng bán phải được sự đồng ý của Bộ Thương mại và người bán phải nộp lại số thuế nhập khẩu mà 
trước đây đã được miễn. Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là giá tính thuế và thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm 
tính thuế (CV số 1945 TCT/NV3 ngày 15/5/2002). 

51. Chi trả chi phí dịch vụ  Trường hợp công ty ký hợp đồng thuê dịch vụ của một số cá nhân không kinh doanh thì 
khi thanh toán tiền dịch vụ, công ty phải lập phiếu chi, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số CMTND của những người đó. 
Đồng thời, phiếu chi phải có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền và phải hạch toán, kế toán đầy đủ. Nếu số tiền lớn 
hơn 2.000.000 đồng thì công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế thu nhập áp dụng 
đối với thu nhập không thường xuyên (CV số 1959 TCT/NV6 ngày 17/5/2002). 

52. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thương mại nay đầu tư xây 
dựng dây chuyền sản xuất mới thì hoạt động sản xuất đó được xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
đối tượng đầu tư mở rộng sản xuất (CV số 2060 TCT/NV6 ngày 24/5/2002). 
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53. Miễn giảm thuế đ/v doanh nghiệp mới thành lập Hộ cá thể hoạt động thương mại, nay giải thể để thành lập 
doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập được xét miễn giảm thuế TNDN 
theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập (CV số 2060 TCT/NV6 ngày 24/5/2002). 

54. Điều kiện chuyển lỗ sang các năm tiếp sau Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị 
lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Do đó, về nguyên tắc, doanh nghiệp kê 
khai quyết toán thuế TNDN nếu bị lỗ mà chưa được cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận thì chưa được chuyển lỗ sang 
năm sau (CV số 2057 TCT/NV6 ngày 24/5/2002). 

55. Thù lao trả cho các thành viên HĐQT Trường hợp các thành viên của HĐQT nếu trực tiếp tham gia điều hành 
sản xuất kinh doanh thì được hưởng mức thù lao hàng tháng do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ 
đông QĐ phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Khoản thù lao này được hạch toán vào chi phí để 
tính thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, để được áp dụng quy định này, công ty phải đăng ký kế hoạch thanh 
toán thù lao cho các thành viên HĐQT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý khi đăng ký tờ khai thuế TNDN hàng/(CV 
số 2069 TCT/NV1 ngày 27/5/2002). 

56. Thanh lý ô tô đối với văn phòng đại diện Trường hợp văn phòng đại diện khi được phép bán xe ô tô thanh lý thì 
không phải nộp thuế GTGT. Đối với thuế TNDN, nếu kết quả bán xe ô tô thanh lý có lợi nhuận thì văn phòng đại diện phải 
nộp thuế TNDN trên số lợi nhuận đó. Nếu không đủ căn cứ để xác định kết quả bán xe ô tô thanh lý là có lợi nhuận hay 
không thì văn phòng đại diện phải nộp thuế TNDN với mức ấn định như sau: số thuế TNDN phải nộp = doanh thu bán xe 
(x) 1%. 

Về thủ tục, khi bán xe ô tô thanh lý, văn phòng đại diện phải có QĐ bán tài sản thanh lý giao cho người mua mà 
không cần phải có hoá đơn. QĐ này của văn phòng đại diện khi bán thanh lý tài sản là căn cứ pháp lý để vận 
chuyển hàng hoá trên đường, làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ, và xác định quyền sở hữu tài sản cho người mua (CV 
số 2144 TCT/NV5 ngày 31/5/2002). 

57. Quy định về chi phí về tiền ăn giữa ca  Về nguyên tắc, tiền ăn giữa ca nếu được chi theo quy định của pháp 
luật thì được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp. Mức chi tiền ăn giữa ca do Giám đốc doanh nghiệp 
QĐ tuỳ thuộc vào hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp với mức chi tối đa không vượt quá mức lương 
cơ bản tối thiểu do Nhà nước quy định (hiện nay là 210.000 đồng/tháng). Các đơn vị làm ăn thua lỗ vẫn được chi 
tiền ăn giữa ca, nhưng mức chi thấp phù hợp với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (CV số 2194 TCT/NV1 
ngày 5/6/2002). 

58. Chi phí đối với tiền ăn trưa và tiền thưởng Trường hợp doanh nghiệp có thoả thuận trong hợp đồng lao động 
hay trong thoả ước tập thể về việc thưởng hàng năm tương đương với hai tháng tiền lương cho người lao động thì 
khoản thưởng nói trên của doanh nghiệp vẫn được coi là các chi phí hợp lệ của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các khoản chi phí cho suất ăn trưa của người lao động cũng được coi là chi phí hợp lệ nếu các khoản chi 
phí này thấp hơn mức 210.000 đồng/tháng (CV số 2248 TCT/NV5 ngày 10/6/2002). 

59. Xử lý thuế TNDN đối với lãi tiền vay  Đối với các hợp đồng vay vốn nước ngoài ký trước ngày 1/1/1999, khi đến 
kỳ hạn trả nợ, doanh nghiệp không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phải điều chỉnh kỳ 
hạn trả nợ, gia hạn nợ thì các khoản lãi phát sinh từ các hợp đồng này sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN 
với điều kiện là:  

Việc gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn nợ không làm thay đổi nội dung các điều khoản chính của hợp đồng tín 
dụng; và  

Thời gian gia hạn nợ vay ngắn hạn tối đa bằng một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng không quá 12 tháng, thời 
gian gia hạn nợ vay trung hạn, dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay quy định tại hợp đồng tín dụng (CV số 
2426 TCT/NV5 ngày 25/6/2002). 

60. Xác định doanh thu tính thuế TNDN - Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoá theo phương thức xuất hoá đơn 
thu tiền trước rồi giao hàng hoá cho khách hàng sau thì thời điểm doanh nghiệp xuất hoá đơn cho người mua được 
xác định là thời điểm hàng đã tiêu thụ để tính thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hoá đơn cho khách 
hàng nhưng chưa thu tiền của khách hàng thì giá trị hoá đơn đã xuất cũng phải tính vào doanh thu để tính thuế 
TNDN. (CV số 2511 TCT/NV1 ngày 3/7/2002). 

61. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ tính thuế TNCN Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để tính và nộp thuế TNCN là 
tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 
thời điểm nộp thuế (CV số 2540 TCT/NV5 ngày 5/7/2002). 

62. Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm Các doanh nghiệp phần mềm thuộc diện được ưu đãi về thuế 
không cần làm hồ sơ xin miễn thuế, giảm thuế mà tự kê khai số thuế phát sinh, số thuế được miễn giảm, số thuế 
còn phải nộp và thực hiện việc nộp thuế theo chế độ quy định đối với hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm.  

Khi quyết toán thuế, doanh nghiệp phải giải trình rõ căn cứ tính số thuế được miễn, giảm đối với hoạt động sản xuất 
sản phần phần mềm và dịch vụ phần mềm và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế và trước pháp luật về tính 
chính xác của các số liệu tự kê khai (CV số 2766 TCT/CS ngày 23/7/2002).  

63. Chi phí cho dịch vụ viễn thông của nước ngoài Về nguyên tắc, các loại chi phí về tiền điện thoại phải có chứng 
từ theo quy định thì mới được tính vào chi phí của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch 
vụ điện thoại di động của Trung Quốc thì doanh nghiệp phải xuất trình cho cơ quan thuế một số chứng từ sau để 
tính chi phí hợp lý, hợp lệ: (i) Hợp đồng thuê dịch vụ viễn thông (nếu có); (ii) chứng từ thanh toán phí dịch vụ cho 
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doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc; và (iii) bản dịch các tài liệu nói trên có xác nhận của giám 
đốc doanh nghiệp (CV số 2762 TCT/NV2 ngày 23/7/2002). 

64. Điều kiện chi thưởng tiết kiệm vật tư sản xuất Theo quy định hiện hành, chi thưởng sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật trong các doanh nghiệp chỉ được thực hiện với điều kiện sáng kiến và cải tiến kỹ thuật đó phải mang lại hiệu 
quả kinh doanh.  

Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thêm về vấn đề chi thưởng tiết kiệm vật tư. Theo đó, các 
khoản thưởng về tiết kiệm vật tư chỉ được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp khi việc tiết kiệm vật tư 
được thực hiện trên cơ sở các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trường hợp tiết kiệm vật tư không do có sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp khoản thưởng tiết kiệm 
vật tư (CV số 2789 TCT/CS Ngày 24/7/2002). 

65. Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng Tiền bồi thường do phạt hợp đồng theo phán quyết của Toà án không 
được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 2858 TCT/NV6 ngày 30/7/2002). 

66. Chứng từ mua hàng qua mạng Về nguyên tắc, các khoản chi phí mua ngoài hợp lý được trừ để tính thu nhập 
chịu thuế phải có chứng từ và/hoặc hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp doanh nghiệp mua 
hàng qua mạng Internet, thì  bảng kê thẻ thanh toán của Ngân hàng không được coi là chứng từ hợp pháp để 
chứng minh chi phí khi tính thu nhập chịu thuế. Do vậy, các chi phí mà doanh nghiệp thanh toán cho việc mua hàng 
qua mạng Internet, nếu chỉ có chứng từ nói trên, thì không được coi là chi phí hợp lệ (CV số 33021 TCT/NV6 
ngày 12/8/2002). 

67. Thuế đối với khoản chênh lệch giá Trường hợp doanh nghiệp góp vốn liên doanh bằng tài sản được định giá 
cao hơn giá trị thực tế của tài sản theo sổ sách kế toán của doanh nghiệp thì khoản chênh lệch giữa giá trị góp vốn 
liên doanh và giá trị thực tế của tài sản bị loại ra khỏi chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (CV số 3041 
TCT/CS ngày 13/8/2002). 

68. Tăng cường thu thuế đối với ô tô, xe máy  Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá 
bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, 
thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí 
trước bạ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. 

Đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy giao hàng, xuất hoá đơn cho các đại lý bán đúng giá 
quy định hưởng hoa hồng nhưng ghi giá thanh toán thấp hơn giá tính thu lệ phí trước bạ tại địa phương cơ sở giao 
hàng đóng trụ sở thì bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN xác định căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ tại địa 
phương nơi cở sở giao hàng đóng trụ sở. 

Các trường hợp bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá thanh toán trên hoá đơn cao hơn giá tính lệ phí trước bạ thì 
thuế GTGT và thuế TNDN được tính theo giá tính thuế ghi trên hoá đơn (TT số 69/2002/TT-BTC ngày 
16/8/2002). 

69. Miễn, giảm thuế TNDN khi xuất toán chi phí Đối với doanh nghiệp đã có QĐ miễn thuế, giảm thuế TNDN, nếu 
qua kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp, cơ quan thuế loại khỏi chi phí hợp lý các khoản chi không có hoá 
đơn, chứng từ hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp lệ dẫn đến làm tăng thu nhập chịu thuế thì thu nhập chịu thuế 
tăng thêm vẫn sẽ được tiếp tục miễn, giảm thuế TNDN. Tuy nhiên, trong trường hợp này, doanh nghiệp vẫn phải 
chịu phạt hành chính về thuế do việc kê khai hoá đơn không đúng quy định (CV số 3124 TCT/CS ngày 
20/8/2002). 

70. Doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây lắp Nếu chủ đầu tư thanh toán khối lượng xây lắp cho Nhà thầu 
bao gồm cả chi phí tư vấn, giám sát (bao gồm cả chi phí nhà ở cho cán bộ tư vấn giám sát) thì doanh thu tính thuế 
GTGT sẽ được tính trên toàn bộ giá trị thanh toán khối lượng xây lắp bao gồm cả các khoản thanh toán cho chi phí 
tư vấn, giám sát công trình (CV số 3142 TCT/CS ngày 21/8/2002). 

71. Hàng hoá mua vào không có hoá đơn hợp lệ Đối với các khoản thanh toán một số dịch vụ như vận chuyển, 
bốc xếp, dịch tài liệu, sửa chữa nhỏ của người không kinh doanh không có hoá đơn, nếu chứng từ thanh toán ghi rõ 
tên, địa chỉ chủ người cung ứng dịch vụ, số tiền thanh toán, ký nhận tiền của người cung ứng dịch vụ và người 
duyệt chi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản chi thì được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập 
chịu thuế  

Người không kinh doanh không có hoá đơn trong trường hợp nêu trên được hiểu là những người lao động giản đơn 
từ nông thôn ra thành phố kiếm việc làm trong thời kỳ nông nhàn hoặc là những người có trình độ ngoại ngữ dịch 
tài liệu để lấy tiền công. Mọi trường hợp khác khi cung ứng dịch vụ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định 
thì người mua mới được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế ((CV số 3178 TCT/CS ngày 
23/8/2002). 

72. Tính thuế TNDN bổ sung Thu nhập không phải chịu thuế TNDN bổ sung trong các trường hợp sau: 

Thu nhập nhận được từ việc góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần, góp vốn liên kết để lại tiếp tục tái đầu tư tại 
doanh nghiệp nhận vốn góp. 

Thu nhập nhận được từ cổ tức, từ hoạt động góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần hoặc liên kết liên doanh hoặc để 
lại thu nhập sau thuế mà doanh nghiệp để lại tiếp tục tái đầu tư tại bản thân doanh nghiệp. 
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Để có căn cứ xác định thu nhập được chia không phải tính vào thu nhập để tính thuế thu nhập bổ sung, doanh 
nghiệp phải có xác nhận của cơ quan thuế địa phương quản lý doanh nghiệp nhận vốn góp về số tiền được chia để 
lại tiếp tục tái đầu tư tại doanh nghiệp nhận vốn góp (CV số 10286 TC/TCT ngày 20/9/2002). 

73. Ưu đãi thuế TNDN Đối với các doanh nghiệp thuộc diện miễn, giảm thuế TNDN mà qua kiểm tra quyết toán thuế 
có tăng thêm thuế TNDN thì doanh nghiệp vẫn có thể được tiếp tục miễn giảm thuế đối với phần thuế tăng thêm. 
Tuy nhiên, việc áp dụng miễn, giảm thuế này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp do vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế toán dẫn đến việc gia tăng thuế TNDN khi quyết toán. 

Trường hợp doanh nghiệp khai man, trốn thuế bị phát hiện thì doanh nghiệp không những không được miễn, giảm 
số thuế TNDN trốn bị phát hiện thêm mà còn phải nộp đủ số thuế TNDN trốn và bị xử phạt theo quy định (CV số 
3591 TCT/CS ngày 23/9/2002). 

74. Áp dụng thời gian miễn giảm thuế TNDN Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư 
chiều sâu, thời gian tính miễn thuế, giảm thuế TNDN được xác định từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản 
xuất, kinh doanh hoặc tính từ năm tiếp sau năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh (CV số 
3642 TCT/NV1 ngày 26/9/2002). 

75. Miễn phạt chậm nộp thuế TNDN Đối với những doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN theo thông báo của cơ quan 
thuế nhưng thực tế bị lỗ hoặc số thuế TNDN phải nộp ít hơn so với thông báo thuế thì doanh nghiệp có thể yêu cầu 
cơ quan thuế điều chỉnh mức thuế TNDN phải tạm nộp. 

Đối với các doanh nghiệp đã được cơ quan thuế giảm mức thuế TNDN tạm nộp nhưng vẫn chậm nộp thuế TNDN thì 
doanh nghiệp sẽ không phải nộp phạt chậm nộp thuế đối với số thuế TNDN đã được điều chỉnh giảm (CV số 3692 
TCT/NV6 ngày 2/10/2002). 

76. Xác định chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN Sửa chữa tài sản cố định là việc duy tu, bảo dưỡng, sửa 
chữa những hư hỏng phát sinh trong hoá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động bình thường của 
tài sản cố định. Chi phí sửa chữa tài sản cố định có thể được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp khi 
xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp sửa chữa sân bãi cũ nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động bình thường của tài sản và 
doanh nghiệp không hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định, không trích khấu hao thì khoản chi phí sửa chữa 
sân bãi được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 3847 TCT/NV1 ngày 14/10/2002). 

77. Xác định chi phí khi tính thuế TNDN Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, tiền công, 
tiền ăn giữa ca và các khoản phụ cấp, trợ cấp trả cho người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài trên 
cơ sở hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp nhân viên của công ty là người nước ngoài không đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại Việt Nam, 
nếu hàng tháng công ty vẫn trả thêm cho nhân viên người nước ngoài số tiền ngoài lương bằng với số tiền trích 
đóng bảo hiểm 17% lương (tương đương với số tiền công ty đã nộp bảo hiểm cho cán bộ Việt Nam) thì đây là một 
khoản thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công của người lao động. Theo đó, công ty được phép hạch toán chi 
phí này vào chi phí của công ty khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, khoản chi phí tương đương với tiền bảo 
hiểm này phải được ghi rõ trong hợp đồng lao động (CV số 3884 TCT/NV5 ngày 16/10/2002). 

78. Hạch toán doanh thu khi cho thuê lại đất Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê lại 
đất là số tiền thu được từng kỳ theo hợp đồng cho thuê lại đất. Trường hợp bên thuê lại đất trả trước cho nhiều 
năm thì doanh thu được tính phân bổ tương ứng theo thời gian thuê từng năm. Theo đó, doanh nghiệp không được 
hạch toán toàn bộ doanh thu nhận trước cho nhiều năm đối với hoạt động cho thuê tài sản trong kỳ tính thuế (CV 
số 3954 TCT/NV7 ngày 22/10/2002). 

79. Chi phí hợp lệ đối với hoạt động quảng cáo Về nguyên tắc, chi phí quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp không 
được vượt quá từ 5% đến 7% tính trên tổng một số chi phí khác của doanh nghiệp. Các chi phí này mặc dù nằm 
trong giới hạn nói trên nhưng cũng phải gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và phải có hoá đơn chứng từ 
hợp lệ thì mới được coi là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp (CV số 3988 TCT/NV6 ngày 24/10/2002). 

80. Thuế TNDN bổ sung đối với khoản thu nhập từ chia lãi liên doanh Trường hợp bên liên doanh cũng được ưu 
đãi đầu tư và thuộc diện được miễn thuế TNDN bổ sung thì Doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế TNDN bổ 
sung đối với khoản thu nhập từ chia lãi liên doanh này (CV số 4119 TCT/NV6 của TCT ngày 31/10/2002). 

81. Phương pháp tính thuế TNDN khi được ƯĐĐT Trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 
có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước sẽ được giảm 50% số thuế tính trên doanh thu xuất khẩu và 
việc giảm thuế này được tính theo hai phương pháp. Ngoài ra, CV cũng đề cập đến việc miễn thuế TNDN năm 2001 
cho việc nâng cấp đầu tư mở rộng tài sản cố định (CV số 4582 TCT/CS ngày 02/11/2002). 

82. Miễn giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư  Trước khi chuyển đổi hình thức hoạt động, doanh 
nghiệp có ngành nghề hoạt động đáp ứng điều kiện quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước và sau khi 
chuyển đổi, Doanh nghiệp có đầu tư thêm để mở rộng quy mô hoạt động, mua sắm thêm thiết bị để nâng cao năng 
lực sản xuất thì doanh nghiệp sẽ được xét ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng quy định tại Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước. Số thuế miễn, giảm chỉ tính cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại (CV số 4158 
TCT/NV6 của TCT ngày 04/11/2002). 

83. Về chi phí lãi vay Trường hợp doanh nghiệp vay vốn đầu tư trong khi chưa góp đủ vốn pháp định thì khoản trả lãi 
tiền vay tương ứng với số vốn pháp định chưa góp đủ không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp (CV số 4192 TCT/NV5 ngày 05/11/2002). 
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84. Thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới Doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn thuế TNDN trong 2 
năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo. 

Để được miễn, giảm thuế TNDN, doanh nghiệp làm CV đề nghị miễn thuế, giảm thuế TNDN, trong đó nêu rõ lý do 
miễn thuế, giảm thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế (CV số 4235 TCT/CS ngày 8/11/2002). 

85. Quyết toán thuế khi  thay đổi niên độ kế toán  Theo nguyên tắc, năm tài chính của doanh nghiệp trùng với 
năm dương lịch, có nghĩa được bắt đầu vào 1/1 đến 31/12 của năm, thì việc quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN 
được quyết toán theo năm dương lịch. Tuy nhiên, trong trường hợp các doanh nghiệp được sự chấp thuận của BTC 
cho phép năm tài chính không trùng với năm dương lịch thì việc quyết toán thuế TNDN được thực hiện theo năm tài 
chính của doanh nghiệp còn thuế GTGT, TNCN được thực hiện kê khai, quyết toán thuế hàng/theo/dương lịch (CV 
số 4286 TCT/NV5 ngày 13/11/2002).    

86. Miễn, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới  Doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động sản xuất được xét 
miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập nếu: 

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới, hoạt động độc lập; 

Có tổ chức bộ máy quản lý và ký hợp đồng lao động theo qui định; 

Hạch toán riêng kết quả hoạt động sản xuất theo qui định về hạch toán kế toán đối với ngành sản xuất (CV số 
4299 TCT/NV6 ngày 14/11/2002). 

87. Thuế thu nhập đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học Về phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng 
nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp có các hợp đồng nghiên cứu khoa học  được miễn thuế TNDN khi đảm bảo các 
điều kiện: 

Doanh nghiệp có QĐ thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có giấy phép kinh doanh; 

Hợp đồng nghiên cứu khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học đúng thẩm quyền; 

Có biên bản nghiệm thu hợp đồng; 

Có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế TNDN của cơ sở kinh doanh trong đó phản ánh chi tiết kết quả 
nghiên cứu khoa học (CV số 4346 TCT/NV4 ngày 15/11/2002).     

88. Miễn giảm thuế TNDN Giai đoạn được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN được bắt đầu tính từ năm đầu tiên có 
lãi, là/tài chính đầu tiên doanh nghiệp phát sinh lãi, không tính bù trừ số lỗ được chuyển của các năm trước. Căn cứ 
xác định/đầu tiên kinh doanh có lãi của doanh nghiệp là báo cáo quyết toán thuế hàng năm do doanh nghiệp lập và 
được cơ quan thuế địa phương thực hiện kiểm tra quyết toán thuế (CV số 4400 TCT/NV5 ngày 19/11/2002). 

89. Thuế thu nhập bản quyền Trường hợp doanh nghiệp ký kết các hợp đồng với các đối tác nước ngoài có nội dung 
liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công  nghiệp, đã được cơ quan có thẩm 
quyển phê duyệt dưới hình thức chuyển giao công nghệ thì toàn bộ khoản thu nhập từ việc chuyển giao này phải 
chịu thuế thu nhập tiền bản quyền. 

Cũng theo CV này, trường hợp các khoản thanh toán cho các công việc của phía nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 
có nội dung liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được 
cơ quan có thẩm quyển phê duyệt thì không chấp nhận vào chi phí các khoản thanh toán cho phía nước ngoài có 
nội dung liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời yêu cầu 
doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ (CV số 4410 
TCT/NV5 ngày 20/11/2002). 

90. Chính sách thuế đối với Đoàn luật sư Đoàn luật sư có hoạt động tư vấn và dịch vụ pháp lý thu tiền thuộc đối 
tượng kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (CV số 4445 TCT/NV6 ngày 21/11/2002). 

91. Thuế hoa hồng môi giới xuất khẩu Cá nhân nước ngoài làm dịch vụ môi giới xuất khẩu nếu trình được hợp đồng 
đã ký với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam, hoặc đã định cư không thời hạn tại Việt Nam để hành nghề độc lập trước khi 
ký kết hợp đồng môi giới thì thuộc đối tượng nộp thuế TNCN tính trên số tiền hoa hồng được hưởng. Trong trường 
hợp, cá nhân nước ngoài không bảo đảm điều kiện trên thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN (CV số 
4510 TCT/NV4 ngày 27/11/2002). 

92. Thời gian tính ưu đãi thuế TNDN Các doanh nghiệp có năm đầu tiên hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi trước 
ngày 01/8/2000, được cấp Giấy phép điều chỉnh (trong đó có ưu đãi) thì được miễn giảm thuế cho thời gian ưu đãi 
còn lại. Trong trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế theo mức chưa được điều chỉnh thì phần chênh lệch sẽ được 
bù trừ vào lần nộp tiếp theo (CV số 4528 TCT/VN5 ngày 28/11/2002). 

93. Chi phí hợp lý Các chi phí bao gồm chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch, 
đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác trong chi phí hợp lý tính thuế TNDN phải có chứng từ theo quy 
định của BTC và không vượt mức khống chế tối đa theo tỷ lệ 7% hai năm đầu, các năm tiếp theo 5% trên tổng số 
chi phí đã liệt kê của doanh nghiệp (CV số 4533 TCT/NV4 ngày 28/11/2002). 

94. Thuế TNDN bổ sung Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động chịu thuế TNDN bổ sung, vừa có hoạt động 
tạm thời chưa thu thuế TNDN bổ sung hoặc được miễn thuế TNDN bổ sung thì doanh nghiệp phải xác định số thuế 
TNDN phải nộp theo chế độ qui định, sau đó căn cứ tỷ trọng giữa thu nhập chịu thuế TNDN bổ sung và tổng thu 
nhập chịu thuế TNDN để xác định số thuế TNDN bổ sung phải nộp (CV số 4586 TCT/NV4 ngày 03/12/2002). 

95. Ưu đãi thuế TNDN Cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh 
doanh mới thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, nếu: 
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Cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được cấp giấy chứng nhận ĐKKD, thực hiện hạch toán kết quả kinh 
doanh và các qui định về thuế TNDN với cơ quan thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như cơ sở thành lập mới; 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập là đơn vị hạch toán phụ thuộc và thực hiện các qui định về thuế TNDN 
tập trung tại cơ sở sản xuất kinh doanh chính thì cơ sở sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế đối với 
dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. 

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập do chuyển đổi sở hữu và tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất của 
cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trước đây, không có đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu thì 
không thuộc diện hưởng ưu đãi trên (CV số 4671 TCT/CS ngày 06/12/2002). 

96. Hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được xoá nợ thuế và khoản phải nộp 
NSNN thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị xoá nợ và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền để xử lý. Bộ hồ sơ 
gồm: 

QĐ của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện cổ phần hóa, giao bán, sáp nhập doanh nghiệp; 

Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế có số thuế nợ đọng luỹ kế đến thời điểm giao, bán, cổ phần hóa, 
sáp nhập. Đối với khoản nợ thuế và thu của hàng hóa XNK phải có xác nhận của cơ quan Hải quan; 

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số luỹ kế đến thời điểm giao, bán, cổ phần hóa, sáp nhập doanh nghiệp; 

Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh (CV số 4668 TCT/NV7 ngày 06/12/2002). 

97. Thuế TNDN đối với hoạt động SXKD miễn, giảm thuế Trường hợp hoạt động sản xuất được hưởng ưu đãi 
thuế có lãi, hoạt động kinh doanh khác lỗ thì thu nhập sau thuế khi thực hiện miễn, giảm thuế theo luật sẽ bù trừ 
với kết quả kinh doanh khác, nếu vẫn còn lỗ sẽ được chuyển lỗ theo qui định. 

Theo đó, thu nhập hoạt động được miễn, giảm thuế sau thuế khi thực hiện miễn, giảm thuế được tính bằng thu 
nhập hoạt động được miễn, giảm thuế trước khi tính thuế trừ đi số thuế phải nộp của hoạt động được miễn, giảm 
thuế khi thực hiện miễn, giảm thuế theo luật. 

Đối với trường hợp được miễn 100% thuế TNDN phải nộp thì số thuế phải nộp khi thực hiện miễn, giảm thuế bằng 
(=) 0 (CV số 4699 TCT/NV6 ngày 10/12/2002). 

98. Doanh thu tính thuế TNDN Theo qui định, doanh nghiệp phải kê khai doanh thu để tính thuế TNDN khi đã có 
hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng. 

Trường hợp doanh nghiệp xuất hoá đơn để thu trước tiền đặt mua hàng của khách hàng, sẽ căn cứ vào các hoá 
đơn GTGT đã xuất trong năm để quyết toán thuế năm. Doanh nghiệp phải kê khai doanh thu để tính thuế TNDN. 

Nếu doanh nghiệp đã thu tiền ứng trước của khách hàng, đã lập hoá đơn và kê khai doanh thu nhưng chưa phát 
sinh chi phí mua hàng tương ứng thì doanh nghiệp được trích trước đưa vào chi phí giá trị hàng hóa mua vào tương 
ứng với số lượng hàng hóa bán ra theo số tiền ứng trước của bên mua (CV 4719 TCT/NV6 ngày 12/12/2002). 

99. Thuế đối với lãi cổ phần  Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cổ phần của một ngân hàng trong nước 
và nhận lãi cổ phần phát sinh thì khoản lãi cổ phần này không thuộc đối tượng chịu thuế TNDN từ ngân hàng đó vì 
là lợi nhuận được chia sau khi ngân hàng đã nộp thuế lợi tức (hoặc thuế TNDN). Khi doanh nghiệp chuyển cổ phần 
về nước, doanh nghiệp phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài với thuế suất là 5%. (CV số 4722 TCT/NV5 
ngày 12/12/2002). 

100. Thuế đối với lãi tiền vay  Về nguyên tắc, khoản lãi tiền vay trả cho hợp đồng vay được ký sau ngày 1/1/1999 
phải thực hiện khấu trừ thuế TNDN và việc điều chỉnh thời hạn nợ của hợp đồng tín dụng không được coi là tạo 
thành một hợp đồng tín dụng mới nếu thời gian gia hạn nợ vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho 
vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Trường hợp doanh nghiệp gia hạn hợp đồng vay dài hạn ký trước ngày 1/1/1999, nhưng thời gian gia hạn nợ quá 
1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận tại hợp đồng thì được coi là hợp đồng mới và doanh nghiệp phải thực hiện khấu 
trừ khi nộp thuế TNDN tính trên số tiền lãi tiền vay phát sinh từ năm 1999 (CV số 4804 TCT/NV5 ngày 
19/12/2002). 

101. Giảm thuế TNDN với CTCP Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá trước khi có NĐ 64/2002/NĐ-CP ngày 
19/06/2002 được giảm 50% thuế TNDN trong 2 năm, nếu đủ điều kiện để hưởng UĐĐT thì áp dụng việc miễn giảm 
thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Sau khi có NĐ 64/2002/NĐ-CP, các doanh nghiệp Nhà nước cổ 
phần hoá đều được ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập 
mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư (CV số 4811 TCT/CS ngày 19/12/2002).  

102. Chuyển thuế TNDN được hoàn lại ra nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các khoản thu 
nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự 
án mới  sẽ được hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư và được 
chuyển ra nước ngoài số thuế được hoàn đó (CV số 4813 TCT/NV5 ngày 19/12/2002). 

103. Đăng ký phương án chuyển lỗ  Đối với các khoản lỗ phát sinh từ năm 2001, doanh nghiệp phải đăng ký kế 
hoạch chuyển lỗ trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày lập báo cáo quyết toán thuế với Cục Thuế. Nếu quá thời hạn 
trên mà doanh nghiệp mới đăng ký phương án chuyển lỗ thì sẽ không được chấp thuận mà phải bù bằng lợi nhuận 
của các năm tiếp theo trong phạm vi 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ, không được phân bổ. (CV số 
4825 TCT/NV5 ngày 20/12/2002). 
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Thuế GTGT 
Các quy định chung 

1. Chi phí thuê nhà trả cho nhân viên  Trường hợp doanh nghiệp trả hộ người lao động tiền nhà, điện nước, điện 
thoại phù hợp với hợp đồng lao động được xác định là chi phí của doanh nghiệp trên cơ sở các chứng từ như hợp 
đồng thuê nhà, hoá đơn, bao gồm cả thuế GTGT. Tuy nhiên, số thuế GTGT này không được khấu trừ hay hoàn mà 
phải hạch toán vào chi phí của người lao động (CV số 5276 TCT/NV5 ngày 31/12/2001). 

2. Thuế GTGT thiết bị đồng bộ Thiết bị đồng bộ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được khi nhập khẩu sẽ không 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Ngoài ra, nếu trong dây chuyền đồng bộ nêu trên có cả thiết bị, máy móc trong 
nước đã sản xuất được thì cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ đó cũng không phải chịu thuế GTGT (CV số 
21 TCT/NV3 ngày 2/1/2002). 

3. Hàng hoá mua không có hoá đơn Về nguyên tắc hàng hoá mua vào phải có hoá đơn. Trong trường hợp hàng 
hoá mua bán không có hoá đơn, cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN. Trường 
hợp hàng hoá mua vào không có hoá đơn hợp pháp đã được cơ quan thuế xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN ở 
khâu lưu thông và bị xử lý vi phạm hành chính về thuế thì giá trị hàng hoá mua vào và số tiền thuế truy thu được 
tính vào chi phí hợp lý (CV số 47 TCT/NV6 ngày 3/1/2002). 

4. Thuế GTGT hoạt động đo đạc Hoạt động đo đạc, lập hồ sơ, quy hoạch nếu được thực hiện bằng nguồn vốn 
NSNN cấp thì sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, nếu hoạt động này thực hiện thông qua các 
hợp đồng kinh tế ký với các tổ chức, cá nhân và sử dụng nguồn vốn không phải từ NSNN cấp thì thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT (CV số 130 TCT/NV7 ngày 8/1/2002). 

5. Thuế đối với TT dịch vụ việc làm Các Trung tâm dịch vụ việc làm có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế GTGT, thuế 
TNDN đối với các khoản thu nhập thu được từ hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động 
(CV số 122 TCT/NV4 ngày 8/1/2002). 

6. Miễn thuế GTGT Trường hợp đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được cho 
doanh nghiệp để tạo tài sản cố định thực hiện dự án theo kết quả đấu thầu nhưng đơn vị trúng thầu không trực 
tiếp nhập khẩu mà ký tiếp hợp đồng mua bán để đơn vị khác nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định 
cho doanh nghiệp thì hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng được xem xét không thu thuế GTGT theo qui định 
(CV số 427/TCHQ-KTTT ngày 28/1/2002). 

7. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT Trường hợp cơ sở kinh doanh phát sinh thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra từ 3 
tháng trở lên nhưng cơ sở không đề nghị hoàn thuế thì sẽ được khấu trừ vào các tháng tiếp theo. Nếu số thuế 
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở được lập hồ sơ để hoàn thuế. (CV số 583 TCT/NV1 ngày 
30/1/2002). 

8. Khấu trừ thuế đầu vào Đối với các hàng hoá là các sản phẩm nông, lâm nghiệp mua của các hộ sản xuất, các 
doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với tỷ lệ 2% tính trên giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn bán 
hàng  có đóng dấu treo “dùng cho hộ sản xuất nông lâm nghiệp. (CV số 585 TCT/CS ngày 30/1/2002). 

9. Hoàn thuế mặt hàng phân bón Các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trong tháng đã nộp 
thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng này, nếu hàng bán ra chậm, tồn kho lớn, doanh nghiệp phát sinh số thuế 
GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được xét hoàn thuế GTGT theo tháng đối với 
số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ (CV số 1188 TC/TCT ngày 4/2/2002). 

10. Thuế GTGT đối với DN giải thể Đối với các doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, nếu có bán hàng hóa chịu thuế GTGT 
phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2001 (CV số 684 TCT/CS 
ngày 6/2/2002). 

11. Thuế GTGT công trình xây dựng Các cơ sở xây dựng phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở 
đồng thời phải đăng ký với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng. Trường hợp đơn vị xây dựng thực hiện xây lắp 
công trình ở địa phương khác mà không kê khai được thuế đầu vào, đầu ra thì phải kê khai doanh thu và thuế 
GTGT nộp tại địa phương nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ bằng 1% giá thanh toán công trình chưa có thuế 
GTGT (CV số 739 TCT/NV1 ngày 18/2/2002). 

12. Thuế GTGT đ/v đơn vị thành viên Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên thì các khoản phí do các 
đơn vị thành viên nộp cho doanh nghiệp không phải chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp chỉ hạch toán và theo dõi riêng 
khoản kinh phí cấp dưới nộp để làm nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng chính của doanh nghiệp (nếu Văn 
phòng chính của doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh). Trường hợp Văn phòng chính của doanh nghiệp trực 
tiếp kinh doanh thì khoản kinh phí này được hạch toán giảm chi phí của Văn phòng chính của doanh nghiệp. (CV số 
792 TCT/NV2 ngày 20/2/2002). 

13. Hoàn thuế GTGT đ/v hàng mua hộ Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công sản phẩm cho khách 
hàng nước ngoài và khách hàng nước ngoài nhờ doanh nghiệp gia công mua hộ một số một số nguyên, phụ liệu tại 
Việt Nam để phục vụ việc gia công hàng xuất khẩu thì số nguyên, phụ liệu mua hộ này được tính khấu trừ hoặc 
hoàn lại số thuế GTGT đầu vào với điều kiện là phải có đủ hoá đơn GTGT hợp pháp và hàng gia công đã thực tế 
xuất khẩu (CV số 878 TCT/NV5 ngày 25/2/2002). 

14. Miễn thuế GTGT hàng nhân đạo Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn thêm về hồ sơ miễn thuế GTGT 
đối với tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Theo đó, hồ 
sơ xin miễn thuế bao gồm: (i) Văn bản gửi cho các cơ sở bán hàng trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước 
ngoài mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; 
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và (ii) CV xác nhận nguồn viện tiền viện trợ để mua hàng hóa trong nước của Ban tiếp nhận viện trợ hoặc Vụ Tài 
chính đối ngoại (Bộ Tài chính) về khoản tiền viện trợ này (CV số 1664 TC/TCT ngày 27/2/2002). 

15. Thuế GTGT tiền bồi thường Trường hợp doanh nghiệp cung cấp nước được bồi thường thiệt hại do các hộ dân đục 
phá đường ống nước thì khoản thu về tiền bồi thường thiệt hại không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp phải tính thu nhập này vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN (CV số 934 TCT/NV1 ngày 4/3/2002). 

16. Kê khai khấu trừ thuế GTGT Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn xử lý đối với các hoá đơn GTGT để 
quá ba tháng mà chưa kê khai. Theo đó, nếu việc chậm kê khai là do nguyên nhân khách quan thì các hoá đơn sau 
đây có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: (i) Hoá đơn đã lập trước ngày 30/9/2001; và (ii) Là hoá đơn hợp 
pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT.  

Các hoá đơn hợp pháp khác không được khấu trừ thuế thì được phép hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN đối 
với số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT(CV số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002). 

17. Thuế GTGT hàng khuyến mại Đối với hàng hóa mua ngoài dùng để khuyến mại, nếu doanh nghiệp lập hóa đơn 
GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và có kê khai, tính thuế GTGT đầu ra thì được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT 
đầu vào tương ứng.  

Nếu doanh nghiệp không kê khai, tính thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp chỉ được kê khai khấu trừ số thuế GTGT 
đầu vào tương ứng với phần hàng hóa mua ngoài dùng để khuyến mại nằm trong mức khống chế theo quy định 
hiện hành.  

Đối với thuế TNDN, trong cả hai trường hợp trên, doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí phần giá trị của hàng hóa mua 
ngoài để khuyến mại trong mức khống chế theo quy định hiện hành (CV số 1006 TCT/NV5 ngày 7/3/2002).   

18. Dịch vụ cung cấp ngoài VN Trường hợp công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ theo dõi thông tin về thị trường Việt 
Nam cho công ty nước ngoài và các thông tin này được công ty nước ngoài sử dụng để phát hành các ấn phẩm bán 
tại nước ngoài thì dịch vụ nêu trên được coi là dịch vụ cung cấp ngoài Việt Nam và thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT (CV số 1014 TCT/NV5 ngày 7/3/2002). 

19. Tạm xuất, tái nhập hàng sửa chữa Hàng tạm xuất để sửa chữa sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam sẽ không 
thuộc đối tượng được miễn thuế khi nhập khẩu. Theo đó, giá tính thuế NK đối với mặt hàng này là chi phí sửa chữa 
theo hợp đồng đã ký với nước ngoài. Ngoài ra, hàng tạm xuất để sửa chữa sau đó nhập khẩu trở lại thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu (CV số 1941 TC/TCT ngày 7/3/2002). 

20. Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu  Trong một nỗ lực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, 
Tổng cục Thuế vừa quan đã cho phép các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu có thể được hoàn thuế GTGT theo 
tháng. Cụ thể là kể từ ngày 8/3 trở đi, trường hợp trong tháng doanh nghiệp có hàng hóa đã thực tế xuất khẩu nếu 
thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ hết có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh 
doanh được xét hoàn thuế theo tháng. Đặc biệt, thuế đầu vào chưa được khấu trừ làm căn cứ lập hồ sơ hoàn thuế 
sẽ không phân biệt thuế GTGT đầu vào của hàng hóa bán nội địa hay hàng hóa xuất khẩu. (CV số 1048 TCT/TTr 
ngày 8/3/2002). 

21. Thời hạn khấu trừ thuế GTGT Về nguyên tắc, thuế GTGT phải được khấu trừ trong thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, 
có nhiều trường hợp doanh nghiệp do hiểu sai quy định của pháp luật nên đã dẫn tới việc chậm trễ trong khấu trừ thuế. 
Tổng Cục thuế đã cho phép một liên doanh có thể được khấu trừ thuế GTGT đối với một số hóa đơn kê khai chậm do có 
sự hiểu sai về thời điểm khấu trừ (CV số 1063 TCT/NV5 ngày 11/3/2002). 

22. Khấu trừ thuế chậm kê khai Tổng cục Thuế vừa qua đã có  văn bản một lần nữa hướng dẫn về việc khấu trừ 
thuế GTGT đối với các hóa đơn chậm kê khai. Theo đó, doanh nghiệp mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không kê 
khai khấu trừ thuế trong thời hạn quy định là 3 tháng, nếu xác định được nguyên nhân kê khai chậm là do khách 
quan, thì được khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn sau: (i) hóa đơn đã lập trước ngày 30/9/2001 và (i) là hóa 
đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT (CV số 1091 TCT/NV5 ngày 13/3/2002). 

23. Hoàn thuế GTGT đ/v Tổng công ty Tường hợp Văn phòng Tổng công ty có phát sinh doanh thu của các đơn vị 
hạch toán phụ thuộc đã kê khai nộp thuế GTGT, việc đầu tư của các đơn vị phụ thuộc do Văn phòng Tổng công ty 
trực tiếp quản lý thực hiện các công trình XDCB (ký hợp đồng xây dựng, mua vật tư, thiết bị …) dẫn đến thuế GTGT 
đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra thì Tổng công ty thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định (CV số 
1102 TCT/NV2 ngày 13/3/2002). 

24. Thuế GTGT đ/v hoạt động đại lý Các đại lý bán hàng theo đúng giá quy định của nhà sản xuất và hưởng hoa 
hồng trên doanh thu bán hàng thì không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và số hoa 
hồng được hưởng. Tuy nhiên các cơ sở này phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật về hoá đơn chứng từ (CV số 
1134 TCT/NV1 ngày 14/3/2002). 

25. Thu thuế mặt hàng xe máy Các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng ô tô, xe máy nếu ghi giá bán trên hoá đơn 
giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường thì sẽ bị truy thu thuế GTGT, thuế TNDN và bị xử 
phạt vi phạm theo quy định. Giá bán làm căn cứ tính truy thu thuế GTGT, thuế TNDN sẽ được xác định trên cơ sở 
bảng giá tối thiểu thu lệ phí trước bạ do UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quy định. (QĐ số 
41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 ). 

26. Thuế GTGT hoạt động xây dựng Giá tính thuế đối với xây dựng, lắp đặt là giá bao gồm cả giá trị nguyên liệu 
(nếu bao thầu vật tư, nguyên liệu). Nếu không bao thầu vật tư nguyên liệu thì giá tính thuế không bao gồm giá trị 
vật tư nguyên liệu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tiến hành xây lắp công trình được chủ đầu tư thanh toán 
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bao gồm cả tiền lưu trú và tiền thù lao của nhân công thì doanh thu tính thuế GTGT bao gồm cả số tiền này (CV số 
1408 TCT/NV1 ngày 2/4/2002). 

27. Tự khai, tự tính, tự nộp thuế Trong thời gian tới Tổng cục Thuế dự kiến sẽ áp dụng thí điểm mô hình tự khai, tự 
tính và tự nộp thuế tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh (CV số 1490 TCT/CS ngày 8/4/2002). 

28. Quyết toán thuế GTGT Năm quyết toán thuế đối với thuế GTGT được tính theo năm dương lịch. Trường hợp năm tài 
chính của doanh nghiệp khác với năm dương lịch thì doanh nghiệp có thể quyết toán thuế GTGT theo năm tài chính nếu 
việc quyết toán thuế GTGT theo năm dương lịch có khó khăn (CV số 1551 TCT/NV5 ngày 11/4/2002 ). 

29. Thuế GTGT đ/v hộ kinh doanh Trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 
trên GTGT bán hàng có hoá đơn, khi mua hàng là nông sản, hải sản, chưa qua chế biến của người bán không có 
hoá đơn, nhưng có lập bảng kê theo đúng quy định thì GTGT được xác định căn cứ vào giá bán ghi trên hoá đơn và 
giá mua ghi trên bảng kê (CV số 1541 TCT/NV6 ngày 12/4/2002). 

30. Thuế GTGT hàng gia công Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công hàng hoá có mua hộ nguyên liệu cho bên 
giao gia công theo hợp đồng gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải hạch toán toàn bộ tiền mua hộ nguyên liệu 
do phía nước ngoài thanh toán vào doanh thu gia công, đồng thời hạch toán vào chi phí giá mua không bao gồm 
thuế GTGT. Thuế GTGT đối với nguyên, vật liệu mua hộ nước ngoài để gia công được kê khai và khấu trừ theo quy 
định (CV số 1607 TCT/CS ngày 15/4/2002). 

31. Thuế GTGT hàng gia công Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công hàng hoá có mua hộ nguyên liệu cho bên 
giao gia công theo hợp đồng gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải hạch toán toàn bộ tiền mua hộ nguyên liệu 
do phía nước ngoài thanh toán vào doanh thu gia công, đồng thời hạch toán vào chi phí giá mua không bao gồm 
thuế GTGT. Thuế GTGT đối với nguyên, vật liệu mua hộ nước ngoài để gia công được kê khai và khấu trừ theo quy 
định (CV số 1607 TCT/CS ngày 15/4/2002). 

32. Xác định thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Trường hợp tiền lương theo Hợp đồng giữa doanh nghiệp 
với người lao động nước ngoài đã bao gồm cả tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì tiền thuế GTGT của tiền thuê nhà, 
tiền điện và tiền nước mà doanh nghiệp trả hộ cho người lao động nước ngoài không được tính khấu trừ (CV số 
1651 TCT/NV4 ngày 16/4/2002). 

33. Hạch toán thuế GTGT Các cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của công ty nếu 
phát sinh doanh thu thì kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở của cơ sở hạch toán phụ thuộc 
(CV số 1681 TCT/NV5 ngày 18/4/2002). 

34. Thuế đối với dự án ODA Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các 
chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đáng chú ý là các vấn đề sau:  

Khoản lãi vay từ nguồn ODA vay, trả cho các nhà tài trợ theo các điều ước quốc tế về ODA sẽ không thuộc diện 
chịu thuế TNDN. 

Chủ dự án ODA không hoàn lại nếu trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá được miễn thuế nhập 
khẩu, không phải trả thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). 

Đối với hàng hoá dịch vụ mua tại Việt Nam, chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi 
trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam. 

Đặc biệt, các nhà thầu chính khi xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không 
hoàn lại sẽ không phải tính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, 
dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án ODA không 
hoàn lại (TT số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002). 

35. Thuế khi tạm ngừng hoạt động Trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động, không phát sinh thuế GTGT đầu 
ra nhưng vẫn phát sinh một số chi phí đầu vào có thuế GTGT thì hàng/công ty không phải thực hiện việc kê khai 
thuế GTGT phát sinh đầu vào. Toàn bộ các chi phí đầu vào bao gồm cả thuế GTGT phát sinh trong thời gian tạm 
ngừng hoạt động được hạch toán chung vào chi phí của công ty (CV số 4343 TC/TCT ngày 7/5/2002).  

36. Xử lý thuế chậm hạch toán Trường hợp doanh nghiệp xây dựng đã bàn giao công trình cho khách hàng sử dụng, 
đã thu tiền nhưng chưa lập hóa đơn và chưa hạch toán vào doanh thu để tính thuế doanh thu và thuế lợi tức theo 
các luật thuế cũ, đến nay công ty mới thực hiện quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng thì căn cứ vào doanh thu được 
xác định, công ty lập hóa đơn GTGT, tính và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN 
hiện hành (CV số 1860 TCT/CS ngày 10/5/2002). 

37. Thuế GTGT đối với ngọc trai xuất khẩu Giống như các sản phẩm xuất khẩu khác, mặt hàng ngọc trai xuất khẩu 
được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%. Tuy nhiên, để được áp dụng mức thuế suất 0%, thương nhân xuất 
khẩu phải có đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại điểm 1, mục II, phần B, TT số 122/2000/TT-BTC ngày 22/12/2000 
của Bộ Tài chính (CV số 1952 TCT/NV5 ngày 16/5/2002). 

38. Thuế GTGT đ/v dịch vụ cung ứng ngoài VN Dịch vụ cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng ở ngoài Việt Nam 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, để có cơ sở xác định việc dịch vụ được cung ứng ở ngoài Việt 
Nam, người cung cấp dịch vụ phải cung cấp chứng từ chứng minh người mua nước ngoài trả tiền mua dịch vụ và sử 
dụng dịch vụ đó ngoài lãnh thổ Việt Nam (CV số 2026 TCT/NV5 ngày 22/5/2002). 

39. Thời hạn hoàn thuế GTGT đầu vào Cơ sở sản xuất mới thành lập đầu tư mới tài sản, đã đăng ký nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian 
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đầu tư từ 1 năm trở lên thì được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư 
được hoàn có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế đầu vào theo từng quý (CV số 2014 
TCT/NV5 ngày 22/5/2002). 

40. Đăng ký, nộp thuế đ/v đơn vị phụ thuộc Cơ sở xây dựng có các đơn vị phụ thuộc thực hiện xây lắp các công 
trình ở địa phương khác với nơi cơ sở đóng trụ sở mà không xác định được thuế GTGT đầu vào, đầu ra thì cơ sở 
chính phải kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ bằng 1% trên 
giá thanh toán chưa có thuế GTGT (CV số 2041 TCT/NV1 ngày 23/5/2002). 

41. Thuế GTGT đ/v hàng viện trợ nhân đạo Hàng hoá bán cho các tổ chức quốc tế và người nước ngoài để viện trợ 
nhân đạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của 
tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam sẽ được hoàn trả lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá 
đơn GTGT (CV số 2051 TCT/CS ngày 24/5/2002). 

42. Cơ chế hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) Việc xét hoàn thuế GTGT sẽ được các cơ quan thuế thực hiện theo 
nguyên tắc: đối với các đơn vị chấp hành nghiêm túc các Luật thuế và thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng thì 
được áp dụng cơ chế xét hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Ngược lại, đối với những đơn vị không chấp hành tốt các 
Luật thuế và không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì các cơ quan thuế phải tiến hành thủ tục kiểm tra trước 
khi xét hoàn thuế (CV số 2808/VPCP-KTTH ngày 24/5/2002). 

43. Hoàn thuế GTGT đ/v hàng gia công Về nguyên tắc, hàng hoá xuất khẩu (bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu) 
được hưởng thuế GTGT là 0%. Trường hợp doanh nghiệp gia công mua hộ nguyên liệu cho bên giao gia công nước 
ngoài để sản xuất hàng gia công xuất khẩu thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đối với số nguyên liệu mua hộ 
nếu có đầy đủ hoá đơn hợp pháp (CV số 2097 TCT/NV5 ngày 28/5/2002). 

44. Khuyến mại cước thuê bao sử dụng Internet Đối với dịch vụ thuê bao Internet nhưng không thu tiền nhằm 
mục đích khuyến mại thì doanh nghiệp cung cấp không phải thực hiện hạch toán doanh thu và chi phí đối với khoản 
thuê bao Internet không thu tiền đó (CV số 5210 TC/TCT ngày 30/5/2002). 

45. Thuế đối với ô tô, xe máy mua của cá nhân Trường hợp cơ sở kinh doanh mua lại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 
đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh thì không được sử dụng bảng kê hàng hoá mua vào để tính khấu 
trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ. 

Đối với ô tô, xe hai bánh gắn máy mà các công ty mua của người không kinh doanh về làm tài sản thì phải làm thủ 
tục đăng ký chuyển thành tên của công ty và phải thực tế có sử dụng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì 
mới được trích khấu hao theo quy định (CV số 2179 TCT/NV6 ngày 4/6/2002). 

46. Thuế đối với hoạt động cho thuê nhà Các cá nhân hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn khác 
nếu có nhà cho thuê mà thu nhập bình quân tháng từ hoạt động cho thuê nhà thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà 
nước ban hành (hiện nay là 210.000 đồng/tháng) thì cá nhân đó không phải nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho 
thuê nhà (CV số 2202 TCT/CS ngày 5/6/2002). 

47. Giảm giá hàng khuyến mại cho khách hàng Trường hợp công ty thực hiện việc khuyến mại cho khách hàng 
dưới hình thức giảm giá bán hàng thì giá bán ghi trên hoá đơn là giá đã được giảm. 

Nếu việc giảm giá áp dụng trên cơ sở căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất 
định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính trên hoá đơn bán hàng hoá của lần mua cuối cùng hoặc kỳ 
tiếp sau. Hoá đơn phải ghi rõ số của các hoá đơn trước đây đã xuất đối với hàng hoá thuộc diện được giảm giá (CV 
số 2430 TCT/NV5 ngày 25/6/2002). 

48. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA Nhà thầu chính cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chủ dự án sử dụng vốn 
ODA không hoàn lại theo giá không có thuế GTGT thì được hoàn lại thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua 
trong nước có thuế GTGT.  

Trường hợp do một số nguyên nhân khách quan mà nhà thầu chính chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp 
mã số thuế nhưng có mua một số hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá 
dịch vụ này có thể được xem xét hoàn với các điều kiện sau đây: (i) trên hoá đơn có tên của nhà thầu; (ii) nhà thầu 
cam kết đã mua hàng hoá đó; và (iii) có xác nhận của chủ dự án về việc nhà thầu mua số hàng hoá và dịch vụ nêu 
trên (CV số 2502 TCT/NV5 ngày 2/7/2002).  

49. Thuế GTGT hàng hoá mua để khuyến mại Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài trong sản xuất kinh doanh,  Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đối với hàng 
hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo và tiếp thị. Theo đó, các loại hàng hoá nêu trên sẽ được kê khai, khấu 
trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào nếu có đủ chứng từ hợp lệ mà không bị khống chế ở mức từ 5% đến 7% tổng chi 
phí như trước đây. Được biết, tỷ lệ này tương ứng với giá trị hàng hoá khuyến mại, quảng cáo được phép hạch toán 
vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 2519 TCT/NV5 ngày 4/7/2002).  

50. Bán hàng cho doanh nghiệp khu chế xuất Về nguyên tắc, hàng hoá bán cho doanh nghiệp chế xuất được áp 
dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%. Nếu những mặt hàng nêu trên được coi là hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng 
ngày của doanh nghiệp chế xuất thì khi bán hàng vào khu chế xuất, doanh nghiệp bán hàng không cần phải làm 
thủ tục hải quan mà chỉ cần thực hiện một số thủ tục do Ban quản lý khu chế xuất quy định (CV số 2523 
TCT/NV6 ngày 4/7/2002). 

51. Nộp thuế GTGT đối với tài sản thanh lý  Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản cố định cho đơn vị 
khác thì doanh nghiệp phải xuất hoá đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối với tài sản cố định chuyển nhượng, 
không phân biệt tài sản cố định được hình thành từ nguồn nào (CV số 2524 TCT/NV5 ngày 4/7/2002). 
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52. Miễn thuế đối với dự án ODA không hoàn lại Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) thì chỉ chủ dự án ODA không hoàn lại trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu được miễn thuế nhập 
khẩu và thuế GTGT theo quy định. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp chỉ đơn thuần nhập khẩu hàng hoá và bán lại số hàng hoá đã nhập đó cho chủ dự 
án thì doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với số hàng hoá nhập khẩu như các trường hợp 
nhập khẩu khác (CV số 2538 TCT/NV6 ngày 10/7/2002). 

53. Hàng hoá cung cấp cho vận tải quốc tế Hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế như cung ứng 
nhiên liệu, nguyên vật liệu, phụ tùng, nước và các loại thực phẩm phục vụ cho hành khách trên tàu biển, máy bay, 
tàu hoả quốc tế hoặc phục vụ cho bốc xếp hàng hoá xuất khẩu sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.  

Trong trường hợp này, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp hàng hoá, dịch vụ phải xuất hoá đơn GTGT, trên hoá đơn 
GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT. Dòng thuế suất và số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Hoá 
đơn ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT (CV số 2640 TCT/NV5 ngày 12/7/2002 ). 

54. Khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 2% Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ 2% trên giá trị hàng hoá mua 
vào theo Bảng kê đối với hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi của người trực tiếp 
sản xuất, người tự khai thác; phế liệu mua của người trực tiếp thu nhặt. Giá tính thuế hàng nêu trên là giá thực tế 
mà công ty phải thanh toán đối với người bán (CV số 2638 TCT/NV6 ngày 12/7/2002). 

55. Khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng Tiền hoa hồng môi giới thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN. 
Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đã chi trả toàn bộ tiền hoa hồng cho các nhà môi giới nước ngoài mà chưa 
khấu trừ thuế trước khi trả tiền thì doanh nghiệp Việt Nam có nghĩa vụ phải nộp thuế thay cho các bên môi giới (CV 
số 2630 TCT/NV6 ngày 12/7/2002). 

56. Thời hạn tối đa khấu trừ thuế GTGT Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ, nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ hợp lệ nhưng chưa kịp kê khai khấu trừ trong tháng thì sẽ được kê khai 
và khấu trừ trong tháng tiếp theo.  

Trường hợp do nguyên nhân khách quan dẫn tới việc doanh nghiệp chậm kê khai, khấu trừ thuế thì doanh nghiệp 
được phép khấu trừ thuế trong thời hạn tối đa là ba (3) tháng tiếp sau (CV số 2653 TCT/NV2 ngày 
15/7/2002). 

57. Tính và thu thuế đối với hàng bị tịch thu Về nguyên tắc, thuế GTGT và thuế TNDN được tính căn cứ vào doanh 
thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các khoản chi phí liên quan đến việc bán hàng và cung ứng dịch vụ. Do vậy, 
hàng hoá bị các cơ quan Nhà nước tịch thu do có vi phạm pháp luật thì sẽ được coi là không có doanh thu. Trong 
các trường hợp này, cơ quan thuế sẽ không tính và thu thuế đối với số hàng hoá bị tịch thu. (CV số 2673 
TCT/NV6 ngày 16/7/2002). 

58. Quyết toán thuế GTGT đ/v doanh nghiệp xây dựng Trường hợp doanh nghiệp xây dựng có các tổ, đội thi 
công công trình xây dựng ở địa bàn khác với nơi đóng trụ sở chính và không xác định được thuế GTGT đầu ra, thuế 
GTGT đầu vào đối với công trình xây dựng đó thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế GTGT tại địa bàn nơi có 
công trình đang thi công với tỷ lệ là 1% trên giá thanh toán công trình chưa có thuế GTGT. 

Việc quyết toán thuế GTGT được thực hiện tại Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Số thuế 
GTGT đã nộp tại địa phương nơi có công trình xây dựng sẽ được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi doanh nghiệp kê 
khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (CV số 2787 TCT/NV7 ngày 
24/7/2002). 

59. Thuế GTGT đ/v xây dựng công trình công cộng Hoạt động duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công 
trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn 
đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không 
quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (CV số 2851 TCT/NV2 
ngày 30/7/2002). 

60. Thuế đối với tiền thuê nhà  Trường hợp trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của doanh nghiệp, người 
sử dụng lao động chịu trách nhiệm thuê nhà ở cho nhân viên, người sử dụng lao động trực tiếp ký hợp đồng và trả 
tiền thuê nhà cho nhân viên phù hợp với Hợp đồng lao động hoặc qui định của doanh nghiệp, hoá đơn do bên cho 
thuê nhà phát hành ghi đúng tên và mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được phép kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn này. 

Trường hợp trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên người nước ngoài bao 
gồm cả chi phí về nhà ở và doanh nghiệp chỉ thuê hộ và thanh toán hộ cho nhân viên người nước ngoài, sau đó bù 
trừ các chi phí thuê nhà này vào số tiền lương, tiền công phải thanh toán cho các nhân viên người nước ngoài thì 
doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn thanh toán tiền thuê nhà, đồng thời cũng 
không được hạch toán vào chi phí hợp lệ trong kỳ tính thuế đối với các hoá đơn này (CV số 2855 TCT/NV5 ngày 
30/7/2002). 

61. Khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định Trường hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh mua tài sản cố định vừa để 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của tài sản cố định dùng cho sản xuất 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.  
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Nếu không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau thì số thuế 
GTGT đầu vào sẽ được tính khấu trừ theo tỷ lệ % của doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng 
doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.  

Cũng theo CV số 2895, số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định không được khấu trừ sau khi phân bổ sẽ được 
hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định để làm căn cứ trích khấu hao TSCĐ hàng/((CV số 2895 TCT/CS ngày 
1/8/2002).  

62. Xác định dịch vụ xuất khẩu tại chỗ Trường hợp công ty tư vấn ở Việt Nam ký hợp đồng với các công ty nước 
ngoài để cung cấp dịch vụ giám định, tư vấn cho khách hàng của các công ty nước ngoài này tại Việt Nam thì dịch 
vụ trên được coi là tiêu dùng tại Việt Nam, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định và không được coi là dịch 
vụ xuất khẩu tại chỗ (CV số 2906 TCT/NV5 ngày 2/8/2002). 

63. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với các dự án ODA  Tổng Cục thuế đã có văn bản hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế 
GTGT đối với các dự án sử dụng vốn ODA. Theo đó, trường hợp hoàn thuế cho nhà thầu chính thì hồ sơ hoàn thuế 
của nhà thầu chính phải có ý kiến xác nhận của chủ dự án về số thuế GTGT được hoàn trước khi gửi hồ sơ hoàn 
thuế cho cơ quan thuế. 

Như vậy, khi có ý kiến xác nhận số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho nhà thầu chính, chủ dự án có thể căn cứ vào 
hàng hoá, dịch vụ thực tế sử dụng cho dự án, tính hợp lý, cân đối giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc giá trị công 
trình do nhà thầu chính cung cấp cho dự án và giá trị hàng hoá, dịch vụ nhà thầu chính mua vào, mức tiêu hao 
nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc để có ý kiến về số thuế GTGT đề nghị hoàn, trong đó nêu rõ các khoản chi phí 
không phù hợp hoặc không liên quan đến việc thực hiện dự án, các khoản chi phí cơ quan thuế cần kiểm tra hoặc 
chấp thuận với số thuế đề nghị thanh toán (CV số 2922 TCT/NV5 ngày 6/8/2002). 

64. Khấu trừ thuế GTGT đ/v hoạt động bảo hiểm Các công ty bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 
tiền bồi thường bảo hiểm thuộc diện chịu thuế GTGT theo mức 3% trên giá trị các hoá đơn, chứng từ mua hàng 
hoá, dịch vụ của người nhận tiền bồi thường.  

Trường hợp người nhận bồi thường cung cấp các hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ thì số thuế GTGT 
được khấu trừ theo tỷ lệ bồi thường, tính trên số thuế GTGT ghi trên các hoá đơn GTGT đó (CV số 22946 
TCT/NV5 ngày 7/8/2002). 

65. Hoàn tiền chênh lệch giá đ/v nguyên liệu Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh 
nghiệp khác để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu, nếu thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu thì cũng 
được xét hoàn lại tiền thu chênh lệch giá tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu khi thoả mãn các điều kiện sau: 

Doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ; 

Có chứng từ mua bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính. 

Việc hoàn thu chênh lệch giá theo nội dung trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2001. Thủ tục, hồ sơ và thẩm 
quyền giải quyết hoàn lại tiền thu chênh lệch giá tương tự như việc giải quyết hoàn thuế (CV số 8602 TC/TCT 
ngày 7/8/2002). 

66. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào Trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu mua 
nguyên liệu thuỷ sản chưa qua chế biến của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trực tiếp có 
hoá đơn GTGT thì doanh nghiệp sản xuất hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
theo tỷ lệ 3% trên giá mua theo hoá đơn GTGT (CV số 30112 TCT/NV1 ngày 12/8/2002). 

67. Khấu trừ thuế GTGT đ/v sản phẩm trồng trọt Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi 
của các chi nhánh để chế biến tiếp ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo 
tỷ lệ 2% trên giá thành sản xuất của các sản phẩm nông sản đó (CV số 3053 TCT/NV6 ngày 14/8/2002). 

68. Thuế GTGT đối với mặt hàng quân trang Mặt hàng quân trang thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do vậy, các 
doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này phải thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT đối với các sản phẩm bán ra bất kể 
là bán trong hoặc ngoài ngành (CV số 8935 TC/TCT ngày 14/8/2002). 

69. Thuế đối với tài sản thanh lý Trường hợp doanh nghiệp giải thể có chuyển giao TSCĐ loại đã được khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào cho các thành viên góp vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tính thuế GTGT đầu ra trên giá 
trị tài sản thanh lý. Trường hợp không xác định được giá bán và không kê khai nộp thuế thì cơ quan thuế phải lập 
biên bản ấn định giá tính thuế, thuế GTGT, trên cơ sở đó thông báo số thuế GTGT phải nộp (CV số 3162 TCT/CS 
ngày 21/8/2002). 

70. Hoàn thuế GTGT đối với hoạt động gia công  Về nguyên tắc, hàng xuất khẩu (kể cả hàng gia công xuất khẩu) 
sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các nguyên liệu hay dịch vụ mua vào. Theo của TCT, trường hợp doanh 
nghiệp nhận gia công hàng hoá cho nước ngoài có mua hộ nguyên liệu, phụ liệu và hàng hoá, dịch vụ khác theo 
hợp đồng ký với bên đối tác nước ngoài thì sẽ được hoàn thuế GTGT đối với phần nguyên liệu, phụ liệu và hàng hoá 
dịch vụ khác mua hộ bên đặt gia công. 

Trong trường hợp nêu trên, doanh nghiệp nhận gia công phải hạch toán toàn bộ tiền mua hộ nguyên liệu, phụ liệu 
và các hàng hoá, dịch vụ khác theo chi phí giá mua không bao gồm thuế GTGT vào doanh thu gia công. Riêng vật 
tư, hàng hoá, dịch vụ mà đối tác nước ngoài sử dụng nếu không phục vụ hợp đồng gia công sản phẩm thì không 
được kê khai hoàn thuế GTGT tại doanh nghiệp (CV số 3167 TCT/CS ngày 22/8/2002). 
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71. Thuế GTGT đối với tiền thuê nhà  Việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn thuê nhà cho 
nhân viên người nước ngoài thực hiện như sau: 

Trường hợp trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thuê 
nhà ở cho nhân viên người nước ngoài, doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng và trả tiền thuê nhà phù hợp với Hợp 
đồng lao động hoặc qui định của doanh nghiệp, hoá đơn do bên cho thuê nhà phát hành ghi đúng tên và mã số 
thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được phép kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn này theo 
qui định. 

Nếu tiền lương theo hợp đồng lao động bao gồm cả các chi phí về nhà ở và doanh nghiệp chỉ thuê nhà và thanh 
toán hộ cho nhân viên người nước ngoài sau đó bù trừ các chi phí thuê nhà này vào số tiền lương phải thanh toán 
thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn thanh toán tiền thuê nhà này đồng thời 
cũng không được hạch toán vào chi phí hợp lệ đối với các hoá đơn này (CV số 3394 TCT/NV5 ngày 
11/9/2002). 

72. Thuế GTGT máy móc, thiết bị nhập khẩu Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, loại trong nước 
chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
Quy định này áp dụng cả trong trường hợp nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu cung cấp, uỷ quyền nhập khẩu…(CV số 
3383 TCT/NV3 ngày 11/9/2002) 

73. Quyết toán thuế khi doanh nghiệp giải thể Đối với trường hợp quyết toán thuế doanh nghiệp giải thể có số 
thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra nhưng giá trị hàng tồn kho tính đến thời điểm kiểm tra quyết toán 
thuế còn lớn thì cơ quan thuế sẽ không xem xét hoàn thuế GTGT mà tính toán lại số thuế GTGT của hàng tồn kho 
đồng thời theo dõi hàng hoá tồn kho bán ra để thanh toán công nợ của doanh nghiệp (CV số 3436 TCT/NV6 
ngày 12/9/2002). 

74. Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa 
khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu làm căn cứ tính thuế GTGT được xác định theo các 
quy định về giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu. Được biết, giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu nêu trên 
đồng thời cũng được coi là căn cứ để tính chi phí hợp lý trong năm của doanh nghiệp (CV số 3651 TCT/NV5 
ngày 30/9/2002). 

75. Khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn bán hàng  Trường hợp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT mua vào có 
hoá đơn bán hàng được khấu trừ theo tỉ lệ 3% trên giá mua nhưng chưa kịp kê khai khấu trừ trong tháng thì doanh 
nghiệp có thể chuyển sang kê khai, khấu trừ vào các tháng tiếp theo nếu như việc chậm kê khai vì lý do khách 
quan. Trong các trường hợp này, thời hạn khấu trừ tối đa là 03 tháng tiếp sau (CV số 3693 TCT/NV2 ngày 
2/10/2002). 

76. Hoàn thuế khi giải thể, sát nhập Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi giải thể, sáp nhập phải thực 
hiện quyết toán với cơ quan thuế. Trường hợp có số thuế GTGT nộp thừa hoặc có số thuế GTGT luỹ kế âm do thuế GTGT 
đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra thì được hoàn lại số thuế nộp thừa đó (CV số 3793 TCT/CS ngày 10/10/2002). 

77. Ưu đãi đối với hoạt động khoa học công nghệ Hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam sẽ được hưởng 
một số ưu đãi đáng chú ý như sau: 

Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không phải chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực 
tiếp vào hoạt động nghiên cứu và phát triển không phải chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT. 

Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được miễn, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp cho số thu nhập tăng thêm do các hoạt động này mang lại.  

Tổ chức khoa học và công nghệ thuê đất để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công 
nghệ được hưởng các ưu đãi ở mức cao nhất về tiền thuê đất và mức thấp nhất về thuế sử dụng đất. 

Hoạt động chuyển giao công nghệ được hưởng các ưu đãi thuế sau: (i) không thu thuế GTGT đối với hoạt động 
chuyển giao công nghệ; (ii) hoạt động tư vấn khoa học và công nghệ được áp dụng thuế suất thuế GTGT ở mức 
thấp nhất; (iii) hoạt động dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế TNDN và 
mức thuế GTGT thấp nhất. 

Đặc biệt, NĐ 81 cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài được thành lập cơ sở 
khoa học công nghệ tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài (NĐ số 81/2002/NĐ-CP 
ngày 17/10/2002). 

78. Khuyến khích bán hàng cho khách du lịch  Theo đề xuất của Bộ Thương mại, trong thời gian tới sẽ cho phép 
bán hàng thu ngoại tệ đối với khách nước ngoài. Đồng thời, việc bán hàng cho khách hàng nước ngoài tại Việt Nam 
tại các điểm du lịch sẽ được coi là hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Theo đó, nếu đề xuất này được Chính phủ xem xét 
thì các doanh nghiệp hoặc cá nhân có hàng bán cho khách du lịch nước ngoài ở Việt Nam có thể được hưởng các 
ưu đãi hiện hành đối với hàng hoá xuất khẩu như không phải nộp thuế GTGT, được thưởng xuất khẩu theo quy 
định hiện hành…(CV số 4273/TM-CSTNTN ngày 17/10/2002) 

79. Chi phí hoa hồng đại lý Cơ sở bán hàng đại lý theo giá quy định của chủ hàng và hưởng hoa hồng thì không phải 
chịu thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng khi có đủ các điều kiện sau: 

Có hợp đồng bán đại lý theo nội dung trên; 
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Có hoá đơn lập cho hàng hoá bán đại lý theo đúng qui định; 

Được biết, đối với bên giao đại lý, chi phí hoa hồng trả cho đại lý được tính vào chi phí bán hàng và tiêu thụ sản 
phẩm khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 4022 TCT/NV5 ngày 25/10/2002). 

80. Không được khấu trừ thuế GTGT do kê khai muộn Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ 
phát sinh trong tháng nào phải được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt 
đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT phát sinh nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì 
được kê khai, khấu trừ vào tháng tiếp sau, nếu vì lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 
tháng tiếp theo. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ do kê khai chậm sẽ được hạch toán vào chi phí khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp trả thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài mà chậm kê khai và khấu trừ số thuế nói 
trên thì số thuế GTGT này sẽ không được khấu trừ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính số thuế GTGT không 
được khấu trừ vào chi phí khi quyết toán công trình (CV số 4029 TCT/NV5 ngày 25/10/2002). 

81. Chuyển giao tài sản cố định khi giải thể doanh nghiệp Doanh nghiệp khi sáp nhập hoặc giải thể có bán tài 
sản là hàng hoá chịu thuế GTGT phải tính, kê khai và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra. Theo của TCT, quy 
định này áp dụng cho cả trường hợp khi doanh nghiệp chuyển giao tài sản cố định cho các thành viên góp vốn sau 
khi giải thể. Theo đó, việc chuyển giao tài sản phải được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng mua bán và doanh 
nghiệp phải kê khai và nộp thuế theo quy định (CV số 4028 TCT/CS ngày 25/10/2002). 

82. Thuế đối với tài sản hoàn trả nhà đầu tư  Trường hợp các thành viên góp vốn bằng tài sản và tài sản đã được 
nhập vào tài sản cố định của công ty, được trích khấu hao thì khi hoàn trả lại tài sản cho thành viên góp vốn, công 
ty phải xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT (CV số 4064 TCT/NV6 ngày 29/10/2002 ). 

83. Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Về nguyên tắc, hàng hoá xuất khẩu phải đáp ứng một số điều kiện 
nhất định như phải thanh toán qua ngân hàng, có hoá đơn chứng từ hợp lệ… thì mới được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT là 0%.  

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá không đủ các điều kiện nêu trên thì không được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 0%. Theo đó, hàng hoá xuất khẩu trong trường hợp này không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng 
không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ được tính vào 
chi phí hợp lệ của doanh nghiệp (CV số 4097 TCT/NV5 ngày 30/10/2002). 

84. Không phải xin cấp mã số thuế mới khi chuyển trụ sở Doanh nghiệp chuyển đổi trụ sở kinh doanh thì không 
phải xin cấp mã số thuế mới. Quy định này áp dụng đối với cả trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở từ tỉnh này 
sang tỉnh kia. Tuy nhiên, trong trường hợp này, doanh nghiệp vẫn phải đăng ký, kê khai thuế và khai báo mã số 
thuế đã được cấp cho cơ quan thuế của địa phương nơi doanh nghiệp được chuyển đến (CV số 4118 TCT/NV6 
ngày 31/10/2002). 

85. Kê khai nộp thuế GTGT đối với các Chi nhánh Doanh nghiệp mở Chi nhánh tại các địa phương vẫn thực hiện 
việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì việc đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT được thực hiện tại các Cục thuế nơi đặt 
chi nhánh. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn được nộp tại Cục thuế nơi đặt trụ sở chính của Doanh nghiệp. 
Việc sử dụng hoá đơn, chứng từ tại các Chi nhánh và cơ sở phụ thuộc của Doanh nghiệp được thực hiện theo qui 
định hiện hành (CV số 4129 TCT/NV5 ngày 1/11/2002). 

86. Hoàn thuế GTGT Nếu chi nhánh của Doanh nghiệp mặc dù đã đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế nơi đặt 
chi nhánh mà không đủ điều kiện để giải quyết hoàn thuế GTGT thì sẽ được giải quyết tại Cục thuế nơi đặt trụ sở 
Doanh nghiệp (CV số 4164 TCT/NV7 ngày 04/11/2002). 

87. Qui định mới về khấu trừ thuế GTGT đầu vào  Chính phủ đã ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 NĐ 
số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ về việc thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được tính khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% tính trên giá hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hoá đơn GTGT đối với: 

Hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến do cơ sở sản xuất, kinh doanh mua vào để sản xuất, 
chế biến; đất; đá; cát; sỏi và các loại phế liệu mua vào không có hoá đơn. Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 
các mặt hàng này không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh thương mại, xuất khẩu. 

Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mua của cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương 
pháp tính trực tiếp trên GTGT có hoá đơn bán hàng; hàng hóa là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến 
mua của các cơ sở sản xuất có hóa đon GTGT nhưng thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu sản xuất; hàng hoá 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở kinh doanh thương mại mua của cơ sở sản xuất để bán; tiền bồi thường của hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm (NĐ số 95/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002).  

88. Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hộ kinh doanh nhiều ngành nghề  Hộ kinh doanh nhiều ngành nghề nộp 
thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh số kê khai nếu tách riêng doanh số theo từng ngành nghề kinh doanh 
thì được xác định tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT theo ngành nghề để tính thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp (CV số 
4263 TCT/NV6 ngày 12/11/2002). 

89. Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu uỷ thác Doanh nghiệp uỷ thác cho đơn vị khác nhập khẩu hàng hóa, khi 
xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, nếu không lập hóa đơn thuế GTGT thì doanh nghiệp đi uỷ thác nhập khẩu không 
đủ điều kiện để được kê khai, khấu trừ đầu vào (CV số 4292 TCT/NV5 ngày 13/11/2002). 
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90. Kê khai mặt hàng chịu thuế GTGT Về nguyên tắc, hàng tháng, cơ sở kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT phải 
lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán 
ra theo mẫu qui định. 

Để giảm bớt số lượng ghi chép, đối với mẫu số 02/GTGT và mẫu số 03/GTGT cột “Mặt hàng” được ghi theo nhóm 
mặt hàng, nhóm dịch vụ có cùng thuế suất, không phải kê riêng từng mặt hàng, từng dịch vụ (CV số 4280 
TCT/NV2 ngày 13/11/2002 ). 

91. Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án Trường hợp chủ dự án giao thầu cho nhà 
thầu chính theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra nhưng được hoàn lại số 
thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án (CV số 4277 TCT/NV5 ngày 
13/11/2002 ). 

92. Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng Doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam cung cấp dịch vụ 
cho các khách hàng ở ngoài Việt nam được khách hàng sử dụng ở ngoài Việt nam và nguồn tiền thanh toán do 
khách hàng ở ngoài Việt nam chi trả, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp các dịch vụ do doanh 
nghiệp cung cấp cho khách hàng tiêu dùng ở Việt Nam (kể các các cá nhân hoặc công ty nước ngoài) thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT mà không phụ thuộc vào mục đích sử dụng các dịch vụ được cung cấp này của khách hàng 
(CV số 4288 TCT/NV5 ngày 13/11/2002). 

93. Thuế đối với doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất Tổng Cục thuế qui định chính sách thuế đối với các doanh 
nghiệp sáp nhập, hợp nhất như sau: (i) các khoản lỗ trước khi sáp nhập của doanh nghiệp bị sáp nhập được tiếp 
tục chuyển sang các năm tiếp theo trong vòng 5 năm kể từ năm sau năm phát sinh lỗ khi xác định thu nhập thuế 
thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mới; (ii) khi tiến hành sáp nhập, tài sản chuyển giao cho công ty mới 
không phải là hoạt động chuyển nhượng tài sản nên không phải chịu thuế GTGT và không bị truy thu thuế nhập 
khẩu; (iii) người sử dụng lao động kế tiếp của doanh nghiệp mới sáp nhập chịu trách nhiệm trả lương và các quyền 
lợi khác cho người lao động trong doanh nghiệp. Trường hợp người lao động bị thôi việc thì người lao động được 
hưởng trợ cấp thôi việc và khoản chi này được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 4290 
TCT/NV5 ngày 13/11/2002). 

94. Khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài Việc doanh nghiệp kê khai, 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài được thực hiện như sau:  

Trường hợp trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thuê 
nhà ở cho nhân viên người nước ngoài, doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng và trả tiền thuê nhà cho nhân viên 
người nước ngoài ở phù hợp với Hợp đồng lao động hoặc quy định của doanh nghiệp, hoá đơn do bên cho thuê nhà 
phát hành ghi đúng tên và mã số thuế của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp được phép kê khai, khấu trừ thuế GTGT 
đầu vào của các hoá đơn này theo quy định và được hạch toán vào chi phí hợp lệ trong kỳ tính thuế. 

Trường hợp trong Hợp đồng lao động, doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên nước ngoài bao gồm cả 
chi phí về nhà ở, doanh nghiệp chỉ thanh toán hộ và thanh toán hộ cho nhân viên người nước ngoài, sau đó bù trừ 
các chi phí thuê nhà này vào số tiền lương, tiền công phải thanh toán cho các nhân viên người nước ngoài, thì 
doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn thanh toán tiền thuê nhà này, đồng thời 
cũng không được hạch toán vào chi phí hợp lệ trong kỳ tính thuế đối với các hoá đơn này (CV số 4286 TCT/NV5 
ngày 13/11/2002). 

95. Thuế GTGT đối với cơ sở mới đầu tư  Trường hợp các cơ sở mới đầu tư, đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản, 
chưa thành lập doanh nghiệp hoặc đã thành lập doanh nghiệp nhưng chưa đăng ký nộp thuế thì không được hoàn 
thuế GTGT (CV số 4301 TCT/NV5 ngày 14/11/2002). 

96. Lập bảng kê không ghi đúng tên, địa chỉ người bán  Doanh nghiệp mua hàng hóa thuộc đối tượng được khấu 
trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) nhưng lập bảng kê không ghi đúng tên, địa chỉ của người  bán thì không 
được tính khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ (%), đồng thời giá trị hàng hóa mua vào theo bảng kê không được tính 
vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế (CV số 4337 TCT/CS ngày 15/11/2002). 

97. Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án Trường hợp chủ dự án đã được Ngân sách Nhà 
nước cấp vốn để trả thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua sử dụng cho dự án thì chủ dự án không được hoàn 
thuế GTGT nữa. Số thuế GTGT đã được Ngân sách Nhà nước cấp phải được tính vào giá trị vốn của dự án (CV số 
4351 TCT/NV5 ngày 15/11/2002). 

98. Thuế GTGT với đối tượng ưu đãi miễn trừ ngoại giao Doanh nghiệp bán hàng cho đối tượng được hưởng ưu 
đãi miễn trừ ngoại giao, phải lập hóa đơn GTGT có thuế GTGT. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao 
mua hàng hóa, dịch vụ nêu trên được hoàn lại thuế GTGT đã ghi trên hoá đơn GTGT (CV số 4358 TCT/NV6 ngày 
18/11/2002). 

99. Khấu trừ thuế GTGT các dự án ODA Các nhà thầu Việt Nam thực hiện xây lắp, cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực 
tiếp cho chủ dự án hay nhà thầu chính nước ngoài thực hiện xây dựng, lắp đặt công trình đầu tư bằng nguồn vốn 
ODA thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không được tính thuế GTGT trên thanh toán 
và không được tính khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án không thuộc 
diện chịu thuế GTGT (trừ trường hợp có hợp đồng điều chỉnh xác định lại giá thầu áp dụng tính thuế GTGT) (CV số 
4393 TCT/NV5 ngày 19/11/2002). 

100. Thuế đối với tài sản góp vốn Trường hợp cá nhân góp vốn kinh doanh đăng ký thành lập công ty bằng tài sản là 
phương tiện vận tải để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì cá nhân phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 
tài sản từ cá nhân sang công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải kê khai nộp thuế GTGT, TNDN, 
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TNCN đối với tài sản góp vốn. Nếu cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn đã chuyển quyền sở hữu 
thì công ty không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản đó (CV số 4430 TCT/CS ngày 21/11/2002).  

101. Doanh số bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng Chỉ những ngành nghề đặc thù như điện, nước, bảo hiểm 
có sử dụng hóa đơn nhưng do khối lượng hoá đơn ngày một quá nhiều, khó cho việc kê khai theo từng hóa đơn thì 
được lập bảng kê tổng hợp doanh số bán lẻ mà không phải kê khai theo từng hóa đơn. Các trường hợp bán lẻ hàng 
hóa có giá trị thấp dưới mức qui định phải lập hoá đơn hoặc người mua không yêu cầu cấp hoá đơn thì cuối ngày 
căn cứ vào báo cáo bán hàng để lập hóa đơn và lập bảng kê kê khai theo từng hóa đơn nhưng các trường hợp bán 
lẻ hàng hóa khác. (CV số 4443 TCT/CS ngày 21/11/2002) 

102. Chi phí vận tải không có hóa đơn Trường hợp doanh nghiệp thuê các cá nhân  không đăng ký kinh doanh 
nhưng lại phát sinh dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vật tư có giá trị lớn thì phải yêu cầu cá nhân nhận vận chuyển 
đến cơ quan thuế mua hóa đơn bán lẻ giao cho doanh nghiệp để làm chứng từ hợp lệ khi xác định thu nhập chịu 
thuế (CV số 4492 TCT/NV6 ngày 26/11/2002).  

103. Thuế GTGT đối với hình thức bán hàng thu tiền trước Về nguyên tắc, thời điểm xác định doanh thu để tính 
thu nhập chịu thuế là thời điểm doanh nghiệp phát hành hóa đơn GTGT khi giao hàng cho khách hàng. 

Doanh nghiệp khi bán hàng phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình 
thức thanh toán bằng phiếu mua hàng, khi giao hàng doanh nghiệp sẽ thu phiếu mua hàng thì phiếu mua hàng này 
không được thay cho hóa đơn bán hàng và không phải là căn cứ để kê khai thuế, doanh nghiệp  phải lập hóa đơn 
giao cho khách hàng (CV số 4484 TCT/NV5 ngày 26/11/2002).  

104. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi chuyển địa điểm Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở  kinh doanh sang địa 
phương khác thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ theo Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế nơi đặt trụ 
sở cũ sẽ được kê khai và khấu trừ hoặc hoàn thuế theo qui định hiện hành tại Cục thuế địa phương nơi chuyển đến 
(CV số 4483 TCT/NV5 ngày 26/11/2002). 

105. Thuế GTGT đối với dự án ODA Các dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cho vay lại, các dự án ODA vay ưu đãi 
được NSNN cấp phát một phần, một phần cho vay lại được phê duyệt kể từ ngày 29/5/2001 trở đi thực hiện kê 
khai, nộp thuế GTGT theo luật định. 

Trường hợp phần vốn viện trợ không hoàn lại được tài trợ theo Hiệp định riêng thì chủ dự án ODA hoặc nhà thầu 
chính được hoàn thuế GTGT (CV số 4540 TCT/NV5 ngày 29/11/2002).  

106. Thuế đối với thuê kênh thông tin vệ tinh Theo ý  kiến của TCT, dịch vụ cho thuê kênh thông tin thuộc diện 
chịu thuế GTGT. Do đó, khi thanh toán tiền thuê kênh thông tin vệ tinh cho đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kênh 
thông tin vệ tinh, doanh nghiệp phải thanh toán theo giá có thuế GTGT để đơn vị cung cấp dịch vụ kê khai, nộp 
thuế GTGT theo qui định. (CV số 4591 TCT/NV4 ngày 03/12/2002) 

107. Hoàn thuế GTGT đầu vào với hàng XK Tổng Cục thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết hoàn thuế 
GTGT cho doanh nghiệp trước ngày 30/9/2002. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp trong hợp đồng ký kết với nước 
ngoài có qui định rõ phương thức thanh toán là chuyển tiền qua ngân hàng nhưng thực tế giao tiền mặt tại doanh 
nghiệp và doanh nghiệp lập phiếu thu tiền mặt thì các trường hợp đó không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế 
GTGT hàng xuất khẩu 0% và không được hoàn thuế GTGT đầu vào (CV số 4590 TCT/NV6 Ngày 03/12/2002). 

108. Hoàn thuế GTGT nộp thừa Trường hợp tại thời điểm doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế đã quyết 
toán thuế mà doanh nghiệp có số thuế GTGT nộp thừa (hoặc có số thuế GTGT lũy kế âm) thì doanh nghiệp được 
hoàn lại số thuế nộp thừa đó (CV số 4612 TCT/NV5 ngày 04/12/2002). 

109. Thuế GTGT đối với hàng NK đã tái xuất Trường hợp hàng hoá NK do nguyên nhân khách quan đã tái xuất thì 
xử lý không thu thuế GTGT. Nếu đã nộp thì số thuế GTGT phải nộp ở khâu NK được tính là số thuế GTGT đầu vào 
khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Nếu doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT 
đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đã nộp (CV số 4630 TCT/NV3 ngày 
6/12/2002). 

110. Khấu trừ thuế GTGT của đại lý hưởng hoa hồng Hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của đại lý bán 
đúng giá, hưởng hoa hồng. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế GTGT của 
hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng với hoạt động kinh doanh 
khác, thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động đó được hạch toán vào chi phí hợp lý theo 
tỷ lệ phân bổ giữa doanh thu hoa hồng đại lý so với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra của cơ sở kinh doanh 
trong kỳ tính thuế (CV số 4672 TCT/CS ngày 06/12/2002). 

111. Thuế GTGT đối với hàng NK đã được ghi thu, ghi chi Chủ dự án sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại từ NSNN 
phải nhận nợ số tiền thuế NK, thuế GTGT được ghi thu, ghi chi qua NSNN đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương 
tiện vận tải chuyên dùng NK cùng với vốn vay và hoàn trả NSNN khi dự án đi vào hoạt động. 

Như vậy, dựa trên chứng từ ghi thu, ghi chi của Bộ Tài chính và Khế ước nhận nợ với quỹ hỗ trợ phát triển đối với 
số thuế GTGT đã được ghi thu, ghi chi, chủ dự án sẽ xác định được số thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn lại (CV 
số 4628 TCT/NV5 ngày 6/12/2002). 

112. Thuế đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA Trường hợp doanh nghiệp đã được NSNN cấp vốn để thực hiện dự 
án bao gồm cả thuế GTGT thì doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT đã được NSNN cấp phải 
được tính vào giá trị vốn của dự án. 
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Hàng hoá NK cung cấp cho doanh nghiệp trên không thuộc đối tượng được miễn thuế NK, thuế GTGT hoặc thuế 
TTĐB (nếu có) (CV số 4709 TCT/NV5 ngày 10/12/2002). 

113. Thuế suất thuế GTGT hàng XK Hàng hoá XK được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng cho các đối 
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT, không áp dụng cho các đối tượng nộp 
thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (CV số 4689 TCT/CS ngày 10/12/2002). 

114. Hạch toán độc lập đối với chi nhánh Về nguyên tắc, các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ 
thuộc xác định được thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ 
sở kinh doanh đóng trụ sở. Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty, Công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp 
thuế, quyết toán thuế riêng. 

Việc QĐ cho chi nhánh được hạch toán độc lập thuộc thẩm quyền của Công ty. Chi nhánh phải kê khai, nộp thuế 
GTGT và thuế TNDN theo qui định (CV số 4700 TCT/NV6 ngày 10/12/2002).  

115. Khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn ghi thiếu Trường hợp do sơ suất, một số hoá đơn GTGT mua hàng hóa 
của doanh nghiệp ghi thiếu chỉ tiêu địa chỉ hoặc mã số thuế nhưng có ghi đầy đủ các chỉ tiêu khác của hóa đơn thì 
được chấp nhận là hợp pháp khi kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (CV số 4717 TCT/NV5 ngày 
12/12/2002). 

116. Kê khai thuế GTGT chậm vẫn được hoàn thuế Hàng hoá mua phục vụ cho dự án ODA mà kê khai chậm thuế 
GTGT vẫn được hoàn thuế nhưng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (CV số 4745 TCT/CS ngày 13/12/2002).   

117. Giảm thuế GTGT  Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được xét giảm thuế GTGT có vi phạm về kế toán và kê khai 
thuế đã bị cơ quan thuế xử lý vi phạm thì vẫn được xét giảm thuế theo trình tự, thủ tục quy định. (CV số 4759 
TCT/CS ngày 16/12/2002). 

118. Thuế GTGT đầu vào đối với gỗ rừng trồng Từ ngày 11/11/2002 trở đi, trường hợp doanh nghiệp dùng gỗ khai 
thác từ rừng tự trồng và cắt thành dăm mảnh gỗ XK không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% trên 
giá thành của sản phẩm gỗ rừng trồng (CV số 4785 TCT/NV5 ngày 17/12/2002). 

119. Không khớp hoá đơn thì chưa được xét hoàn thuế Nếu hoá đơn liên 1 và liên 2 của người bán hàng không 
khớp nhau hoặc người bán hàng bỏ trốn thì người mua hàng sẽ chưa được xét khấu trừ và hoàn thuế đối với các 
hoá đơn đó, nếu đã khấu trừ và hoàn thuế rồi thì sẽ bị thu hồi lại. Sau đó, nếu người mua chứng minh được vi 
phạm của bên bán, yêu cầu bên bán đổi lại hoá đơn thì sẽ được khấu trừ và hoàn thuế (CV số 4810 TCT/CS 
ngày 19/12/2002). 

120. Kê khai thuế GTGT của cơ sở buôn chuyến Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng 
chuyến hàng với Chi cục Thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi, trừ trường hợp cơ sở buôn chuyến các 
loại hàng hoá là nông sản trong nước chưa qua chế biến (CV số 4809 TCT/CS ngày 19/12/2002). 

121. Hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi giải thể nếu có số thuế GTGT 
nộp thừa hoặc có số thuế luỹ kế âm thì có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế nộp thừa đó (CV số 4826 
TCT/NV5 ngày 20/12/2002).  

122. Tạm thời dừng việc xem xét hoàn thuế Cơ sở kinh doanh đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đầy đủ đúng quy 
định nhưng đang trong giai đoạn bị điều tra, khởi tố về các hành vi gian lận về thuế GTGT thì tạm thời dừng việc 
xem xét giải quyết việc hoàn thuế đến khi có QĐ xử lý (CV số 4823 TCT/NV6  ngày 20/12/2002). 

123. Bãi bỏ việc khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ % Chính phủ và Bộ tài chính đã ban hành văn bản về việc bãi bỏ 
quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % với một số hàng hoá, dịch vụ như: hàng hoá, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT mua của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT có hoá 
đơn bán hàng; hàng hoá là nông lâm thuỷ sản chưa qua chế biến mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở 
khâu sản xuất sử dụng hoá đơn GTGT… Trong khi đó, hàng hoá chịu thuế TTĐB cơ sở kinh doanh thương mại mua 
của cơ sở sản xuất để bán ra có hoá đơn bán hàng vẫn được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 1% (NĐ số 108/2002/NĐ-
CP và TT số 116/2002/TT-BTC  ngày 25/12/2002). 

Thuế suất 

1. Thuế GTGT mặt hàng bột đá Mặt hàng bột làm từ các loại đá có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 19 
TCT/NV6 ngày 2/1/2002). 

2. Thuế GTGT mặt hàng máy vi tính Máy in nếu được bán kèm với máy vi tính có thuế suất thuế GTGT là 5%, nếu 
bán tách rời áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (CV số 05 TCT/NV6 ngày 2/1/2002). 

3. Thuế GTGT sản phẩm cơ khí Sản phẩm cơ khí (trừ cơ khí tiêu dùng) chịu mức thuế suất thuế GTGT là 5% (CV 
số 88 TCT/NV7 ngày 4/1/2002). 

4. Thuế GTGT mặt hàng bè cứu sinh Mặt hàng bè cứu sinh bơm hơi bằng cao su có thuế suất thuế GTGT là 10% 
(CV số 125 TCT/NV1 ngày 8/1/2002). 

5. Thuế GTGT trang thiết bị y tế Các mặt hàng trang thiết bị y tế như giường bệnh, bàn đẻ, bàn khám phụ khoa, 
cáng gập, tủ sấy khô, tủ thuốc... có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 133 TCT/NV6 ngày 8/1/2002). 

6. Thuế GTGT dịch vụ đua chó Dịch vụ đua chó giải trí có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 266 TCT/NV1 
ngày 16/1/2002). 

7. Thuế GTGT sản phẩm bê tông Các sản phẩm bê tông xây dựng có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 268 
TCT/NV1 ngày 16/1/2002). 



Năm 2002 Công ty Kiểm toán và Kế toán - AAC 

 

Trang 35 

8. Thuế GTGT hoạt động môi giới Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động môi giới là 20%. Trường hợp 
doanh nghiệp làm đại lý tiêu thụ sản phẩm và bán hàng theo giá quy định của chủ hàng để hưởng hoa hồng thì 
doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT đối với tiền hoa hồng bán đại lý (CV số 379 TCT/NV1 ngày 
21/1/2002). 

9. Thuế GTGT mặt hàng đá mài Mặt hàng đá mài hình bánh xe chuyên dùng để mài có thuế suất thuế GTGT là 5%. 
Tuy nhiên, đá mài có thêm một số chức năng khác như cắt hoặc nghiền thì có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 
692 TC/TCT ngày 22/1/2002). 

10. Thuế GTGT hàng xuất khẩu Về nguyên tắc hàng xuất khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% và 
doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tính và xuất hoá 
đơn riêng cho khoản chi phí vận chuyển thì chỉ giá trị hàng hoá xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% còn các khoản 
thu từ phí vận chuyển sẽ không thuộc diện chịu thuế GTGT. Trong trường hợp này, chi phí cho hàng hoá xuất khẩu 
sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong khi đó chi phí vận chuyển sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
(CV số 411 TCT/NV5 ngày 22/1/2002). 

11. Thuế GTGT linh kiện máy tính Các cụm chức năng của máy tính như cụm CPU, cụm UPS, cụm bàn phím và các 
cụm chức năng khác có thuế suất thuế NK là 10% (CV số 401 TCT/NV3 ngày 22/1/2002). 

12. Thuế GTGT đối với máy ảnh số Mặt hàng máy ảnh kỹ thuật số có thuế suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 694 
TC/TCT ngày 22/1/2002). 

13. Thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà Cá nhân cho thuê nhà sẽ phải đóng thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN 
trên số tiền thuê. Trường hợp cá nhân không có sổ sách kế toán thì phải áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ lệ thu 
nhập do Cục thuế địa phương quy định để tính số thuế phải nộp (CV số 419 TCT/NV6 ngày 22/1/2002). 

14. Thuế GTGT thiết bị ngân hàng Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với đèn soi tiền sử dụng bóng đèn cực tím và 
máy đếm tiền là 10%. Các thiết bị khác như máy kiểm tra ngoại tệ và máy đóng chứng từ có thuế suất thuế GTGT 
là 5% (CV số 497 TCT/NV2 ngày 24/1/2002). 

15. Thuế GTGT sách tham khảo Sách tham khảo, sách nâng cao, sách hướng dẫn dạy nghề, sách luyện thi vào các 
trường đại học và trung học chuyên nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (CV số 535 TCT/NV1 ngày 
29/1/2002). 

16. Thuế GTGT dịch vụ gom rác Hoạt động thu, gom, xử lý rác thải trên tàu thủy có thuế suất thuế GTGT là 10% 
(CV số 586 TCT/CS ngày 30/1/2002). 

17. Thuế GTGT hoạt động xây dựng Hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu chế xuất sẽ được áp 
dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2001 (CV số 606 TCT/NV1 ngày 
31/1/2002).   

18. Thuế GTGT dịch vụ cho thuê tàu Dịch vụ cho thuê lại tầu có thuế suất thuế GTGT là 10%. Tuy nhiên, hoạt động 
vận tải bằng tầu đi thuê lại thì có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 738 TCT/NV1 ngày 18/2/2002). 

19. Thuế GTGT mặt hàng khí Argon Mặt hàng khí Argon hiện chưa thuộc danh mục các sản phẩm hóa chất cơ bản. 
Do vậy, mặt hàng này vẫn có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 757 TCT/NV1 ngày 19/2/2002). 

20. Thuế GTGT mặt hàng chè Trường hợp doanh nghiệp mua chè xanh của nông dân về đóng hộp để bán thì nộp 
thuế GTGT với mức thuế suất là 5% (CV số 795 TCT/CS ngày 20/2/2002). 

21. Thuế GTGT mặt hàng nước mắm Hiện nay, mặc dù có nhiều điểm chưa hợp lý nhưng thuế suất thuế GTGT áp 
dụng đối với mặt hàng nước mắm vẫn được áp dụng ở mức 10%. Các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến 
việc giảm thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng này sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới. (CV số 839 
TCT/NV1 ngày 22/2/2002). 

22. Thuế GTGT mặt hàng vôi hạt Mặt hàng vôi cục, vôi hạt được nung từ đá vôi không nằm trong danh mục các sản 
phẩm hóa chất cơ bản, do vậy có mức thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 935 TCT/NV1 ngày 4/3/2002). 

23. Thuế GTGT đ/v Napthalen Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với mặt hàng Napthalen là 5% (CV số 1801 
TC/TCT ngày 5/3/2002). 

24. Thuế đ/v nguyên liệu nhập khẩu Nguyên liệu vật tư do các doanh nghiệp FDI nhập khẩu để sản xuất hàng bán 
cho khách hàng nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của người mua nước ngoài được áp dụng 
thuế suất thuế GTGT là 0% (CV số 1022 TCT/NV3 ngày 7/3/2002). 

25. Thuế GTGT sản phẩm trồng trọt Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành 
các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường do các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT (CV số 1025 TCT/NV1 ngày 7/3/2002). 

26. Thuế GTGT phí vệ sinh công cộng Các dịch vụ vệ sinh công cộng, về nguyên tắc, là không thuộc diện chịu thuế 
GTGT. Dịch vụ vệ sinh công cộng được xác định là dịch vụ phục vụ lợi ích công cộng, mục đích kinh doanh không vì 
lợi nhuận và được Nhà nước thanh toán tiền dịch vụ hoặc mức phí dịch vụ được thu quy định của Nhà nước (CV số 
1046 TCT/NV2 ngày 8/3/2002). 

27. Thuế GTGT sản phẩm vỏ ruột xe Mặc dù có nhiều kiến nghị về việc giảm mức thuế suất nhưng thuế GTGT áp 
dụng đối với sản phẩm vỏ ruột xe nông nghiệp cỡ nhỏ vẫn giữ ở mức 10%. (CV số 1058 TCT/NV1 ngày 
11/3/2002). 
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28. Thuế GTGT chất dùng cải tạo đất Hoá chất cơ bản và phân bón các loại có thuế suất thuế GTGT ưu đãi là 5%, 
các sản phẩm khác có thuế suất là 10%. Đối với các chất dùng để cải tạo đất trong nông nghiệp, các cơ quan thuế 
cần phải căn cứ vào tên nhãn mác và chất lượng của sản phẩm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để cân nhắc 
sản phẩm này có thuộc danh mục các hoá chất cơ bản hay phân bón hay không để áp dụng mức thuế suất 5%. 
Trong trường hợp ngược lại, sẽ áp dụng mức thuế suất 10%. (CV số 1060 TCT/NV1 ngày 11/3/2002). 

29. Thuế GTGT đ/v tiền cho thuê nhà Nhà cho thuê làm trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT (CV số 1398 TCT/NV4 ngày 1/4/2002). 

30. Thuế GTGT mặt hàng săm lốp Các cơ sở sản xuất kinh doanh bán đồng bộ hay bán rời lốp, xăng, yếm thuộc bộ 
săm lốp cỡ từ 900-20 trở lên đều được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 3154 TC/TCT ngày 
2/4/2002). 

31. Thuế GTGT linh kiện máy tính Các linh kiện máy tính như màn hình, ổ cứng, bàn phím, CPU có thuế suất thuế 
GTGT là 5% (CV số 1429 TCT/NV1 ngày 3/4/2002). 

32. Thuế GTGT vỏ hộp băng, đĩa Mặt hàng vỏ hộp băng, đĩa có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 3171 TC/TCT 
ngày 3/4/2002). 

33. Thuế GTGT mặt hàng sách Các loại sách nếu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì sẽ có thuế suất 
thuế GTGT là 5%. Đối với Từ điển bách khoa Việt Nam, nếu tiêu thụ trong nước sẽ có thuế suất thuế GTGT là 5% 
(CV số 1483 TCT/NV4 ngày 5/4/2002). 

34. Thuế GTGT dịch vụ giao nhận Hoạt động đại lý giao nhận vận tải hàng hoá có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV 
số 1505 TCT/NV6 ngày 8/4/2002). 

35. Thuế GTGT dịch vụ lập báo cáo Dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác 
động môi trường có thuế suất thuế GTGT là 5%. Tuy nhiên, thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với dịch vụ lập báo 
cáo đầu tư là 10% (CV số 1504 TCT/NV4 ngày 8/4/2002). 

36. Thuế GTGT dịch vụ Internet Thuế GTGT áp dụng với hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ Internet là 10%. 
Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh nếu có thu nhập thì phải nộp thuế TNDN đối với số thu nhập có được với 
thuế suất là 32% (CV số 1510 TCT/NV5 ngày 9/4/2002). 

37. Thuế GTGT bữa ăn giữa ca Bữa ăn giữa ca do doanh nghiệp cung cấp cho công nhân không thu tiền sẽ không 
thuộc diện chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có bộ phận riêng để cung cấp các bữa ăn giữa ca cho 
công nhân và doanh nghiệp trả tiền cho công nhân để công nhân tự đặt suất ăn các suất ăn thì các suất ăn đó 
thuộc diện chịu thuế GTGT (CV số 1532 TCT/NV1 ngày 10/4/2002). 

38. Thuế GTGT mặt hàng chè Mặt hàng chè thanh nhiệt có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 3507 TC/TCT ngày 
10/4/2002). 

39. Thuế GTGT mặt hàng tà vẹt Sản phẩm tà vẹt bao gồm loại được sản xuất bằng sắt thép và bằng bê tông cốt 
thép dùng trong ngành đường sắt có thuế suất thuế GTGT là 5%. Đối với những trường hợp đã suất hóa đơn GTGT 
theo thuế suất thuế GTGT 10% thì nay không điều chỉnh lại (CV số 4115 TC/TCT ngày 29/4/2002). 

40. Thuế GTGT đối với phương tiện vận tải Trường hợp công ty giải thể và bán thanh lý ô tô thì công ty có nghĩa 
vụ xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 2181 TCT/NV5 ngày 4/6/2002). 

41. Thuế GTGT đ/v kính hiển vi Kính hiển vi quang học có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 4275 TC/TCT ngày 
6/5/2002). 

42. Thuế GTGT đ/v Natri Dicromat  Mặt hàng Natri Dicromat được xác định là hoá chất cơ bản, do vậy có thuế suất 
thuế GTGT là 5% (CV số 4447 TC/TCT ngày 9/5/2002). 

43. Thuế GTGT dụng cụ dạy học Mặt hàng bảng đen dùng để giảng dạy có thuế suất thuế GTGT là 5%. Tuy nhiên, 
mặt hàng bàn ghế làm từ gỗ, sắt thép, inox dùng trong trường học lại có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 
1861 TCT/NV6 ngày 10/5/2002). 

44. Thuế GTGT linh kiện xe máy Mặt hàng trục trước, trục gắp và trục sau của xe hai bánh gắn máy thuộc nhóm 
8714 và có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 1864 TCT/NV3 ngày 10/5/2002). 

45. Thuế GTGT mặt hàng hạt điều Mặt hàng hạt điều là sản phẩm trồng trọt, nếu chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ 
chế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 5%, nếu đã qua chế biến thì áp dụng thuế suất thuế 
GTGT là 10% (CV số 1865 TCT/NV1 ngày 10/5/2002). 

46. Thuế GTGT thiết bị nhập khẩu Máy móc, thiết bị và vật tư xây dựng nhập khẩu làm tài sản cố định của doanh 
nghiệp loại trong nước đã sản xuất được nhưng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu thì cũng không thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT (CV số 1927 TCT/NV1 ngày 15/5/2002). 

47. Thuế đối với lãi tiền vay Lãi tiền vay phát sinh từ các hợp đồng vay nước ngoài ký trước ngày 1/1/1999 không 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (CV số 1993 TCT/NV5 ngày 20/5/2002). 

48. Thuế GTGT dịch vụ lập báo cáo Dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi có thuế suất thuế GTGT là 
5% (CV số 1991 TCT/CS ngày 20/5/2002). 

49. Thuế GTGT đ/v thiết bị nhập Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị không thuộc diện chịu thuế GTGT 
thì doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và bán ra. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bán thiết bị 
kiêm luôn cả dịch vụ lắp đặt thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT trong đó tách riêng phần giá trị máy móc, 



Năm 2002 Công ty Kiểm toán và Kế toán - AAC 

 

Trang 37 

thiết bị nhập khẩu không có thuế GTGT và phần giá trị lắp đặt chịu thuế GTGT theo quy định. Nếu doanh nghiệp 
không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và giá trị lắp đặt thì doanh nghiệp phải tính và nộp thuế GTGT theo 
thuế suất của hoạt động lắp đặt (CV số 1992 TCT/NV4 ngày 20/5/2002). 

50. Thuế đối với dịch vụ cung cấp ở nước ngoài Các dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế thực hiện ở nước ngoài không 
thuộc diện chịu thuế GTGT. Do vậy, các công ty thực hiện cung cấp dịch vụ này không được khấu trừ thuế GTGT 
đối với hàng hoá và dịch vụ mua vào để phục vụ cho hoạt động nói trên (CV số 4941 TC/TCT ngày 
22/5/2002). 

51. Thuế GTGT đối với hạt điều xuất khẩu Giống như các sản phẩm nông nghiệp chế biến khác, hạt điều nhân đã qua sơ 
chế do cơ sở sản xuất bán trực tiếp ra thị trường sẽ có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 2025 TCT/NV5 ngày 
22/5/2002). 

52. Thuế suất thuế GTGT dịch vụ chiết nạp gas Dịch vụ sang, chiết, nạp gas áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (CV 
số 2040 TCT/NV1 ngày 23/5/2002). 

53. Thuế GTGT dịch vụ sửa chữa tàu biển Dịch vụ sửa chữa tàu biển nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT là 0%. Để được áp dụng mức thuế suất này, công ty phải nộp một số hồ sơ sau: (i) hợp đồng sửa chữa, (ii) 
hoá đơn GTGT, và (iii) chứng từ thanh toán hoặc chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, dịch vụ 
sửa chữa tàu biển trong nước có mức thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 2064 TCT/NV6 ngày 27/5/2002). 

54. Ưu đãi thuế đối với công nghiệp phần mềm Các dịch vụ như thiết kế website và các dịch vụ có liên quan, tư 
vấn và cung cấp phần mềm tin học, đào tạo nhân lực về thương mại điện tử và dịch vụ chuyển giao công nghệ tin 
học cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng tại Việt Nam sẽ không phải chịu thuế GTGT (CV số 2114 TCT/CS ngày 
29/5/2002). 

55. Thuế GTGT đ/v dịch vụ phân tích, giám định Dịch vụ phân tích, giám định mặt hàng than có mức thuế suất 
thuế GTGT là 10% (CV số 2244 TCT/NV1 ngày 10/6/2002). 

56. Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải Hoạt động vận tải bằng cáp treo có thuế suất thuế GTGT là 5%. Đối với 
những trường hợp đã kê khai tính thuế GTGT theo thuế suất là 10% thì không điều chỉnh lại (CV số 6997 TC/TCT 
ngày 25/6/2002). 

57. Thuế GTGT đối với mặt hàng từ trường Các mặt hàng đệm từ, lót giầy từ, chăn từ, gối từ, bóng từ, tấm từ 
trường xoay chiều… có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 7013 TC/TCT ngày 25/6/2002). 

58. Thuế GTGT đ/v các sản phẩm phần mềm Các sản phẩm phần mềm máy tính nếu được tiêu thụ trong nước sẽ 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Ngoài ra, sản phẩm phần mềm máy tính xuất khẩu sẽ được áp dụng mức 
thuế suất thuế GTGT ưu đãi là 0% (CV số 2429 TCT/NV5 ngày 25/6/2002). 

59. Thuế đối với hoạt động cho thuê tài chính Dịch vụ cho thuê tài chính của công ty nước ngoài cung cấp cho các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Đối với thuế TNDN, công ty nước ngoài phải nộp thuế TNDN với thuế suất là 10% trên tiền lãi của hoạt động cho 
thuê (CV số 2594 TCT/NV5 ngày 11/7/2002). 

60. Thuế GTGT áp dụng đối với sản phẩm hoá chất Các sản phẩm hoá chất như magiê o xit (công thức hoá học: 
MgO) và crôm o xit (công thức hoá học: Cr2O3) có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 7881 TC/TCT ngày 
18/7/2002). 

61. Thuế GTGT đối với dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch Các dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT. Tuy nhiên, các mặt hàng thuốc tránh thai và dụng cụ sinh đẻ có kế hoạch vẫn thuộc đối tượng phải nộp 
thuế thuế GTGT với mức thuế suất là 5% (CV số 2748 TCT/CS ngày 22/7/2002). 

62. Thuế GTGT đối với dịch vụ lập báo cáo khả thi Dịch vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi cho các dự 
án được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 2781 TCT/NV1 ngày 23/7/2002). 

63. Thuế GTGT đối với mặt hàng két sắt Mặt hàng két an toàn và két sắt thuộc nhóm 8303, có mức thuế suất thuế 
GTGT là 5% (CV số 8218 TC/TCT ngày 26/7/2002). 

64. Thuế GTGT áp dụng đối với linh kiện máy vi tính Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với máy tính và cụm linh 
kiện máy tính là 5%. Cụm linh kiện máy tính bao gồm cụm linh kiện đồng bộ và các bộ phận như màn hình, ổ đĩa 
cứng, bàn phím, con chuột và bộ phận xử lý trung tâm (CPU) (CV số 2822 TCT/NV1 ngày 29/7/2002). 

65. Thuế GTGT đối với sản phẩm bê tông công nghiệp Chính phủ đã đề xuất với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
thống nhất áp dụng thuế suất thuế GTGT với mức 5% đối với các sản phẩm bê tông công nghiệp như: gầm cầu bê 
tông, dầm và khung nhà bê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn và hộp các loại, Panel, các loại cấu 
kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn, bê tông thương phẩm (CV số 893/CP-KTTH ngày 29/7/2002). 

66. Thuế GTGT hoạt động dịch vụ Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000, 
ISO14000 và dịch vụ kiểm định các mối hàn bằng phương pháp chụp phim phóng xạ, siêu âm, từ tính được áp dụng 
mức thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 2906 TCT/NV5 ngày 2/8/2002). 

67. Thuế GTGT mặt hàng lá cực ắc quy chì Tấm cực ắc quy bằng chì thuộc nhóm mặt hàng có mã số 8507, áp 
dụng thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 3011 TCT/NV1 ngày 12/8/2002). 
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68. Thuế GTGT đối với sách giáo khoa Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ 
mầm non đến phổ thông trung học, thuộc chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT (CV số 3110 TCT/NV1 ngày 19/8/2002). 

69. Thuế GTGT đ/v kính hiển vi quang học Mặt hàng kính hiển vi quang học có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 
3101 TCT/NV6 ngày 19/8/2002). 

70. Thuế GTGT áp dụng đ/v linh kiện máy vi tính Tổng cục Hải quan chính thức thông báo cho các cục Hải quan 
về việc thống nhất áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với máy tính và cụm linh kiện máy tính. Cụm linh kiện máy 
tính, theo giải thích của Tổng cục Hải quan, bao gồm cụm linh kiện đồng bộ và các bộ phận như màn hình, ổ đĩa 
cứng, bàn phím, con chuột, bộ phận xử lý trung tâm CPU.  

Như vậy, bằng hướng dẫn chính thức trên đây, các tranh luận xung quanh việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% 
hay 5% đối với các linh kiện máy tính đã được giải quyết (CV số 3864/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2002). 

71. Thuế đ/v dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất Hàng hoá dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất mua, tiêu 
dùng trong thị trường nội địa (ngoài khu chế xuất) như xăng dầu cho xe máy, ô tô, thực phẩm, thuê phòng họp, hội 
nghị, nhà ở… không được coi là dịch vụ xuất khẩu.  

Do vậy, hoạt động dịch vụ vận tải, cho thuê kho và các dịch vụ khác do các doanh nghiệp trong nước cung ứng cho 
các doanh nghiệp chế xuất thực hiện bên ngoài khu chế xuất không được coi là hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu để áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 0% (CV số 3126 TCT/CS ngày 20/8/2002). 

72. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng hạt điều Cơ sở kinh doanh mua sắm sản phẩm hạt điều về sơ chế (bóc vỏ, 
sấy khô, đóng thùng) bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Sản phẩm hạt điều đã qua chế biến (rang 
tẩm, làm chín, đánh bóng, phân loại, đóng gói) áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%. Như vậy, có hai mức thuế 
suất thuế GTGT áp dụng đối với mặt hàng hạt điều là 5% và 10% phụ thuộc vào mức độ chế biến của sản phẩm 
(CV số 3159 TCT/NV1 ngày 21/8/2002). 

73. Thuế GTGT dịch vụ giải phóng mặt bằng Hoạt động thi công giải phóng mặt bằng là dịch vụ thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%. Tuy nhiên, khi thực hiện giải phóng mặt bằng, nếu doanh nghiệp có doanh thu 
thu về từ hoạt động di chuyển mồ mả thì có thể tách riêng phần doanh thu này vì hoạt động di chuyển mồ mả 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (CV số 3241 TCT/NV2 ngày 28/8/2002). 

74. Thuế GTGT mặt hàng tôn tráng kẽm  Mặt hàng tôn tráng kẽm, dạng tấm có chiều rộng từ 600mm trở lên thuộc 
nhóm 7210, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 3262 TCT/CS ngày 29/8/2002). 

75. Thuế áp dụng đối với dịch vụ môi giới Đối với các hoạt động môi giới, các tổ chức (bao gồm cả doanh nghiệp) 
phải chịu thuế GTGT với thuế suất 20% và thuế TNDN với thuế suất là 32%. Tuy nhiên, các cá nhân có thu nhập từ 
các hoạt động này phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo biểu thuế luỹ tiến hiện hành (CV số 
3264 TCT/NV4 ngày 29/8/2002). 

76. Dịch vụ cung cấp ngoài Việt Nam - Về nguyên tắc dịch vụ cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng ở ngoài Việt 
Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư 
vấn kinh doanh cho khách hàng là người nước ngoài chưa có hoạt động kinh doanh và chưa có văn phòng tại Việt 
Nam để họ tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam thì việc áp dụng thuế GTGT sẽ được xác định trên cơ sở dịch vụ 
đó được sử dụng ở trong hay ngoài Việt Nam. 

Nếu dịch vụ được cung cấp và sử dụng ngoài Việt Nam và được thanh toán bằng tiền chuyển từ nước ngoài về 
thông qua Ngân hàng thì dịch vụ được coi là xuất khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Nếu không đảm bảo các điều kiện trên thì dịch vụ không được coi là dịch vụ xuất khẩu và phải chịu thuế GTGT tại 
Việt Nam (CV số 3437 TCT/NV6 ngày 12/9/2002). 

77. Thuế suất thuế GTGT đ/v dịch vụ môi giới Hoạt động dịch vụ mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp cho phía 
nước ngoài nhằm giúp phía nước ngoài ký được hợp đồng cung cấp hàng hoá cho các đối tác Việt Nam được coi là 
dịch vụ môi giới. Theo quy định hiện hành, các dịch vụ môi giới có thuế suất thuế GTGT là 20% (CV số 3431 
TCT/NV6 ngày 12/9/2002). 

78. Sửa đổi một số điểm về thuế GTGT Chính phủ đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điểm về thuế 
GTGT. Theo đó, hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, đồ dùng của người Việt Nam sống ở 
nước ngoài khi về nước mang theo, hàng bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ cho Việt Nam 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ngoài ra, hàng gia công xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho nước ngoài, dịch vụ 
xuất khẩu lao động, hoạt động xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng mức 
thuế suất thuế GTGT là 0%. 

Liên quan đến vấn đề hoàn thuế đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn, các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% tính trên giá 
hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn GTGT thay vì được khấu trừ theo tỷ lệ từ 2% đến 3% như trước kia 
(NĐ số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002). 

79. Thuế GTGT mặt hàng vỏ tủ điều khiển điện Mặt hàng bảng, panel, vỏ tủ điều khiển điện... để làm giá đỡ hoặc 
giá lắp các thiết bị điện thuộc nhóm mã số 8302, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. 

Đặc biệt, nếu hoá đơn lập sai quá thời hạn 3 tháng mà bên mua chưa kê khai khấu trừ thuế thì các bên không được 
lập hoá đơn thay thế hoá đơn ghi sai để khấu trừ thuế đầu vào (CV số 3620 TCT/NV6 ngày 25/9/2002). 
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80. Thuế GTGT sản phẩm bột gạo Sản phẩm bột gạo (bao gồm cả bột gạo nếp) có thuế suất thuế GTGT là 5% (CV 
số 3618 TCT/NV1 ngày 25/9/2002). 

81. Thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng 
cá nhân người lao động làm việc cho doanh nghiệp chế xuất (không phụ thuộc vào doanh nghiệp hay cá nhân ký 
hợp đồng mua hàng) như suất ăn, điện, nước, điện thoại, xăng dầu, hàng tiêu dùng cá nhân, thuê căn hộ… là 
những hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo đó, dịch vụ cung cấp suất ăn cho doanh nghiệp 
chế xuất chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% (CV số 3760 TCT/NV2 ngày 8/10/2002). 

82. Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng Đối với trường hợp xây lắp và cung cấp thiết bị cho các công trình xây 
dựng, thuế suất thuế GTGT sẽ được xác định như sau: 

Nếu nhà thầu tiến hành xây dựng công trình trong đó có cả hoạt động lắp đặt thiết bị điện, nước, thang máy, nội 
thất, cửa sắt, cửa kính,… gắn liền với công trình xây dựng thì toàn bộ giá trị công trình được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 5%. 

Tuy nhiên, nếu công ty chỉ tiến hành thuần tuý việc bán các loại thiết bị xây dựng như cửa kính khung nhôm, cửa 
hoa sắt, lan can Inox… cho công trình xây dựng và thực hiện việc lắp đặt vào công trình xây dựng theo phương 
thức tính trọn gói thì thuế suất thuế GTGT được áp dụng là 10% tính trên toàn bộ giá bán hàng hoá và chi phí lắp 
đặt (CV số 3856 TCT/NV6 ngày 14/10/2002). 

83. Thuế GTGT mặt hàng máy định vị Chỉ có máy định vị thuộc thiết bị hàng hải chuyên dùng lắp trên tàu đánh cá, 
phục vụ cho hoạt động khai thác thuỷ sản được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Ngoài ra, các loại máy định vị 
khác có thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 3956 TCT/NV6 ngày 22/10/2002). 

84. Thuế đ/v dự án đầu tư ở nước ngoài Thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản 
cố định của dự án đầu tư tại nước ngoài sẽ được miễn thuế xuất khẩu (nếu có) và chịu thuế GTGT với thuế suất là 
0%. Khi thanh lý tài sản hoặc khi kết thúc dự án, hàng được nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được miễn thuế nhập 
khẩu và không phải nộp thuế GTGT (TT số 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002). 

85. Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá đi nước ngoài Toàn bộ tiền cước phí vận chuyển Doanh 
nghiệp thu được từ hoạt động vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam đi nước ngoài sẽ được phân chia và tính thuế 
GTGT như sau: 

Doanh thu vận tải trong nước: được xác định bằng số tiền ghi trên các hóa đơn vận chuyển do doanh nghiệp thuê 
các doanh nghiệp vận tải trong nước và doanh thu này chịu mức thuế suất thuế GTGT là 5% tính từ ngày 1/9/1999 
trở đi. 

Doanh thu vận tải quốc tế: không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Doanh thu dịch vụ vận tải: được xác định bằng toàn bộ tiền cước phí vận chuyển doanh nghiệp thu được từ hoạt 
động vận chuyển hàng hóa sang nước ngoài (-) trừ đi doanh thu vận tải trong nước (-) trừ đi doanh thu vận tải 
quốc tế. Doanh thu này thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT là 10% (CV số 4085 TCT/NV6 của TCT ngày 
30/10/2002). 

86. Áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Hàng hoá xuất khẩu muốn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì phải 
thanh toán qua ngân hàng và phải có các chứng từ thanh toán theo quy định. Theo đó, mặc dù doanh nghiệp có 
hàng hoá thực xuất nhưng tiến hành thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp vẫn không được áp dụng thuế suất 
thuế GTGT là 0% (CV số 4112 TCT/NV1 ngày 31/10/2002). 

87. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm Dicalcium phosphate Sản phẩm Dicalcium phosphate có công thức 
hóa học CaHPO4.2H20 do không thuộc Danh mục các sản phẩm hóa chất cơ bản nên phải áp dụng thuế suất thuế 
GTGT là 10% (CV số 4289 TCT/NV1 ngày 13/11/2002). 

88. Thuế suất thuế GTGT Hoạt động vận chuyển hành khách bằng hệ thống dây cáp kéo lên và xe trượt trên máng 
xuống áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (CV số 12361 TC/TCT ngày 15/11/2002). 

89. Thuế đối với hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT cho các doanh nghiệp là 
chủ đầu tư khu công nghiệp cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp như sau: 

Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho việc cho thuê đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như việc bảo dưỡng cơ sở 
hạ tầng gắn liền với đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê theo hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng; 

Phí sử dụng tiện ích công cộng như bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh… áp dụng thuế suất thuế GTGT theo 
từng hoạt động, không áp dụng thuế suất theo hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng (CV số 4354 TCT/CS ngày 
18/11/2002). 

90. Thuế suất thuế GTGT mặt hàng la bàn La bàn thuộc thiết bị hàng hải chuyên dùng lắp trên tàu đánh cá phục 
vụ cho hoạt động khai thác thuỷ sản được áp dụng mức thuế GTGT là 5%, còn các loại la bàn phục vụ cho các mục 
đích khác phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Để có cơ sở thực hiện, doanh nghiệp phải xuất trình hợp 
đồng cụ thể với cơ quan thuế để làm căn cứ xác định thuế suất (CV số 4428 TCT/NV6 ngày 21/11/2002). 

91. Thuế GTGT đối với vận tải đường bộ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ, khi ký kết hợp 
đồng vận chuyển hàng từ Việt Nam ra nước ngoài, vừa có chặng vận chuyển trên đường bộ trong nước, vừa có 
chặng vận chuyển trên đường bộ nước ngoài, thì doanh thu vận chuyển của hợp đồng vận chuyển được xác định 
như sau: (i) doanh thu vận chuyển chặng trong nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 5%; (ii) 
doanh thu vận chuyển chặng từ cửa khẩu Việt Nam đi nước ngoài là vận tải quốc tế, không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT (CV số 4513 TCT/NV2 ngày 27/11/2002). 
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92. Thuế GTGT đối với điện, nước sinh hoạt Điện thương phẩm do các cơ sở sản xuất, kinh doanh điện bán ra chịu 
thuế suất thuế GTGT 10%, và nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước 
khai thác từ nguồn nước tự nhiên cung cấp cho các đối tượng sử dụng nước chịu thuế suất thuế GTGT 5% (CV số 
4534 TCT/NV6 ngày 28/11/2002). 

93. Thuế đối với hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em Hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em có thu tiền thuộc đối 
tượng phải chịu thuế GTGT và thuế TNDN (CV số 4558 TCT/NV6 ngày 29/11/2002). 

94. Thuế GTGT đối với hàng hóa NK làm TSCĐ  Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải... thuộc loại trong nước 
chưa sản xuất được, cần NK để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (CV 
số 4571 TCT/NV5 ngày 02/12/2002). 

95. Thuế đối với khối lượng xây dựng cơ bản Trường hợp khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao từ 
1/1/1999 đến 31/8/1999 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; từ 1/9/1999 đến nay áp dụng thuế suất thuế GTGT 
là 5% (CV số 4575 TCT/NV1 ngày 02/12/2002). 

96. Thuế đối với hoa hồng môi giới XK lao động được quy định như sau: 

Đối với khoản tiền hoa hồng môi giới và khoản thu tiền lệ phí trong hoạt động XK lao động được chi trả cho tổ chức 
nước ngoài phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN; 

Đối với khoản tiền hoa hồng môi giới chi trả chi cá nhân người nước ngoài phát sinh ngoài Việt Nam, thì khoản tiền 
cá nhân nhận được không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam (CV số 4600 TCT/NV2 ngày 03/12/2002). 

97. Thuế GTGT đối với sản phẩm sữa tươi Trường hợp doanh nghiệp tổ chức thu mua sản phẩm sữa tươi từ các tổ 
chức, cá nhân khác tự sản xuất về sơ chế sau đó bán ra thì sản phẩm sữa tươi nguyên liệu này thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 5% (CV số 4620 TCT/NV7 ngày 05/12/2002). 

98. Thuế suất thuế GTGT sản phẩm chè  Chè tươi qua các công đoạn làm héo, vò, lên men, sao, sấy khô, sàng 
phân loại thành chè bán thành phẩm để làm nguyên liệu sản xuất chè xanh, chè đen, chè hương là chè khô sơ chế 
áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (trừ trường hợp do các tổ chức, cá nhân sản xuất trực tiếp bán ra không chịu 
thuế GTGT). 

Từ chè khô sơ chế hoặc từ chè tươi chế biến thành chè thành phẩm: chè xanh, chè đen, chè hương và các loại chè 
thành phẩm khác đóng túi lọc, đóng hộp, đóng gói, đóng thùng để bán XK và tiêu dùng trong nước là sản phẩm 
chè đã qua chế biến áp dụng thuế suất 10% (CV số 4662 TCT/CS ngày 06/12/2002). 

99. Thuế đối với mặt hàng máy bơm nước Tổng Cục thuế hướng dẫn thuế suất đối với mặt hàng máy bơm nước NK 
như sau: 

Mặt hàng máy bơm nước có công suất đến 8.000 m3/h có mức thuế suất thuế NK là 30%; 

Mặt hàng máy bơm nước và bộ linh kiện rời để lắp ráp máy bơm nước, thuộc nhóm 8413, có thuế suất thuế GTGT 
là 5% (CV số 4693 TCT/NV3 ngày 10/12/2002). 

100. Thuế GTGT dịch vụ bảo dưỡng công trình dầu khí  Dịch vụ theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành các công 
trình khai thác dầu khí chịu thuế GTGT với thuế suất 10% (CV số 4740 TCT/NV5 ngày 13/12/2002). 

101. Thuế suất thuế GTGT bình rỗng chứa khí Mặt hàng bình gas rỗng chịu áp lực loại có dung tích 41 lít khi NK 
phải kê khai nộp thuế GTGT với mức thuế suất là 5% (CV số 4784 TCT/NV5 ngày 17/12/2002). 

Hoá đơn chứng từ 
1. Điều chỉnh hoá đơn GTGT Trường hợp bên bán đã xuất hàng và lập hoá đơn GTGT nhưng bên mua phát hiện số 

hàng hoá bị thiếu thì bên mua và bên bán phải lập biên bản về số hàng hoá thiếu hụt đó. Bên bán phải xuất hàng 
bổ sung cho đủ hoặc trên cơ sở biên bản đã được lập, bên bán lập hoá đơn điều chỉnh ghi rõ loại hàng hoá, số 
lượng, giá trị hàng xuất thiếu. Bên mua căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh và biên bản để hạch toán giảm giá vốn, thuế 
GTGT đầu vào (CV số 09 TCT/NV7 ngày 2/1/2002). 

2. Hoá đơn đối với tiền hoa hồng Đối với các đại lý nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu có doanh thu 
thu được từ tiền hoa hồng và các khoản khác liên quan thì cần lập hoá đơn GTGT đối với số tiền nhận được (CV số 
23 TCT/NV1 ngày 2/1/2002). 

3. Áp dụng văn bản pháp luật Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một 
cơ quan ban hành mà có QĐ khác nhau thì áp dụng quy định văn bản ban hành sau. Theo đó, việc xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các trường hợp làm mất hoá đơn sẽ được thực hiện theo quy định tại QĐ số 31/2001/QĐ-BTC 
ngày 13/4/2001 của BTC (CV số 139 TC/TCT ngày 3/1/2002). 

4. Ghi tên và địa chỉ trên hoá đơn Về nguyên tắc, tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán phải được ghi trên hoá 
đơn ngay tại cơ quan thuế khi người bán mua hoá đơn. Tuy nhiên, trường hợp Tổng công ty, Công ty mua hoá đơn 
từ cơ quan thuế về để cấp cho các đơn vị trực thuộc thì Tổng công ty, Công ty phải chịu trách nhiệm về việc đóng 
dấu tên, địa chỉ, mã số thuế của Tổng công ty, Công ty trên hoá đơn theo quy định. Đối với tên địa chỉ, mã số thuế 
của đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng thì đơn vị trực thuộc ghi tiếp tên, địa chỉ, mã số thuế của mình vào phía 
bên phải tên, địa chỉ, mã số thuế của Tổng công ty, Công ty. (CV số 200 TCT/AC ngày 11/1/2002). 

5. Xử lý hoá đơn xuất khống Về nguyên tắc hoá đơn xuất khống là hoá đơn không hợp pháp. Theo đó, các hoá đơn 
không hợp pháp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và giá trị vốn hàng mua của các hoá đơn nói trên sẽ 
không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khống 
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hoá đơn và doanh nghiệp sử dụng hoá đơn khống sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành (CV số 433 TCT/NV6 ngày 
23/1/2002). 

6. Hồ sơ hoàn thuế GTGT Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bao 
gồm các tài liệu sau: (i) CV đề nghị hoàn thuế; (ii) Bảng kê khai thuế đầu ra, đầu vào và số thuế đề nghị hoàn; và 
(iii) Bảng kê hàng hoá, dịch vụ giao dịch trong kỳ. 

Ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp không phải gửi tới cơ quan Thuế các hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, 
dịch vụ và các hồ sơ khác liên quan đến hoàn thuế. Doanh nghiệp lưu giữ các tài liệu này tại trụ sở và cung cấp đầy 
đủ khi cơ quan thuế yêu cầu (CV số 495 TCT/NV1 ngày 24/1/2002). 

7. Xử lý thuế GTGT bị nhầm Mặt hàng hạt điều (tùy vào việc đã qua sơ chế hoặc đã qua chế biến) sẽ có thuế suất 
thuế GTGT là 5% hay 10%. Trường hợp thuế suất thuế GTGT bị tính nhầm thì người mua và người bán lập biên 
bản xác định rõ giá trị hàng hóa bị tính thuế nhầm, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh đối với hóa đơn ghi sai thuế 
suất hoặc thu hồi các hóa đơn đã phát hành để lập hóa đơn mới. Trên cơ sở đó, bên bán và bên mua điều chỉnh lại 
số thuế GTGT đã kê khai (CV số 560 TCT/NV7 ngày 29/1/2002). 

8. Xử lý vi phạm về hóa đơn Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ nhận hóa đơn không đúng 
quy định thì không được chấp nhận là căn cứ tính thuế. Trường hợp người mua hàng thông đồng với người bán 
hàng để nhận hóa đơn không đúng quy định thì người mua hàng ngoài việc bị xử lý về thuế, tùy theo mức độ vi 
phạm, còn bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (CV số 587 TCT/NV1 ngày 
30/1/2002). 

9. Hóa đơn đối với hàng có tranh chấp Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn nhưng khách hàng chưa chấp nhận 
thanh toán vì có tranh chấp thì doanh nghiệp có thể được phép tạm thời chưa hạch toán doanh thu và khấu trừ đối với số 
hóa đơn này. Tuy nhiên, nếu đã kê khai rồi thì không điều chỉnh lại (CV số 582 TCT/CS ngày 30/1/2002). 

10. Hoá đơn hàng khuyến mại Đối với hàng hóa khuyến mại không thu tiền thì cơ sở bán hàng vẫn phải xuất hóa 
đơn cho cơ sở nhận khuyến mại. Nếu áp dụng hình thức bán hàng giảm giá thì giá bán ghi trên hóa đơn là giá đã 
được giảm. Tuy nhiên, nếu việc khuyến mại không được thực hiện bằng hiện vật mà được thực hiện bằng tiền thì 
khoản tiền khuyến mại sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (CV số 607 
TCT/NV1 ngày 31/1/2002). 

11. Xử lý vi phạm về hóa đơn  Đối với các doanh nghiệp bán hóa đơn hoặc mua hóa đơn khống thì ngoài việc phải nộp đủ 
số tiền do khai man, trốn thuế còn bị xử phạt theo qui định. Đồng thời, các hóa đơn khống sẽ không được chấp nhận kê 
khai để khấu trừ thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đặc biệt, nếu các 
hóa đơn này đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế thì cơ quan thuế sẽ QĐ thu hồi ngay số tiền thuế đã khấu trừ hoặc hoàn 
thuế. (CV số 754 TCT/AC ngày 19/2/2002). 

12. Thuế đối với hàng quảng cáo Đối với hàng hóa dùng để quảng cáo, khuyến mại, khi xuất hóa đơn GTGT, doanh 
nghiệp sẽ gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT và chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn của 
hàng hóa (CV số 1189 TCT/NV5 ngày 18/3/2002). 

13. Thuế GTGT mặt hàng cao su Cao su mủ nước sau khi khai thác về đem phơi khô được coi là sản phẩm nông nghiệp 
không thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi sản phẩm nói trên được bán ra, nếu người bán sử dụng hóa đơn GTGT thì gạch bỏ 
dòng thuế suất và tiền thuế GTGT mà chỉ ghi dòng giá thanh toán (CV số 1212 TCT/NV7 ngày 20/3/2002). 

14. Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in  Việc xem xét và duyệt mẫu hoá đơn tự in của các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
sẽ do Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. (CV số 3090 TC/TCT ngày 1/4/2002). 

15. Hóa đơn TS cho thuê tài chính Đối với các hoạt động cho thuê tài chính thì số tiền thuê ghi trên hóa đơn là tổng 
số tiền thuê bao gồm cả gốc và lãi mà khách hàng phải thanh toán (CV số 1430 TCT/NV2 ngày 3/4/2002). 

16. Hệ thống kiểm tra hoá đơn Trong năm 2002, ngành Thuế sẽ có thể đưa vào hoạt động hệ thống đối chiếu, kiểm 
tra chéo hoá đơn trên mạng máy tính, giúp các cơ quan thuế và các doanh nghiệp có thể nhanh chóng kiểm tra 
được tính xác thực của các loại hoá đơn mua bán hàng. (CV số 1469 TCT/MT ngày 4/4/2002). 

17. Yêu cầu khi in hóa đơn tự in Chỉ các nhà in được Tổng cục Thuế chấp thuận bằng văn bản thì mới được in các 
loại hóa đơn tự in và chỉ được in hóa đơn khi khách hàng có CV chấp thuận của cơ quan thuế về việc in hoá đơn tự 
in. Khi in hóa đơn cho khách, các nhà in và khách hàng phải lập hợp đồng dịch vụ in ghi rõ các nội dung theo yêu 
cầu. Đặc biệt, các nhà in tuyệt đối không được thuê nhà in khác in hoặc gia công lại số hóa đơn mà mình đã nhận 
in của khách hàng (CV số 1477 TCT/AC ngày 4/4/2002). 

18. Viết chung hoá đơn GTGT Khi bán một số lượng lớn hàng hoá có cùng một thuế suất thuế GTGT cho một khách 
hàng thì người bán được ghi chung vào một hoá đơn, mỗi loại hàng hoá ghi một dòng. Trên hoá đơn phải ghi đầy 
đủ các chỉ tiêu theo quy định như số lượng hàng hoá, đơn giá… Trường hợp trên hoá đơn không ghi cụ thể số 
lượng, chủng loại từng mặt hàng mà chỉ ghi chung giá của tất cả các loại hàng hoá là không hợp lệ (CV số 1493 
TCT/NV6 ngày 8/4/2002). 

19. Đăng ký sử dụng hoá đơn tự in Doanh nghiệp có nhu cầu in hoá đơn tự in nộp một bộ hồ sơ tới cục thuế địa 
phương để đăng ký. Bộ hồ sơ bao gồm: (i) CV xin đăng ký mẫu hoá đơn tự in, (ii) mẫu hóa đơn tự in do doanh 
nghiệp tự thiết kế, (iii) bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, (iv) bản sao giấy CMTND người đại diện doanh nghiệp và 
(v) giấy CNĐK mã số thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp cần gửi kèm theo bộ hồ sơ nói trên sơ đồ địa điểm kinh doanh 
của đơn vị mình (CV số 1506 TCT/AC ngày 8/4/2002). 
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20. Thanh lý tài sản doanh nghiệp  Hội đồng giải thể doanh nghiệp khi bán tài sản thanh lý phải lập hoá đơn theo 
quy định và phải kê khai, nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, do Hội đồng giải thể không phải là cơ sở kinh doanh nên 
không cần phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế. Khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì Hội đồng 
giải thể phải đăng ký để cơ quan thuế cung cấp hoá đơn bán lẻ cho từng trường hợp (CV số 1553 TCT/CS ngày 
11/4/2002). 

21. Ghi hoá đơn hàng viện trợ Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế và người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, 
viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, khi xuất hàng bán, người bán 
phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức nước ngoài để viện trợ không tính thuế GTGT 
(CV số 1638 TCT/NV1 ngày 16/4/2002). 

22. Ghi hoá đơn hàng viện trợ Hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế và người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, 
viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, khi xuất hàng bán, người bán 
phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức nước ngoài để viện trợ không tính thuế GTGT 
(CV số 1638 TCT/NV1 ngày 16/4/2002). 

23. Hồ sơ áp dụng thuế suất 0% Trường hợp hồ sơ xuất khẩu của đơn vị xuất khẩu chỉ có tờ khai hàng hoá xuất 
khẩu tiểu ngạch và hoá đơn tài chính thì chưa đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng xuất 
khẩu (CV số 1990 TCT/NV1 ngày 20/5/2002). 

24. Xuất hoá đơn đối với hàng mẫu Trường hợp doanh nghiệp xuất hàng mẫu cho khách để quảng cáo và không 
thu tiền thì doanh nghiệp phải xuất hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng khuyến mại quảng cáo, không thu 
tiền, gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT, chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn của hàng 
hoá (CV số 2107 TCT/NV5 ngày 29/5/2002). 

25. Phạt hành chính do làm mất chứng từ thuế Trường hợp các doanh nghiệp làm mất các chứng từ thuế như: 
giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, giấy chứng nhận thu hồi biên lai, hoá đơn, phiếu mua hoá đơn… thì mức 
phạt bằng tiền là 200.000 đồng tính cho mỗi chứng từ mất bị mất (CV số 2120 TCT/AC ngày 29/5/2002). 

26. Thuế đ/v hoạt động tư vấn của Đoàn luật sư  Đoàn luật sư có hoạt động tư vấn và dịch vụ pháp lý có thu tiền thuộc 
đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN. Khi thu tiền từ các hoạt động tư vấn và dịch vụ pháp lý, Đoàn luật sư phải lập 
hoá đơn GTGT theo quy định. Trường hợp khi Luật sư thuộc Đoàn luật sư ký hợp đồng tư vấn và dịch vụ pháp lý với 
khách hàng nhưng không trực tiếp thu tiền mà thông qua Đoàn luật sư để thu tiền thì Đoàn luật sư phải xuất hoá đơn 
cho khách hàng.  

Kể từ ngày NĐ số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ có hiệu lực, mặc dù Đoàn luật sư không còn 
chức năng ký hợp đồng tư vấn và dịch vụ pháp lý có thu tiền nhưng nếu phát hiện Đoàn luật sư vẫn ký hợp đồng 
tư vấn có thu tiền thì Cục thuế đề nghị Đoàn Luật sư thực hiện việc nộp thuế theo các quy định hiện hành (CV số 
2178 TCT/NV6 ngày 4/6/2002). 

27. Thông báo công khai đ/v hoá đơn tự in Các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in phải thông báo công khai 
mẫu hoá đơn và thời gian sử dụng với cơ quan thuế địa phương trước khi sử dụng đồng thời phải dán mẫu hoá đơn 
tại trụ sở, nơi bán hàng và nơi giao dịch của đơn vị (CV số 2376 TCT/AC ngày 20/6/2002). 

28. Hoá đơn đối với việc bán hàng từ xa Trong quá trình kinh doanh, đơn vị bán hàng phải áp dụng nhiều phương 
thức khác nhau như bán hàng qua điện thoại, bán hàng giao tận kho, bán hàng qua bưu điện …. Do vậy, đối với 
các trường hợp này, liên 1 của hoá đơn không có chữ ký của khách hàng thì vẫn được coi là hợp pháp. (CV số 
2376 TCT/AC ngày 20/6/2002) 

29. Sử dụng hoá đơn khi vận chuyển hàng hoá Về nguyên tắc, hàng hoá vận chuyển trên đường phải có hoá đơn 
(nếu là hàng bán) hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (nếu là hàng điều động nội bộ) để chứng minh 
nguồn gốc hàng hoá. (CV số 2469 TCT/NV1 ngày 28/6/2002). 

30. Ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp trên hoá đơn Theo các quy định hiện hành, các doanh nghiệp phải ghi tên, địa 
chỉ và mã số thuế của mình khi mua hoá đơn tại cơ quan thuế. Do đó việc ghi tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh 
nghiệp có thể được viết bằng tay hoặc bằng đóng dấu (CV số 2495 TCT/AC ngày 1/7/2002). 

31. Khấu trừ thuế GTGT theo bảng kê Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ 2% trên giá trị hàng hoá mua 
vào theo bảng kê đối với hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn. Để 
được tính khấu trừ, doanh nghiệp thu mua phải lập các chứng từ thu mua và bảng kê hàng hoá mua vào theo quy 
định (CV số 2512 TCT/NV1 ngày 3/7/2002). 

32. Điều chỉnh hoá đơn đối với khoản giảm giá Trường hợp sau khi đã phát hoá đơn, công ty có thoả thuận với 
khách hàng đồng ý giảm giá, hai bên lập biên bản nêu rõ lý do giảm giá đồng thời phát hành hoá đơn mới (thu hồi 
hoá đơn cũ) trong đó ghi rõ thay thế cho hoá đơn số, ngày, ký hiệu… với số phí mới đã thoả thuận thì doanh thu 
tính thuế được xác định theo hoá đơn mới. 

Trường hợp công ty không thu hồi được hoá đơn cũ thì doanh thu tính thuế được xác định theo hoá đơn cũ (chưa 
trừ giảm giá) nhưng khoản giảm giá nêu trên được coi là chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp công ty không có đủ hồ sơ chứng minh việc giảm giá theo hướng dẫn trên thì doanh thu tính thuế được 
xác định theo hoá đơn cũ (chưa trừ giám giá) (CV số 2593 TCT/NV5 ngày 11/7/2002). 

33. Xuất hoá đơn đối với chi phí tiền điện nước Trường hợp Bên đi thuê thanh toán tiền điện, nước theo chỉ số 
điện nước sử dụng thực tế thì Bên cho thuê xuất hoá đơn GTGT cho Bên đi thuê để Bên đi thuê làm căn cứ tính và 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí khi tính thuế TNDN. Đối với phần chi phí điện, nước mà Bên đi thuê 
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thanh toán, Bên cho thuê sẽ hạch toán vào doanh thu và phần thuế GTGT ghi trên hoá đơn sẽ là thuế GTGT đầu ra 
của Bên cho thuê. 

Trường hợp Bên đi thuê chỉ cần chứng từ thanh toán thì giữa Bên cho thuê và Bên đi thuê ký một biên bản thanh 
toán tiền điện, nước theo hợp đồng thuê nhà. Chứng từ thanh toán tiền điện, nước này làm căn cứ xác định chi phí 
của Bên đi thuê, đồng thời là căn cứ để giảm trừ chi phí và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi tính thuế GTGT 
và thuế TNDN của Bên cho thuê (CV số 2624 TCT/NV2 ngày 12/7/2002). 

34. Xuất hoá đơn GTGT đối với chi phí tiền điện Trường hợp hai doanh nghiệp có dùng chung một công tơ điện thì 
hai doanh nghiệp lập biên bản thoả thuận về việc cung cấp điện.  

Hàng tháng, căn cứ số điện thực tế sử dụng, một trong hai doanh nghiệp có trách nhiệm xuất hoá đơn GTGT ghi chi 
phí điện sử dụng thực tế, thuế GTGT và giá thanh toán có thuế giao cho doanh nghiệp kia. 

Doanh nghiệp xuất hoá đơn phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên hoá đơn tiền điện xuất cho doanh 
nghiệp kia và được căn cứ vào hoá đơn điện do Cơ quan cung ứng điện cấp để kê khai khấu trừ thuế và tính vào chi 
phí đầu vào (CV số 2663 TCT/NV6 ngày 16/7/2002). 

35. Thời hạn xác minh hoá đơn Để khắc phục tình trạng trì trệ của các cơ quan thuế trong việc xác minh hoá đơn, 
Tổng Cục thuế mở rộng thời hạn xác minh hoá đơn thành 15 ngày thay cho thời hạn là 5 ngày như trước đây, đồng 
thời gắn rõ trách nhiệm của các cơ quan thuế trong việc thực hiện các yêu cầu về xác minh hoá đơn đúng thời hạn 
đã quy định (CV số 2664 TCT/AC ngày 16/7/2002). 

36. Hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất hoá đơn Trường hợp doanh nghiệp làm mất hoá đơn GTGT đã viết 
cho khách hàng nhưng chưa giao cho khách hàng thì phải gửi cho cơ quan thuế các hồ sơ sau:  

CV giải trình về việc mất hoá đơn, nêu rõ ngày,/bán hàng, đơn vị mua hàng, loại hàng hoá bán, giá bán; 

Bản sao hoá đơn (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu của đơn vị bán hàng; và 

Xác nhận của cơ quan thuế địa phương quản lý đơn vị bán hàng, đơn vị mua hàng về việc đơn vị bán hàng đã kê 
khai nộp thuế GTGT, đơn vị mua hàng đã nhập kho vào sổ kế toán cho số hàng hoá ghi trên tờ hoá đơn bị mất. 

Căn cứ hồ sơ mất hoá đơn, cơ quan thuế kiểm tra và xem xét chấp nhận hồ sơ thay thế hoá đơn gốc (liên 2) cho 
đơn vị mua hàng để làm căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNDN (CV số 2886 TCT/NV6 ngày 1/8/2002).  

37. Cấp hoá đơn cho từng trường hợp cụ thể  Cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp không có đăng ký kinh doanh 
nhưng có phát sinh doanh thu không thường xuyên từ các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
và có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ. Cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp 
được cấp hoá đơn lẻ phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp tính trên doanh thu phản ánh 
trên hoá đơn (CV số 2943 TCT/NV6 ngày 7/8/2002). 

38. Thủ tục mua hoá đơn Tổng Cục thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục mua hoá đơn. Theo đó, các hồ 
sơ cần thiết khi doanh nghiệp đi mua hoá đơn lần đầu tiên bao gồm năm (5) loại tài liệu sau đây:  

Giấy giới thiệu kèm theo CV mua hoá đơn do người đứng doanh nghiệp đầu ký hoặc Đơn đề nghị mua hoá đơn đối 
với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do chủ hộ ký;  

Giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp mua hoá đơn;  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;  

Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và  

Sơ đồ các địa điểm sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh (CV số 3207 TCT/AC ngày 23/8/2002).  

39. Cấp mã số thuế và bán hoá đơn Trường hợp các nhà khách, nhà nghỉ thuộc đối tượng nộp thuế, chưa có đăng 
ký kinh doanh nhưng đã hoạt động kinh doanh thì vẫn phải tiến hành đăng ký thuế với cơ quan thuế để được cấp 
mã số thuế tạm thời làm căn cứ nộp thuế. Trong trường hợp này, các cơ sở nói trên được phép mua hoá đơn để sử 
dụng trong các hoạt động của mình (CV số 3242 TCT/NV4 ngày 28/8/2002). 

40. Chứng từ khi mua muối của diêm dân Cơ sở sản xuất kinh doanh mua muối của các hộ diêm dân về dùng cho 
sản xuất kinh doanh nhưng không có hoá đơn của người bán thì cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê mua hàng để 
làm căn cứ hạch toán chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Được biết, sản phẩm muối không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên cơ sở sản xuất, kinh doanh muối không 
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (CV số 9398 TC/TCT ngày 28/8/2002). 

41. Xuất hoá đơn mới do hoá đơn ghi sai Trường hợp bên bán hàng lập hoá đơn GTGT ghi sai một số nội dung của 
hoá đơn thì có thể xuất hoá đơn khác theo các thủ tục như sau: (i) bên bán và bên mua lập một biên bản nêu rõ lý 
do viết sai; (ii) bên bán thu hồi hoá đơn viết sai và đính kèm theo biên bản mà hai bên đã lập đồng thời phát hành 
hoá đơn khác. Tuy nhiên, trên hoá đơn mới lập, bên bán phải ghi thêm một số nội dung của hoá đơn viết sai (bao 
gồm ký hiệu, số, ngày tháng năm lập hoá đơn viết sai) (CV số 3438 TCT/NV6 ngày 12/9/2002). 

42. Thuế GTGT đối với bò gống nhập khẩu Kể từ ngày 01/01/2002, không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với 
bò giống do các cơ sở nhập khẩu (kể cả uỷ thác nhập khẩu) để thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa theo quy 
hoạch đã được phê duyệt. 

Hồ sơ hưởng ưu đãi về thuế GTGT như trên bao gồm: 

Hợp đồng nhập khẩu bò giống ký với nước ngoài; 
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Hợp đồng bán (hoặc uỷ thác nhập khẩu) giữa cơ sở nhập khẩu với cơ sở thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

QĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển đàn bò sữa (CV số 10285 TC/TCT ngày 
20/9/2002). 

43. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào Đối với các doanh nghiệp, hoá đơn mua hàng hoá (hợp pháp) là căn cứ để doanh 
nghiệp thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán giá vốn của hàng hoá mua vào. Do đó doanh nghiệp 
phải lưu giữ hoá đơn tại doanh nghiệp. 

Trường hợp khi bán các loại xe như ô tô, xe máy, doanh nghiệp phải giao cả hoá đơn (bản gốc) cho khách hàng để 
khách hàng đăng ký lưu hành xe tại cơ quan công an và doanh nghiệp chỉ lưu giữ bản sao thì doanh nghiệp được 
dùng bản sao hoá đơn làm chứng từ để thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán giá vốn của hàng hoá 
mua vào (CV số 10324 TC/TCT ngày 23/9/2002).  

44. Yêu cầu xuất hoá đơn khi thuê nhà  Về nguyên tắc, tất cả các khoản chi phí của doanh nghiệp phải có hoá đơn, 
chứng từ theo quy định thì mới được công nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thuê nhà của hộ 
gia đình để làm trụ sở giao dịch phải có hoá đơn hợp lệ đối với khoản chi phí này thì mới được hạch toán tiền thuê 
nhà vào chi phí của doanh nghiệp.  

Do vậy, khi thuê nhà để làm trụ sở, doanh nghiệp phải yêu cầu bên cho thuê giao hoá đơn hợp lệ và tiền thuê nhà 
ghi trên hoá đơn phải phù hợp với số tiền thực tế thanh toán theo hợp đồng thuê nhà đã ký. 

Được biết, hộ gia đình cho thuê nhà, nếu không đăng ký kinh doanh ngành nghề cho thuê bất động sản, có thể liên 
hệ với cơ quan thuế địa phương để được cấp hoá đơn lẻ theo quy định hiện hành về việc cấp hoá đơn lẻ cho đối 
tượng kinh doanh không thường xuyên (CV số 3871 TCT/NV6 ngày 16/10/2002). 

45. Hoàn thuế đ/v hoá đơn do doanh nghiệp bỏ trốn phát hành Khi phát hiện hoá đơn đầu vào của Công ty là 
hoá đơn của doanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào được 
thực hiện theo nguyên tắc sau: 

Nếu hoá đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng hoá, dịch vụ bỏ trốn thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối 
chiếu với hoạt động kinh doanh của Công ty để xác định có hàng hoá, dịch vụ thực tế mua vào hay không. Trường 
hợp hoá đơn nêu trên là đúng và hàng hoá, dịch vụ mua vào được hạch toán trên sổ sách của Công ty thì Công ty 
được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định. 

Nếu hoá đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và 
không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế (CV số 3989 TCT/NV6 ngày 24/10/2002). 

46. Xử lý vi phạm về sử dụng hoá đơn Trong trường hợp phát hiện có gian lận về hoá đơn (liên lưu do bên bán giữ 
có giá trị thấp hơn liên giao cho bên mua), cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra xác định rõ đối tượng vi phạm. Nếu 
xác định do bên bán vi phạm, người mua không có biểu hiện gian lận hoặc thông đồng với bên bán thì bên bán phải 
xuất lại hoá đơn mới cho bên mua làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chi phí hợp lệ của doanh nghiệp. 

Đáng chú ý là nếu không xác định được bên vi phạm thì bên mua sẽ không được khấu trừ và không được hạch toán 
vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy, khi mua hàng hoá và dịch vụ, bên mua 
hết sức cảnh giác trong việc nhận hoá đơn của bên bán vì nếu rơi vào trường hợp trên mà không xác định được 
bên vi phạm thì hoá đơn mua hàng của người mua sẽ không được công nhận (CV số 4066 TCT/NV2 ngày 
29/10/2002). 

47. Xuất hoá đơn GTGT đối với hàng giảm giá Trường hợp doanh nghiệp bán hàng giảm giá cho khách hàng khi 
khách hàng đạt được doanh số mua nhất định trong một khoảng thời gian nhất định thì giá bán ghi trên hoá đơn là 
giá đã được giảm (CV số 4079 TCT/NV6 ngày 30/10/2002). 

48. Khấu trừ thuế hàng hoá không có hoá đơn GTGT Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không có 
hoá đơn GTGT mà chỉ có hoá đơn bán hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 3% trên giá thanh toán 
ghi trên hoá đơn bán hàng (CV số 4171 TCT/NV2 ngày 04/11/2002).    

49. Hồ sơ khấu trừ thuế đầu vào đối với hàng xuất khẩu Đối với hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT 0%, nếu Doanh nghiệp không lấy lại được xác nhận của cơ quan Hải quan về số lượng hàng hoá thực tế xuất 
khẩu cho phù hợp với số lượng ghi trên hóa đơn GTGT thì hàng hóa xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra 
nhưng cũng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa 
xuất khẩu phải tính vào chi phí (CV số 4174 TCT/NV6 ngày 04/11/2002). 

50. Hoá đơn chứng từ đối với các khoản chi hỗ trợ cho khách hàng Hóa đơn chứng từ đối với các khoản chi hỗ 
trợ khách hàng được thực hiện như sau:  

Đối với doanh nghiệp: chứng từ làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ là: + văn bản quy định của doanh nghiệp 
về cơ chế chi hỗ trợ cho các đại lý; + chứng từ chi của doanh nghiệp ghi rõ nội dung chi, tên đại lý được hỗ trợ và 
phải có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp và đại lý được hỗ trợ. 

Đối với đại lý: phải lập hóa đơn bán hàng (nếu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), hóa đơn 
GTGT (nếu là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) cho bên chủ hàng khi thực hiện thanh toán khoản 
tiền này giữa bên chủ hàng và bên đại lý (CV số 4182 TCT/NV5 ngày 05/11/2002) 

51. Quy định mới về sử dụng hoá đơn  Chính phủ đã ban hành văn bản quy định về việc in, phát hành, sử dụng, 
quản lý hoá đơn. Theo đó, đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ, khi bán, trao đổi hàng hoá, cung ứng 
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dịch vụ phải lập, giao hoá đơn cho khách hàng theo đúng quy định. Trường hợp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ 
có giá trị dưới mức quy định mà người mua không yêu cầu thì người bán không bắt buộc phải lập hoá đơn. 

Khi lập hoá đơn, các doanh nghiệp phải ghi đầy đủ và đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hoá đơn, những chỉ tiêu không 
sử dụng phải gạch bỏ. Ngoài ra, doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn theo đúng thứ tự từ số nhỏ đến số lớn, không được 
dùng cách số. Trường hợp viết sai cần huỷ bỏ hoá đơn thì gạch chéo ghi rõ huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá 
đơn huỷ bỏ. 

Hàng tháng, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau. Hàng 
tháng phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 25/2 của tháng sau với cơ quan nơi 
cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn. 

Khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải báo 
cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quan cung cấp hoặc 
đăng ký sử dụng hoá đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày, kể từ khi có QĐ sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển 
đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động (NĐ số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002). 

52. Hoá đơn, chứng từ lưu thông trên đường Doanh nghiệp mua hàng hóa NK tại chợ biên giới  khi vận chuyển 
vào thị trường nội địa phải có hóa đơn bán hàng của người bán giao cho kèm theo bản trích tờ khai hàng NK. 
Trường hợp doanh nghiệp khi mua hàng hóa NK tại thị trường nội địa phải có hóa đơn bán  hàng do người bán xuất 
cho (CV số 4344 TCT/NV6 ngày 15/11/2002). 

53. Chứng từ hàng bán trả lại Theo đó, trường hợp doanh nghiệp (bên bán) nhận lại một phần hàng đã xuất cho 
doanh nghiệp (bên mua) trả thì hai bên bán và mua phải lập Biên bản về việc trả lại hàng. Khi xuất trả lại hàng cho 
bên bán, bên mua phải lập hóa đơn ghi rõ lý do, số lượng, giá trị của hàng hóa thực tế xuất trả. Nếu bên trả lại 
hàng là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì sử dụng hóa đơn GTGT để làm chứng từ xuất trả 
lại hàng cho bên bán nhưng dòng thuế GTGT gạch chéo, trên hóa đơn ghi rõ hàng xuất trả lại. 

Hoá đơn xuất trả hàng này sẽ là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh số thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp cho 
mỗi bên theo đúng qui định hiện hành về kê khai nộp thuế (CV số 4488 TCT/NV1 ngày 26/11/2002). 

54. Lưu giữ liên 2 hoá đơn GTGT Theo qui định hiện hành, việc sử dụng hoá đơn được thực hiện theo nguyên tắc: 
liên 1 lưu tại cuống, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 làm chứng từ hạch toán. 

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng XK, khách hàng nước ngoài không cần liên 2 của hoá đơn GTGT mà chỉ sử 
dụng hoá đơn thương mại (INVOICE) thì liên 2 phải được lưu giữ tại quyển hóa đơn. Trường hợp phát hiện cơ sở 
không giao liên 2 cho khách hàng mà làm thất lạc thì phải xử lý như trường hợp làm mất hóa đơn theo qui định (CV 
số 4549 TCT/NV1 ngày 29/11/2002). 

55. Thuế GTGT đối với hoá đơn quá thời hạn khấu trừ Đối với các hoá đơn hợp pháp lập trước ngày 30/9/2002 
được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT thì bên mua được kê khai khấu trừ thuế GTGT. Trường hợp 
doanh nghiệp không kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn hợp pháp này thì được tính vào chi phí (gồm 
giá vốn và thuế GTGT) khi xác định TNCT (CV số 4547 TCT/NV1 ngày 29/11/2002). 

56. Hoá đơn khi bán tài sản doanh nghiệp giải thể Hội đồng giải thể doanh nghiệp khi bán tài sản là hàng hóa 
chịu thuế GTGT thì phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Trong trường hợp này, Hội đồng giải thể doanh nghiệp không 
phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế, mỗi khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì phải đăng ký để cơ 
quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho từng trường hợp (CV số 4593 TCT/NV4 ngày 03/12/2002). 

57. Hoá đơn lập cho hàng hoá bán thông qua đại lý Trường hợp chủ hàng đăng ký với cơ quan thuế thực hiện lập 
phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi xuất hàng giao cho đại lý thì từng kỳ hoặc hàng/(tuỳ theo hợp đồng 
giữa hai bên) căn cứ vào số hàng đại lý đã bán, bên chủ hàng phải lập hoá đơn GTGT cho số hàng giao cho đại lý. 
Hoá đơn là căn cứ bên chủ hàng kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa bán ra và bên đại lý kê khai về hàng hóa bán 
đại lý. 

Việc thanh toán giữa bên chủ hàng và bên đại lý do hai bên thoả thuận nhưng phải lập hoá đơn đúng với hàng hóa 
thực tế bán ra để kê khai tính thuế hàng/(CV số 4708 TCT/NV5 ngày 10/12/2002). 

58. Hoá đơn đối với các hộ kinh doanh CTN, dịch vụ NQD Các hộ kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài 
quốc doanh được mua hoá đơn tại cơ quan thuế để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khi thực 
hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai hàng/. (CV số 4747 TCT/NV6 ngày 13/12/2002). 

Các loại thuế khác, phí và lệ phí 
1. Thu các loại phí và lệ phí  Đối với các loại phí và lệ phí có trong Danh mục ban hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí 

mà chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện thì các cơ quan liên quan sẽ chưa được phép thu (CV số 12628/TC-CSTC 
ngày 26/12/2001). 

2. Miễn thuế sử dụng đất  Các đối tượng sau đây sẽ được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kể từ/2002: 

Hộ sản xuất nông nghiệp được xác định là hộ nghèo theo QĐ số 1143/QĐ-LĐTBXH ngày 1/11/2000 của Bộ LĐTBXH; 
và Hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại các xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ (QĐ số 199/2001/QĐ-
TTg ngày 28/12/2001). 

3. Thuế môn bài với hộ kinh doanh  Đối với hộ kinh doanh vận tải, thuế Môn bài sẽ được thu theo hộ kinh doanh 
mà không thu theo đầu xe (CV số 29 TCT/NV6 ngày 2/1/2002). 
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4. Xử phạt hành chính trong thương mại Chính phủ đã ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điểm về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thương mại. Theo đó, thương nhân có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng nếu kinh doanh không đúng 
với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Riêng đối với hành vi kinh doanh mà không đăng ký thì có thể bị 
phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng và bị buộc đình chỉ hoạt động kinh doanh (NĐ số 01/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002). 

5. Thuế đối với xe ô tô được hoán cải  Xe ô tô cứu thương nhập khẩu sau đó được cải tạo thành xe chở người 
(dưới 24 chỗ ngồi) phải nộp thuế TTĐB ở khâu cải tạo, không truy thu thuế ở khâu nhập khẩu (CV số 50 
TCT/NV3 ngày 3/1/2002). 

6. Tính thuế tài nguyên dầu thô  Sản lượng dầu thô để tính thuế tài nguyên là sản lượng dầu thô được khai thác từ 
toàn bộ diện tích theo hợp đồng, sau khi đã loại trừ các tạp chất và đo tại thời điểm giao nhận (CV số 784 
TCT/NV5 ngày 20/2/2002). 

7. Lệ phí trước bạ tài sản góp vốn  Đối với trường hợp một (hoặc một số) thành viên rút vốn bằng tài sản và tài 
sản đó đã đăng ký quyền sở hữu thuộc doanh nghiệp cũ, nay các thành viên đó đăng ký lại quyền sở hữu tài sản thì 
không phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 806 TCT/NV4 ngày 20/2/2002). 

8. Thuế TTĐB đối với ô tô  Các loại ô tô từ 16 đến 24 chỗ ngồi và các loại ô tô, xe cộ khác thiết kế vừa chở người, 
vừa chở hàng và xe lam khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải nộp thuế TTĐB với mức thuế suất là 30% (CV số 
1615 TC/TCT ngày 26/2/2002). 

9. Thuế TTĐB linh kiện NK  Mặt hàng bộ linh kiện máy điều hòa nhiệt độ nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế NK, 
thuế GTGT và không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu. Sau khi doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp 
các linh kiện nhập khẩu thành sản phẩm máy điều hòa hoàn chỉnh thì số máy điều hòa hoàn chỉnh mới thuộc đối 
tượng chịu thuế TTĐB (CV số 1024 TCT/NV3 ngày 7/3/2002). 

10. Thuế chuyển quyền sử dụng đất  Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất khi chuyển quyền 
sử dụng đất đối với đất ở phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất với thuế suất là 4%. (CV số 1133 TCT/NV7 ngày 
14/3/2002). 

11. Chuyển tài sản cho thuê tài chính Tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở 
hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ (TT số 24/2002/TT-BTC 
ngày 20/3/2002). 

12. Không thu lệ phí trước bạ  Tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sử dụng cho bên 
thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 1520 TCT/NV4 ngày 
10/4/2002). 

13. Chi phí về tiền sử dụng đất  Trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân 
không có hóa đơn thì giá trị quyền sử dụng đất được phép trích khấu hao sẽ được xác định theo kê khai của doanh 
nghiệp nhưng tối đa không quá giá đất do UBND cấp tỉnh quy định cho loại đất và vị trí đất tương tự (CV số 1642 
TCT/CS ngày 16/4/2002). 

14. Lệ phí trước bạ động cơ ô tô  Trường hợp chủ xe ô tô được người bán thay động cơ miễn phí không trong thời 
gian bảo hành thì chủ xe ô tô vẫn phải nộp lệ phí trước bạ đối với động cơ khi đăng ký lại quyền sở hữu (CV số 
1675 TCT/NV4 ngày 18/4/2002). 

15. Lệ phí trước bạ đối với xe máy bán trả góp  Trường hợp công ty ký hợp đồng bán xe máy trả góp cho khách 
hàng, khi đăng ký quyền sở hữu tên công ty thì công ty phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo tỷ lệ là 2%. Sau khi 
thanh lý hợp đồng trả góp, chuyển quyền sở hữu sang người mua, người mua đăng ký lại quyền sở hữu thì phải 
nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 1% (CV số 1909 TCT/NV4 ngày 15/5/2002). 

16. Áp dụng văn bản thu lệ phí địa chính  Hiện nay trong khi chờ TT hướng dẫn về việc thu nộp lệ phí địa chính 
được ban hành, các cơ quan thuế tiếp tục tạm thời thu lệ phí địa chính theo hướng dẫn tại CV số 3763 TC/TCT ngày 
18/4/2002 của BTC (CV số 2044 TCT/NV4 ngày 23/5/2002). 

17. Miễn thu lệ phí hạn ngạch hàng xuất khẩu  Việc miễn thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng hoá và lệ phí Hải 
quan đối với tất cả các hàng hoá xuất khẩu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại CV số 8272 TC/TCT ngày 
30/8/2001 của BTC. Tuy nhiên, việc miễn lệ phí này chỉ có giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2002 (CV số 5337 
TC/TCT ngày 3/6/2002). 

18. Hướng dẫn thi hành quy định về phí và lệ phí  Hiện nay tại Việt Nam các loại phí và lệ phí sẽ chỉ do 3 cơ quan có thẩm 
quyền QĐ là Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Điểm đáng chú ý là NĐ số 57 đã ban hành danh mục các 
loại phí và lệ phí đang có hiệu lực thực hiện ở Việt Nam.  

Đối với các loại phí và lệ phí không có tên trong danh mục nêu trên thì các cơ quan nhà nước không được phép thu. 
Các cơ quan, đơn vị nào ban hành các loại phí và lệ phí này phải tự ra văn bản QĐ để bãi bỏ (NĐ số 57/2002/NĐ-
CP ngày 3/6/2002). 

19. Lệ phí trước bạ đối với xe chuyên dùng Trường hợp doanh nghiệp có trang bị xe chữa cháy, xe cứu thương, xe 
chở rác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, nếu được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là xe chuyên 
dùng thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu (CV số 2170 TCT/NV4 ngày 4/6/2002). 

20. Lệ phí trước bạ đ/v đất xây chung cư  Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất để xây dựng nhà chung cư 
cao tầng để bán, được miễn tiền sử dụng đất thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với đất được giao (CV số 2172 
TCT/NV4 ngày 4/6/2002). 
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21. Thực hiện quy định về phí, lệ phí Nhà nước  Cơ quan Nhà nước phải thực hiện ngay việc rà soát lại các khoản 
phí, lệ phí đang thu tại ngành và địa phương mình.  

Loại phí, lệ phí nào không có tên trong danh mục chi tiết về phí, lệ phí quy định tại NĐ số 57/2002/NĐ-CP ngày 
3/6/2002 của Chính phủ thì không được phép thu. Cơ quan, đơn vị nào ban hành loại phí, lệ phí này phải ra ngay 
văn bản để quy định bãi bỏ. Đồng thời, tổ chức, cá nhân đang thực hiện việc thu các loại phí, lệ phí này phải chấm 
dứt ngay việc thu và thực hiện kê khai quyết toán toàn bộ số tiền phí, lệ phí đã thu được với cơ quan thuế.  

Ngoài ra, các loại phí, lệ phí nào mới có tên trong Danh mục chi tiết ban hành kèm theo NĐ 57 mà chưa có văn bản 
hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chưa được phép thu (Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg ngày 
11/6/2002). 

22. Thuế đối với xe bán tải hoán cải thành xe chở người Đối với những xe đã đăng ký dưới dạng bán tải hoặc xe 
tải, việc hoán cải thành xe chở người chỉ được thực hiện sau 5 tháng kể từ ngày đăng ký lưu hành.  

Trường hợp chuyển đổi trong vòng 5 tháng thì phải nộp thêm một khoản phụ thu cho Nhà nước với tỷ lệ khoảng 
20% trên giá tính thuế nhập khẩu. 

Cũng theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc thu khoản phụ thu nói trên sẽ được giao cho cơ quan thuế địa phương. 
Khoản phụ thu này chỉ thu một lần đối với người xin hoán cải từ xe tải sang xe chở người và cơ quan công an chỉ 
cấp đăng ký lưu hành xe chở người sau khi đối tượng xin hoán cải đã nộp xong khoản phụ thu theo qui định (CV số 
8011 TC/TCT ngày 22/7/2002). 

23. Hướng dẫn thực hiện quy định về phí và lệ phí  Bộ Tài chính đã ban hành văn bản  hướng dẫn thực hiện các 
quy định của pháp luật về phí và lệ phí.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí không đồng ý với QĐ thu phí, lệ phí có quyền gửi đơn khiếu nại đến tổ 
chức, cá nhân thu phí, lệ phí trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp phí, lệ phí. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu 
nại, người khiếu nại vẫn phải thực hiện QĐ thu phí, lệ phí.  

Ngoài ra, TT 63 hướng dẫn thêm về việc thu phí và lệ phí trong thời gian trước mắt như sau: 

Loại phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí và đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới; 

Loại phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền thì chưa được phép thu; 

Loại phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí thì không được phép thu. Cơ quan, đơn vị ban hành 
loại phí, lệ phí này phải ra ngay văn bản quy định bãi bỏ. Tổ chức, cá nhân thực hiện thu các loại phí, lệ phí đã bãi 
bỏ trên phải chấm dứt ngay việc thu phí, lệ phí và thực hiện kê khai quyết toán toàn bộ số tiền phí, lệ phí đã thu 
được với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để nộp vào ngân sách Nhà nước (TT số 63/2002/TT-BTC ngày 
24/7/2002). 

24. Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất  Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh quy định. Đối với đất đã 
được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh sau đó mới chuyển nhượng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất bao gồm cả 
phần cơ sở hạ tầng đã đầu tư (CV số 2885 TCT/NV4 ngày 1/8/2002). 

25. Nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp chia, tách doanh nghiệp Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức không phải nộp lệ phí trước bạ (CV số 2915 TCT/NV4 ngày 
5/8/2002). 

26. Phạt chậm nộp tiền nộp phạt  Khi đã có văn bản xử lý thu thuế, thu tiền phạt chính thức của cơ quan thuế có 
thẩm quyền mà đối tượng không nộp thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc số tiền phạt theo quy định thì mỗi 
ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp. 

Tuy nhiên, trong trường hợp phải tạm thời xử lý chờ kết quả điều tra, xác minh để ngăn chặn hậu quả xấu có thể 
xảy ra (biện pháp ngăn ngừa mang tính thạm thời chưa phải là QĐ xử lý chính thức) thì không tính phạt chậm nộp 
(CV số 2928 TCT/TTr ngày 6/8/2002). 

27. Điều chỉnh mức thuế môn bài  Kể từ ngày 1/1/2003, thuế môn bài sẽ được áp dụng như sau: (i) tổ chức kinh doanh 
nộp thuế môn bài theo bốn mức là 3.000.000đ, 2.000.000đ, 1.500.000đ và 1.000.000đ; (ii) hộ cá thể kinh doanh nộp 
thuế môn bài theo 6 mức từ 1.000.000đ đến 50.000đ.  

Việc phân loại các mức thuế tương ứng đối với quy mô của mỗi doanh nghiệp sẽ do Bộ Tài chính quy định cụ thể. Quy 
định này của Chính phủ đã góp phần tạo ra sự công bằng hơn trong môi trường kinh doanh hiện nay, tránh tình trạng 
một doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư hàng vài trăm tỷ đồng cũng đóng cùng một mức thuế như các doanh nghiệp 
kinh doanh nhỏ (NĐ số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002). 

28. Tạm dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Hiện nay, việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu có nhãn 
hiệu bản quyền nước ngoài sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu từ ngày 1/8/2002 trở đi sẽ được tạm dừng để chờ các 
quy định mới của Chính phủ. Tuy nhiên, các lô hàng thuốc lá điếu xuất khẩu trước ngày 1/8/2002 vẫn sẽ được hoàn 
thuế theo quy định hiện hành (CV số 10283 TC/TCT ngày 20/9/2002 ). 

29. Phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng  Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục phí và lệ phí áp dụng đối với các 
hoạt động liên quan tới tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó, đáng chú ý là các loại phí thử nghiệm, phí kiểm định 
phương tiện đo và phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá (QĐ số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002). 
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30. Thuế tài nguyên mặt hàng song, mây  Sản phẩm song, mây khai thác ở rừng tự nhiên thuộc đối tượng chịu 
thuế tài nguyên với mức thuế suất là 5% (CV số 3659 TCT/CS ngày 1/10/2002). 

31. Miễn nộp lệ phí trước bạ Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hay đổi tên doanh 
nghiệp thì doanh nghiệp không phải nộp lệ phí trước bạ khi sang tên đối với số tài sản này.  

Quy định nói trên cũng được áp dụng với trường hợp bên nước ngoài mua lại phần vốn góp của bên Việt Nam trong 
liên doanh để chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Theo đó, khi bên nước ngoài mua lại phần vốn 
góp của bên Việt Nam để chuyển đổi công ty liên doanh thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thì toàn bộ tài 
sản của liên doanh phải làm thủ tục chuyển sang tên công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khi chuyển đổi quyền 
sở hữu, tài sản không phải chịu lệ phí trước bạ (CV số 3671 TCT/NV4 ngày 1/10/2002). 

32. Lệ phí cấp và sử dụng mã số, mã vạch Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và nước ngoài khi đăng ký mã 
số, mã vạch tại Việt Nam phải nộp lệ phí như sau: 

Lệ phí cấp: 1.000.000đồng/1 lần 

Lệ phí duy trì hàng năm: 500.000đồng/1/năm (TT số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002). 

33. Thuế tài nguyên mặt hàng đất sét trắng  Mặt hàng đất sét trắng khai thác thuộc nhóm II, loại 2, khoáng sản 
không kim loại, dùng làm vật liệu sản xuất thiết bị xây dựng cao cấp có mức thuế suất thuế thuế tài nguyên là 3% 
(CV số 3943 TCT/CS ngày 21/10/2002). 

34. Hoàn thuế đ/v sản phẩm chịu thuế TTĐB Sản phẩm chịu thuế TTĐB sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 
Theo quy định hiện hành, mặt hàng điều hoà nhiệt độ do doanh nghiệp sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB 
do vậy không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo đó, doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp điều hoà nhiệt độ. Trong Trường hợp này, thuế 
GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất sản phẩm (CV số 3946 TCT/NV1 
ngày 22/10/2002). 

35. Điều chỉnh mức thuế môn bài  Mức thuế môn bài sẽ được thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp là 
3.000.000 đồng/năm. Được biết, thuế môn bài là loại thuế mà các doanh nghiệp phải đóng hàng/khi trong quá trình 
hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập vào nửa cuối năm thì doanh nghiệp chỉ phải đóng 50% mức 
thuế nêu trên (TT số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002). 

36. Thuế chuyển quyền sử dụng đất  Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất cho nhau thì các bên chuyển đổi 
quyền sử dụng đất đều phải kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với giá trị đất của từng bên chuyển đổi 
(không tính phần chênh lệch) (CV số 4056 TCT/NV7 ngày 28/10/2002). 

37. Thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác thuỷ sản  Về nguyên tắc, trong kỳ tính thuế, các cơ sở khai thác 
di chuyển ngư trường, đã nộp thuế tài nguyên khai thác thì được giảm trừ số thuế tài nguyên phải nọp tại nơi đăng 
ký kê khai nộp thuế của kỳ đó nếu cơ sở xuất trình đầy đủ các chứng từ nộp thuế theo qui định. 

Trường hợp các cơ sở khai thác thuỷ sản đến khai thác thuỷ sản tại địa phương khác, đã thực hiện nộp thuế tài 
nguyên tại Chi cục thuế địa phương đó, thì được tính giảm trừ số thuế tài nguyên phải nộp tại nơi đăng ký kê khai 
nộp thuế (CV số 4378 TCT/NV4 ngày 19/11/2002). 

38. Nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập  Các cơ sở đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế 
đều phải nộp thuế môn bài ngay kể từ/được cấp mã số thuế (CV số 4421 TCT/NV6 ngày 20/11/2002). 

39. Thuế suất thuế TTĐB mặt hàng rượu vang  Mặt hàng rượu vang làm từ trái cây dâu tằm có nồng độ cồn dưới 
20% thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB ở khâu sản xuất với thuế suất là 20% (CV số 4429 TCT/NV6 ngày 
21/11/2002). 

40. Nộp tiền thuê đất Về nguyên tắc, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất mà trong cùng thời gian được hưởng 
nhiều mức miễn, giảm tiền thuê đất theo luật định thì chỉ được hưởng một mức miễn hoặc giảm cao nhất. 

Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, đã nộp trước tiền thuê đất 1 lần cho nhiều 
năm ngay trong năm đầu, thì việc giảm tiền thuê đất các năm tiếp theo được thực hiện như sau: 

Nộp cho 5 năm thì được giảm 5% số tiền thuê đất của 5 năm đó, nộp cho thời hạn thuê đất trên 5 năm, thì cứ mỗi 
năm tăng thêm được giảm cộng thêm 1% nhưng tổng mức giảm không vượt quá 25% số tiền thuê đất phải nộp 
của thời gian đó; 

Nếu doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất trên 30 năm thì được giảm 30% số tiền thuê 
đất phải nộp (CV số 4569 TCT/NV7 ngày 02/12/2002). 

41. Tiền sử dụng đất Người đang sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định về thủ tục 
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị 
quyền sử dụng đất, nay được cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất đang sử 
dụng phù hợp với giấy tờ đó thì không phải nộp tiền sử dụng đất (CV số 4666 TCT/NV7 ngày 06/12/2002). 

42. Thu lệ phí địa chính  Khi được cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ thì chủ 
sử dụng đất phải nộp lệ phí cấp quyền sử dụng đất và lệ phí trích lục bản đồ đối với diện tích đất ghi trong giấy 
chứng nhận (không phân biệt số lượng thửa đất), trường hợp chủ sử dụng có nhiều thửa đất và được cấp nhiều 
giấy chứng nhận khác nhau thì phải nộp lệ phí đối với từng giấy chứng nhận (CV số 4669 TCT/NV4 ngày 
06/12/2002). 
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43. Lệ phí trước bạ Phương tiện vận tải bao gồm tàu thuỷ, kể cả xà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ, tổng thành máy 
tàu thuỷ; thuyền (trừ thuyền không gắn máy và không phải đăng ký quyền sử hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo qui định của pháp luật) thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (CV số 4703 TCT/NV4 ngày 
10/12/2002). 

44. Thời điểm tính tiền thuê đất Trường hợp thời hạn bàn giao đất để sử dụng không đúng với thời hạn bàn giao 
đất qui định tại hợp đồng thuê đất, nếu do nguyên nhân khách quan và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác 
nhận thì thời điểm tính tiền thuê đất được xác định từ ngày doanh nghiệp được bàn giao đất để sử dụng (CV số 
4698 TCT/NV7 ngày 10/12/2002). 

45. Hoàn trả tiền thuê đất thực hiện dự án  Doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án, đã ký hợp đồng thuê đất 
và đã nộp trước tiền thuê đất cho nhiều năm, mà dự án không thực hiện được thì số tiền thuê đất còn lại được 
hoàn trả hoặc được trừ vào tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho các dự án hoặc lô đất khác (nếu có) 
(CV số 4728 TCT/NV7 ngày 12/12/2002). 

46. Điều chỉnh mức thuế Môn bài   Về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài có các nội dung cụ thể sau: 
Các doanh nghiệp thành viên của các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 
nộp thuế Môn bài theo mức 3.000.000 đồng; mức phí này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp trực thuộc hạch 
toán độc lập; 
Các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã cũng như các đơn vị hạch toán phụ thuộc của các doanh nghiệp thành 
viên nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng; 
Các điểm kinh doanh trực thuộc các chi nhánh nói trên nhưng không kinh doanh cùng địa điểm với các chi nhánh đó 
chịu mức thuế Môn bài 1.000.000 đồng (TT số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002). 

47. Phải nộp 40% tiền sử dụng đất Trường hợp Nhà nước giao đất cho tổ chức làm nhà ở cho CBCNV nhưng đơn vị 
đã tự phân chia đất cho từng CBCNV tự làm nhà trước ngày 15/10/1993 thì CBCNV phải nộp 40% tiền sử dụng đất. 
Nếu chia đất sau ngày 15/10/1993 thì CBCNV phải nộp 100% tiền sử đụng đất (CV số 4822 TCT/NV7  ngày 
20/12/2002). 

48. Thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với thương binh  Thương binh hạng 3/4 không thuộc đối tượng được 
miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất (CV số 4830 TCT/NV7 ngày 20/12/2002). 

Xuất nhập khẩu 
1. Kiểm tra việc nhập khẩu lốp ô tô  Tổng cục Hải quan chỉ thị cho các Cục Hải quan tiến hành công tác kiểm tra 

mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu để tránh gian lận thương mại. Theo đó, các Cục Hải quan phải đặc biệt lưu ý kiểm tra 
việc nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô đồng thời chú trọng tăng cường công tác kiểm tra ngay tại cửa khẩu. Nếu phát 
hiện có dấu hiệu gian lận thực tế hàng nhập khẩu thì phải xử lý kiên quyết, thu đủ thuế và báo cáo Tổng cục để xử 
lý (CV số 5967/TCHQ- KTTT ngày 28/12/2001). 

2. Thuế NK mặt hàng hoá chất  Mặt hàng chất địa hoạt hoá RVS và các chất đi kèm dưới dạng ôxít có thuế suất 
thuế NK là 0% (CV số 5290 TCT/NV3 ngày 31/12/2001). 

3. Nhập khẩu hàng hoá thay thế Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có thể nhập khẩu miễn 
thuế các loại máy móc thiết bị để thay thế cho các máy móc thiết bị trước đây đã nhập khẩu bị mất trộm. Tuy 
nhiên, để áp dụng quy định này, doanh nghiệp phải có những chứng cứ chứng minh cho việc mất trộm như biên 
bản kiểm tra hiện trường, xác nhận mất trộm của cơ quan công an địa phương và bản cam đoan của doanh nghiệp. 
(CV số 5380/TMĐT ngày 31/12/2001). 

4. Thủ tục hải quan  Chính phủ đã ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan. Theo 
đó, điều kiện để trở thành đại lý làm thủ tục Hải quan bao gồm: 

Là thương nhân đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; và 

Có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD. 

Các đại lý làm thủ tục hải quan được phép tiến hành khai và ký tờ khai hải quan, thực hiện các công việc về thủ tục 
hải quan theo uỷ quyền của chủ hàng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi được uỷ 
quyền về các nghĩa vụ của người khai hải quan. 

Đối với việc kiểm tra hàng hoá, tuỳ từng trường hợp cụ thể, hàng hoá có thể được miễn kiểm tra thực tế hoặc kiểm 
tra với xác xuất không quá 10% hoặc bị kiểm tra toàn bộ lô hàng. Riêng đối với trường hợp miễn kiểm tra, hàng 
hoá xuất khẩu, nhập khẩu sẽ do người khai tự kê khai với cơ quan hải quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung tự kê khai của mình. Đây có thể được coi là một điểm rất mới trong quá trình cải cách thủ tục hải 
quan của Việt Nam trong thời gian tới (NĐ số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001). 

5. Miễn thuế NK hàng giáo dục Hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ cho giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng được 
xét miễn thuế NK (CV số 5272 TCT/NV3 ngày 31/12/2001). 

6. Kiểm tra sau thông quan hàng hoá Chính phủ đã ban hành văn bản  quy định chi tiết việc kiểm tra sau thông 
quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. Theo đó, việc kiểm tra sau thông quan chỉ được tiến hành khi phát hiện 
thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan. Thời 
hiệu tiến hành kiểm tra là 5 tháng kể từ ngày hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan. Khi tiến hành kiểm 
tra trực tiếp tại đơn vị, các cơ quan chức năng không được kiểm tra quá 5 ngày đối với mỗi QĐ kiểm tra (NĐ số 
102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001). 
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7. Thuế NK cấu kiện nhà lắp sẵn Cấu kiện nhà lắp sẵn có thuế suất thuế NK ưu đãi là 20% (CV số 22 TCT/NV3 
ngày 2/1/2002). 

8. Tăng thuế NK đối với dây curoa Thuế NK đối với mặt hàng dây curoa được tăng từ 5% lên 10% (CV số 01 
TCT/NV3 ngày 2/1/2002).  

9. Thuế NK đối với mặt hàng đề can Thuế suất thuế NK ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng Đề can (trừ loại dùng cho 
các sản phẩm thuỷ tinh) là 15% (CV số 04 TCT/NV3 ngày 2/1/2002). 

10. Quy chế thưởng xuất khẩu  Các mặt hàng xuất khẩu chất lượng cao được huy chương tại triển lãm, hội chợ quốc 
tế tổ chức ở nước ngoài hoặc được các tổ chức quốc tế về chất lượng hàng hoá cấp chứng chỉ hoặc xác nhận bằng 
văn bản thì được thưởng 40 triệu đồng cho mỗi trường hợp (QĐ số 02/2002/QĐ-BTM ngày 2/1/2002). 

11. Giá tính thuế thiết bị sản xuất  Mặt hàng phôi yếm dùng để sản xuất vỏ xe gắn máy (còn được gọi là lốp xe gắn 
máy chưa hoàn chỉnh) không thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế NK. Theo đó, giá 
tính thuế sẽ được xác định theo giá ghi trên hợp đồng nếu có đủ các điều kiện theo luật định (CV số 59 TCT/NV3 
ngày 3/1/2002). 

12. Miễn giảm thuế NK hàng quảng cáo Hàng hoá nhập khẩu để bán quảng cáo không thuộc diện được miễn, giảm thuế NK 
(CV số 32 TCT/NV3 ngày 3/1/2002) . 

13. Thuế đối với tài sản thanh lý  Trường hợp doanh nghiệp cần thanh lý một số máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế để 
tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải được Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ 
quyền cho phép và phải truy nộp thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) (CV số 83/TCT-NV5 ngày 4/1/2002). 

14. Thuế đối với hàng tái xuất  Hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước ngoài (xuất trả lại 
chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba) sẽ được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng 
tái xuất và không phải nộp thuế XK (CV số 70 TCT/NV3 ngày 4/1/2002). 

15. Thủ tục tránh đánh thuế 2 lần  Trong hồ sơ xin miễn giảm thuế theo các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần bao 
gồm cả Giấy chứng nhận cư trú và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế). Do vậy, hai loại giấy tờ này là khác nhau. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký thuế không thể thay thế Giấy 
chứng nhận cư trú (CV số 69 TCT/HTQT ngày 4/1/2002). 

16. Thuế NK thiết bị khai thác than  Thuế NK áp dụng đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho 
khai thác than trong hầm lò là 0% (QĐ số 04/2002/QĐ-BTC ngày 7/1/2002). 

17. Thuế NK mặt hàng que hàn  Mặt hàng dây thép dùng làm que hàn có thuế NK là 5% (CV số 117 TCT/NV3 
ngày 8/1/2002). 

18. Thuế NK mặt hàng bình gas  Mặt hàng bình ga du lịch dùng một lần có chứa khí Butanes có thuế suất thuế NK ưu đãi là 
5% (CV số 110 TCT/NV3 ngày 8/1/2002). 

19. Thuế NK điện thoại di động  Thuế suất thuế NK ưu đãi của mặt hàng điện thoại di động đã được điều chỉnh giảm 
từ 20% xuống còn 15% (CV số 112 TCT/NV3 ngày 8/1/2002). 

20. Thuế băng ghi hình kỹ thuật số  Thuế suất thuế NK mặt hàng Băng ghi hình kỹ thuật số đã được điều chỉnh 
giảm từ 20% xuống còn 5% (CV số 108 TCT/NV3 ngày 8/1/2002). 

21. Thuế NK mặt hàng kim máy khâu  Thuế suất thuế NK ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng kim máy khâu là 10% 
(CV số 114 TCT/NV3 ngày 8/1/2002). 

22. Điều chỉnh giá tính thuế NK  Nếu thực tế từ ngày 1/8/1999 đến ngày 22/10/1999 mà mặt hàng bộ linh kiện CKD 
xe máy nhập khẩu có biến động giảm giá thì cơ quan Hải quan sẽ áp dụng mức giá tối thiểu đã được điều chỉnh tại 
QĐ số 363/1999/QĐ-TCHQ để tính thuế đối với tất cả các doanh nghiệp có nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện CKD xe 
máy đổi hàng với hàng với Lào trong cùng thời điểm nói trên (CV số 120 TC/TCT ngày 8/1/2002). 

23. Thuế NK phụ tùng xe máy  Thuế suất thuế NK của một số phụ tùng xe gắn máy sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 
20/1/2002. Theo đó, thuế suất thuế NK mới áp dụng đối với mặt hàng ác-quy xe máy sẽ là 40% còn thuế suất áp 
dụng đối với các chi tiết cao su của xe máy là 30% (QĐ số 02/2002/QĐ-BTC ngày 9/1/2002). 

24. Phí uỷ thác nhập khẩu hàng hoá  Phí uỷ thác nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở thoả thuận của các bên. 
Trên thực tế, mức phí uỷ thác nhập khẩu thông thường là 1% tính trên giá trị lô hàng (CV số 0125/TM-PC ngày 
10/1/2002). 

25. Hạn ngạch xuất khẩu gạo  Cơ chế giao hạn ngạch xuất khẩu gạo đã bị bãi bỏ. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế được xuất khẩu gạo nếu có đăng ký kinh doanh ngành hàng lương thực hoặc nông sản (CV 
số 0047/TM-XNK ngày 11/1/2002). 

26. Thuế NK mặt hàng kem sữa  Thuế NK áp dụng đối với mặt hàng kem sữa chưa cô đặc, chưa pha thêm đường là 20% 
(CV số 413 TC/TCT ngày 14/1/2002). 

27. Thuế NK mặt hàng hoá chất  Mặt hàng hoá chất chloroparaffin có thuế suất thuế NK là 0% (CV số 417 TC/TCT 
ngày 14/1/2002). 

28. Thuế NK thuốc trừ sâu  Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và bảo hộ cho sản xuất trong nước, Bộ Thương 
mại đề nghị chỉ áp dụng mức thuế NK tối đa là 5% cho phân bón và thuốc trừ sâu nhập khẩu. (CV số 0044/TM-
XNK ngày 14/1/2002). 
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29. Nhập khẩu thép que hàn  Các doanh nghiệp được nhập khẩu các mặt hàng thép theo nhu cầu của mình mà 
không phải xin phép Bộ Thương mại (CV số 0042/TM-XNK ngày 14/1/2002). 

30. Thuế NK mặt hàng chấn lưu đèn  Thuế suất thuế NK hiện áp dụng đối với mặt hàng chấn lưu dùng cho đèn 
huỳnh quang là 10% so với mức thuế suất trước kia là 5% (CV số 259 TCT/NV3 ngày 16/1/2002). 

31. Thuế NK mặt hàng dầu biến thế Thuế suất thuế NK ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng dầu biến thế đã được điều 
chỉnh tăng từ 5% lên 10%. (CV số 260 TCT/NV3 ngày 16/1/2002). 

32. Phân loại thiết bị đồng bộ  Các nguyên tắc phân loại đối với máy móc của thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ theo 
TT số 99/2000/ TT-BTC ngày 12/10/2000 của BTC vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi có hướng dẫn mới (CV 
số 576 TC/TCT ngày 17/1/2002). 

33. Điều kiện tái xuất hàng hoá  Hàng hoá nhập khẩu nhưng buộc phải tái xuất ra nước ngoài có thể được xem xét 
hoàn lại thuế NK và không phải nộp thuế XK khi thoả mãn các điều kiện sau: 

Hàng được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thực nhập; 

Hàng chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam; 

Hàng phải tái xuất ra nước ngoài tại cửa khẩu mà trước đây đã được nhập khẩu (CV số 275 TCT/NV3 ngày 
17/1/2002). 

34. Thuế NK vật liệu phản quang  Mặt hàng vật liệu dẻo nhiệt phản quang có thành phần chính là nhựa 
polyisobutylen có thuế suất thuế NK là 0% (CV số 278 TC/TCT ngày 17/1/2002). 

35. Thuế NK mặt hàng tã lót  Mặt hàng Băng vệ sinh, tã lót trẻ sơ sinh bằng bột giấy, giấy nỉ xenlulo hoặc giấy nỉ 
mỏng bằng sợi xenlulo có thuế suất thuế NK là 30% (CV số 274 TCT/NV3 ngày 17/1/2002). 

36. Thuế NK chấn lưu đèn neon  Thuế suất thuế NK ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng chấn lưu đèn neon (neon lamp 
transformer) có một số điều chỉnh. Theo đó, các lô hàng nhập khẩu từ ngày 1/1/2001 đến hết ngày 14/1/2002 có 
thuế suất thuế NK là 5%. Các lô hàng nhập khẩu kể từ ngày 15/1/2002 trở đi sẽ có mức thuế suất là 10% (CV số 
618 TC/TCT ngày 18/1/2002). 

37. Ký và đóng dấu chứng từ thuế  Các hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp phải do chính 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu mới là hồ sơ hợp pháp (CV số 415 TCT/TTr ngày 
22/1/2002). 

38. Thuế NK mặt hàng tã giấy  Thuế suất thuế NK áp dụng đối với mặt hàng tã giấy dùng cho trẻ em hiện nay sẽ 
vẫn được giữ nguyên không thay đổi (CV số 409 TCT/NV3 ngày 22/1/2002). 

39. Giá tính thuế theo hợp đồng  Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu là giá mua của khách hàng tại cửa khẩu 
nhập bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) theo hợp đồng. Giá mua tại cửa khẩu nhập là tổng số tiền mà 
người mua thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán cho người bán liên quan tới hàng hoá nhập khẩu.  

Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng giá tính thuế NK theo hợp đồng mua bán ngoại thương phải thoả mãn đồng 
thời ba cả điều kiện sau: (i) Hợp đồng được lập thành văn bản và có đầy đủ nội dung chủ yếu của một hợp đồng 
theo quy định; (ii) Số tiền theo Hợp đồng phải được thanh toán toàn bộ qua Ngân hàng; và (iii) Doanh nghiệp nhập 
khẩu thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (TT số 08/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002). 

40. Thuế suất thuế NK xe khách  Thuế suất thuế NK xe khách trên 25 chỗ sẽ được áp dụng như sau: xe chở không quá 
50 người có thuế suất thuế NK ưu đãi là 100%, xe loại khác có thuế suất thuế NK là 60%. (CV số 617 TCT/NV1 ngày 
31/1/2002). 

41. Thuế NK viên lục bảo linh chi  Kể từ ngày 1/1/2001 đến hết ngày 14/1/2002, mức thuế suất áp dụng đối với mặt 
hàng này là 0%. Kể từ ngày 15/1/2002 trở đi, mức thuế suất 10% sẽ được áp dụng (CV số 1076 TC/TCT ngày 
31/1/2002). 

42. Thuế NK bộ phận thay thế   Các bộ phận thay thế chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho máy dệt, máy kéo sợi có thuế 
suất thuế NK là 0% (CV số 1317 TC/TCT ngày 7/2/2002). 

43. Áp dụng giá tính thuế Giá tính thuế NK theo hợp đồng mua bán ngoại thương hiện nay tạm thời sẽ được xác định 
trên cơ sở Bảng giá tính thuế tối thiểu ban hành kèm theo QĐ số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 của TCHQ. 
(CV số 1414 TC/TCT ngày 18/2/2002). 

44. Thuế NK mặt hàng bút dạ  Mặt hàng bút dạ có thuế suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 715 TCT/NV3 ngày 
18/2/2002). 

45. Mua bảo hiểm tài sản Khi nộp lệ phí trước bạ, các đối tượng nộp thuế không phải xuất trình giấy chứng nhận bảo 
hiểm tài sản (CV số 740 TCT/NV4 ngày 18/2/2002). 

46. Nộp thuế đối với dự án ODA Đối với các nhà thầu nước ngoài thực hiện thi công các công trình của chương trình, 
dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nếu nhập khẩu xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì phải nộp thuế theo Luật, 
không áp dụng hình thức tạm nhập-tái xuất (CV số 199/CP-KTTH ngày 25/2/2002). 

47. Thuế suất thuế NK theo CEPT Chính phủ đã công bố Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực 
hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002. Ngoài mức thuế 
suất CEPT áp dụng cho năm 2002, Danh mục này còn ban hành kèm theo mức thuế suất thuế NK ưu đãi và mức 
thuế suất theo CEPT áp dụng cho các năm từ 2003 đến 2006 để các nhà nhập khẩu đối chiếu và so sánh (NĐ số 
21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002). 



Năm 2002 Công ty Kiểm toán và Kế toán - AAC 

 

Trang 52 

48. Thuế NK đ/v Toluene 2,4 Diisocyanate  Mặt hàng Toluene 2,4 Diisocyanate có thuế suất thuế NK ưu đãi là 10% (CV 
số 1942 TC/TCT ngày 7/3/2002). 

49. Thuế NK đ/v mặt hàng tem từ  Mặt hàng tem từ có thuế suất thuế NK ưu đãi là 20%. Mặt hàng này tuỳ thuộc vào đã 
nhiễm từ hay chưa nhiễm từ sẽ thuộc nhóm 8523 hoặc 8524 trong Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu (CV số 1987 
TC/TCT ngày 8/3/2002). 

50. Thuế NK đ/v động cơ diezel  Mặt hàng động cơ diezel loại dùng cho động cơ ô tô công suất 105 kW, có thuế 
suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 2253 TC/TCT ngày 13/3/2002). 

51. Giá tính thuế linh kiện CKD  Linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy không thuộc Danh mục hàng nhà nước quản lý 
giá tính thuế, do vậy, sẽ được áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng nếu đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều 
kiện để áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng như giá ghi trên hợp đồng quá thấp hoặc hàng được nhập theo 
phương thức không phải là mua bán hoặc hàng không được thanh toán qua Ngân hàng thì phải áp dụng giá tính 
thuế theo Bảng giá tối thiểu của Tổng cục Hải quan (CV số 1175 TCT/NV3 ngày 15/3/2002). 

52. Truy thu thuế NK xe máy Tổng cục Hải quan vừa qua đã chỉ thị cho các Cục Hải quan kiểm tra, rà soát lại toàn 
bộ hồ sơ các lô hàng linh kiện xe máy nhập khẩu trong năm 2001, đối chiếu số lượng bộ linh kiện doanh nghiệp đã 
thực tế nhập khẩu với công suất lắp ráp xe máy đã đăng ký. Nếu thấy có chênh lệch thì tiến hành truy thu thuế 
nhập khẩu theo thuế suất 60% đối với toàn bộ số linh kiện nhập khẩu vượt quy định. (CV số 1079/TCHQ-KTTT 
ngày 15/3/2002 ). 

53. Thuế NK đ/v thuốc trị nấm  Các loại dầu gội đầu trị nấm có thuế suất thuế NK ưu đãi là 20%, tăng gấp đôi so 
với mức 10% như trước đây (CV số 2310 TC/TCT ngày 18/3/2002). 

54. Thuế NK nước làm mềm vải  Dung dịch làm mềm vải, loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc tương tự, có thuế 
suất thuế NK là 1% (CV số 2306 TC/TCT ngày 18/3/2002). 

55. Thuế NK mặt hàng hộp ruy băng  Mặt hàng hộp ruy băng rỗng (vỏ ruy băng - cartridges), nếu dùng cho máy in 
có thuế suất là 10%, nếu dùng cho máy chữ có thuế suất thuế NK là 0% (CV số 2252 TC/TCT ngày 
18/3/2002). 

56. Xăng cung ứng cho tàu biển Xăng dầu nhập khẩu để cung ứng cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến 
quốc tế sẽ nộp thuế theo chế độ tạm nhập tái xuất. Theo đó, xăng dầu nhập khẩu phải nộp thuế tại khâu nhập 
khẩu và sẽ được xét hoàn tương ứng với số xăng dầu thực tái xuất cho phương tiện Việt Nam khi hoạt động trên 
các tuyến quốc tế (CV số 3153 TC/TCT ngày 2/4/2002). 

57. NK động cơ đã qua sử dụng  Doanh nghiệp khi nhập khẩu động cơ máy thủy đã qua sử dụng hoặc động cơ máy 
thủy được hoán cải từ động cơ ô tô đã qua sử dụng thì phải có ý kiến của BTM (CV số 1369/TCHQ-GSQL ngày 
2/4/2002). 

58. Nhập khẩu ô-tô 9 chỗ trở xuống  Hiện nay Bộ Thương mại sẽ không cấp phép nhập khẩu đổi với các phương tiện vận 
chuyển hành khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống vì mặt hàng này trong nước đã sản xuất được (CV số 1228/TM-ĐT ngày 
3/4/2002). 

59. Thủ tục hoàn thuế hàng XK  Trường hợp nếu nơi làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu khác với cửa khẩu 
nơi hàng được xuất khẩu thì tờ khai hải quan phải được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu và cơ quan hải 
quan cửa khẩu xác nhận. Trong trường hợp ngược lại, tờ khai hải quan có thể được coi là không hợp lệ khi xét hoàn 
thuế GTGT (CV số 1467 TCT/NV1 ngày 4/4/2002). 

60. Bãi bỏ giấy phép nhập khẩu Bộ Văn hoá đã thông báo việc bãi bỏ giấy phép nhập khẩu của một số thiết bị 
ngành in. Trong đó, đáng chú ý là máy in niên hạn sử dụng, máy in phun công nghiệp dùng để in trên dây điện, 
que hàn, công tơ, máy in mã vạch, và một số loại máy in công nghiệp khác (CV số 1426/VHTT-XB ngày 
4/4/2002). 

61. Thuế NK mặt hàng cáp điện  Mặt hàng cáp trần, bằng hợp kim nhôm chưa cách điện có thuế suất thuế NK phụ 
thuộc vào thiết diện của dây cáp. Theo đó, nếu thiết diện dưới 500 mm2 sẽ có thuế suất là 20%, từ 500 đến 630 
mm2 có thuế suất là 15%, trên 630 mm2 có thuế suất là 0% (CV số 1487 TCT/NV3 ngày 5/4/2002). 

62. Thuế NK đ/v máy hút bụi  Mặt hàng máy hút bụi loại dùng trong gia đình có thuế suất thuế NK ưu đãi là 50%. 
Tuy nhiên, loại dùng trong công nghiệp lại có thuế suất là 0% (CV số 1485 TCT/NV3 ngày 5/4/2002). 

63. Thuế nhập khẩu động cơ điện  Mặt hàng động cơ điện, công suất 160 W có thuế suất thuế NK là 30% (CV số 
1486 TCT/NV3 ngày 5/4/2002). 

64. Thuế NK mặt hàng cáp điện Mặt hàng cáp trần, bằng hợp kim nhôm chưa cách điện có thuế suất thuế NK phụ 
thuộc vào thiết diện của dây cáp. Theo đó, nếu thiết diện dưới 500 mm2 sẽ có thuế suất là 20%, từ 500 đến 630 
mm2 có thuế suất là 15%, trên 630 mm2 có thuế suất là 0% (CV số 1487 TCT/NV3 ngày 5/4/2002). 

65. Thuế NK đ/v máy hút bụi Mặt hàng máy hút bụi loại dùng trong gia đình có thuế suất thuế NK ưu đãi là 50%. 
Tuy nhiên, loại dùng trong công nghiệp lại có thuế suất là 0% (CV số 1485 TCT/NV3 ngày 5/4/2002). 

66. Giá tính thuế hàng nhập khẩu  Cơ quan Hải quan sẽ từ chối kết quả chứng minh của người khai Hải quan về 
tính trung thực của giá ghi trên hợp đồng trong trường hợp: (i) cơ quan Hải quan chỉ ra ít nhất một lô hàng giống 
hệt nhập khẩu trong vòng 15 ngày trước hoặc sau ngày đăng ký tờ khai có mức giá ghi trên hợp đồng đạt từ 80% 
trở lên so với mức giá kiểm tra và cao hơn mức giá của lô hàng đang chứng minh; (ii) trong văn bản chứng minh 
của người khai hải quan có mâu thuẫn, (iii) chứng từ, bằng chứng người khai hải quan đưa ra không hợp pháp, (iv) 
giá ghi trên hợp đồng không phù hợp với giá chào bán công khai…(CV số 1519/TCHQ-KTTT ngày 9/4/2002) 
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67. Thủ tục nhập khẩu muối ăn  Muối ăn là mặt hàng do Bộ Nông nghiệp quản lý. Do vậy, doanh nghiệp nhập khẩu 
muối ăn cần phải có ý kiến của Bộ Nông nghiệp (CV số 1562/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2002). 

68. Thu nợ từ Lào bằng xe máy  Tổng cục Hải quan chỉ thị cho các cơ quan hải quan cửa khẩu chỉ làm thủ tục nhập 
khẩu cho những lô hàng là linh kiện CKD xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu theo phương thức đổi hàng với Lào, đã 
được Bộ Thương mại cho phép, đến cửa khẩu Việt Nam chậm nhất là ngày 30/6/2002 (CV số 1535/TCHQ-GSQL 
ngày 10/4/2002). 

69. Áp dụng Biểu thuế xuất khẩu mới Kể từ ngày 1/5/2002 trở đi, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải 
chịu thuế xuất khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu mới ban hành kèm theo QĐ số 45 (QĐ số 45/2002/QĐ-BTC ngày 
10/4/2002). 

70. Thuế NK mặt hàng hương liệu Bộ Thương mại thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc giảm thuế NK 
mặt hàng hương liệu dùng để sản xuất nước uống từ 20% xuống 10% (CV số 0535/TM-XNK ngày 
11/4/2002). 

71. Tính thuế theo tỷ lệ NĐH Một trong những điều kiện để được áp dụng chính sách ưu đãi thuế là doanh nghiệp 
phải đầu tư sản xuất chi tiết, cụm chi tiết xe máy đạt tỷ lệ NĐH tối thiểu là 20% trong năm 2002. Nếu được áp 
dụng chính sách ưu đãi thuế nhưng khi quyết toán thuế NK, công ty không đạt được điều kiện trên thì sẽ bị truy thu 
thuế NK phần chênh lệch giữa thuế suất theo Biểu thuế NK hiện hành và thuế suất thuế NK tính theo tỷ lệ NĐH, 
đồng thời doanh nghiệp có thể sẽ không được tiếp tục thực hiện chính sách thuế NK theo tỷ lệ NĐH (CV số 3538 
TC/TCT ngày 11/4/2002). 

72. Nhập khẩu động cơ ô tô cũ  Máy thuỷ đã qua sử dụng có công suất trên 30 CV được nhập khẩu. Tuy nhiên, động 
cơ ô tô đã qua sử dụng được hoán cải thành động cơ máy thuỷ thì vẫn thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu 
(CV số 0529/TM-XNK ngày 11/4/2002). 

73. Thuế NK mặt hàng hương liệu  Bộ Thương mại thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc giảm thuế NK 
mặt hàng hương liệu dùng để sản xuất nước uống từ 20% xuống 10% (CV số 0535/TM-XNK ngày 
11/4/2002). 

74. Nhập khẩu động cơ ô tô cũ  Máy thuỷ đã qua sử dụng có công suất trên 30 CV được nhập khẩu. Tuy nhiên, động 
cơ ô tô đã qua sử dụng được hoán cải thành động cơ máy thuỷ thì vẫn thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu 
(CV số 0529/TM-XNK ngày 11/4/2002). 

75. Tính thuế theo tỷ lệ NĐH  Một trong những điều kiện để được áp dụng chính sách ưu đãi thuế là doanh nghiệp 
phải đầu tư sản xuất chi tiết, cụm chi tiết xe máy đạt tỷ lệ NĐH tối thiểu là 20% trong năm 2002. Nếu được áp 
dụng chính sách ưu đãi thuế nhưng khi quyết toán thuế NK, công ty không đạt được điều kiện trên thì sẽ bị truy thu 
thuế NK phần chênh lệch giữa thuế suất theo Biểu thuế NK hiện hành và thuế suất thuế NK tính theo tỷ lệ NĐH, 
đồng thời doanh nghiệp có thể sẽ không được tiếp tục thực hiện chính sách thuế NK theo tỷ lệ NĐH (CV số 3538 
TC/TCT ngày 11/4/2002). 

76. Gia công hàng cho nước ngoài  Các doanh nghiệp có thể được phép gia công các mặt hàng thuộc danh mục 
hàng cấm nhập khẩu khi có sự đồng ý của Bộ Thương mại trên cơ sở các doanh nghiệp này phải đảm bảo các điều 
kiện về quy trình quản lý của Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập khẩu để gia công và sản phẩm sau gia công chờ 
xuất khẩu (CV số 1387/TM-ĐT ngày 15/4/2002). 

77. Gia công hàng cho nước ngoài  Các doanh nghiệp có thể được phép gia công các mặt hàng thuộc danh mục 
hàng cấm nhập khẩu khi có sự đồng ý của Bộ Thương mại trên cơ sở các doanh nghiệp này phải đảm bảo các điều 
kiện về quy trình quản lý của Hải quan đối với hàng hóa tạm nhập khẩu để gia công và sản phẩm sau gia công chờ 
xuất khẩu (CV số 1387/TM-ĐT ngày 15/4/2002). 

78. Thuế NK mặt hàng chè sâm  Mặt hàng chè sâm có thuế suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 1645 TCT/NV3 
ngày 16/4/2002). 

79. Thuế NK ô tô chuyên dùng  Các loại xe ô tô chuyên dùng như xe chở gần cầu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe 
quét đường, xe phun nước, xe sửa chữa lưu động thuộc nhóm 8705 có thuế suất thuế NK là 0% (CV số 3663 
TC/TCT ngày 16/4/2002). 

80. Thuế NK ô tô chuyên dùng  Các loại xe ô tô chuyên dùng như xe chở gần cầu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe 
quét đường, xe phun nước, xe sửa chữa lưu động thuộc nhóm 8705 có thuế suất thuế NK là 0% (CV số 3663 
TC/TCT ngày 16/4/2002). 

81. Thuế NK mặt hàng chè sâm  Mặt hàng chè sâm có thuế suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 1645 TCT/NV3 
ngày 16/4/2002). 

82. Lệ phí trước bạ động cơ ô tô  Trường hợp chủ xe ô tô được người bán thay động cơ miễn phí không trong thời 
gian bảo hành thì chủ xe ô tô vẫn phải nộp lệ phí trước bạ đối với động cơ khi đăng ký lại quyền sở hữu (CV số 
1675 TCT/NV4 ngày 18/4/2002). 

83. Phân loại mặt hàng thang máy  Trong thời gian trước mắt, các cơ quan Hải quan sẽ thực hiện việc phân loại 
mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy vào mã số 8428.10.10 “thang máy” để tính thuế 
NK (CV số 3786 TC/TCT ngày 18/4/2002). 

84. Không làm thủ tục nhập khẩu  Bộ Thương mại đã đề nghị Tổng cục Hải quan không làm thủ tục nhập khẩu cho 
các loại ô tô mui kín kiểu dáng du lịch (loại đã qua sử dụng) (CV số 0580/TM-XNK ngày 18/4/2002). 
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85. Thu lệ phí xuất khẩu hồ tiêu  Bộ Thương mại kiến nghị không nên thu lệ phí xuất khẩu hồ tiêu để lập quỹ hoạt 
động cho Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam trong thời điểm hiện nay nhằm tránh việc nâng cao giá thành của hồ tiêu xuất 
khẩu. Thay vào đó, nguồn kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội nên được đóng góp tự nguyện từ các hội viên (CV 
số 0599/TM-XNK ngày 19/4/2002). 

86. Thuế NK đối với nguyên liệu hỏng  Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu bị hỏng thì vẫn 
thuộc đối tượng chịu thuế NK, ngay kể cả khi số nguyên liệu đó đã được tiêu huỷ sau khi nhập khẩu (CV số 
1720/TCHQ-KTTT ngày 22/4/2002). 

87. Thuế nhập khẩu bộ nồi nấu ăn  Mặt hàng bộ nồi nấu ăn có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 50% (CV số 
3906 TC/TCT ngày 23/4/2002). 

88. Miễn thuế NK nguyên liệu  Vật liệu cách nhiệt OPP hiện nay trong nước chưa sản xuất được. Do vậy, các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể được miễn thuế NK đối với loại vật liệu này (CV số 1525/TM-ĐT ngày 
23/4/2002). 

89. Bổ sung mặt hàng thưởng xuất khẩu  Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa và hàng cơ khí sẽ được bổ 
sung vào danh mục các mặt hàng được hưởng chế độ thưởng theo kim ngạch xuất khẩu (Nghị quyết số 
05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002). 

90. Thuế NK thuốc kháng sinh  Mặt hàng thuốc kháng sinh Claranta-250, Claranta-500 chứa hoạt chất 
Clarithromycin ở dạng uống có mã số 30042041, thuế suất thuế NK ưu đãi là 10% (CV số 1904/TCHQ-KTTT 
ngày 29/4/2002). 

91. Điều chỉnh hạng đất tính thuế  Trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiến hành điều chỉnh hạng đất tính thuế 
sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp sau: (i) các vùng đất được Nhà nước đầu tư lớn về thủy lợi tạo ra 
năng suất cây trồng cao hơn hẳn so với trước, (ii) các vùng đất bị xói mòn bạc mầu mà Nhà nước chậm đầu tư thủy 
lợi dẫn đến năng suất thấp hơn hẳn so với trước kia, (iii) các vùng có sự đầu tư của Nhà nước về mọi mặt dẫn đến 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra năng suất sản lượng hàng hóa cao, và (iv) các vùng giáp ranh có điều kiện 
về đất đai và cơ cấu cây trồng như nhau nhưng hạng đất tính thuế lại quá chênh lệch (CV số 4129 TC/TCT ngày 
29/4/2002). 

92. Thuế NK dụng cụ sửa chữa  Dụng cụ, đồ nghề chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho xe hai bánh gắn máy có thuế 
suất Thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 1805 TCT/NV3 ngày 2/5/2002).  

93. Thu nộp lệ phí trước bạ  Trường hợp tổ chức, cá nhân bán ô tô, xe máy cho người mua ở khác tỉnh, đã làm thủ 
tục rút hồ sơ gốc tại cơ quan công an để chuyển vùng nhưng việc mua bán không thực hiện được vì một số lý do thì 
bên bán không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu đối với ô tô, xe máy không bán được (CV số 
1823 TCT/NV4 ngày 2/5/2002). 

94. Thuế NK giấy vệ sinh dạng cuộn  Mặt hàng giấy vệ sinh hoặc giấy mỏng lau mặt, giấy khăn ăn hoặc khăn lau 
tay và các loại giấy tương tự dùng cho mục đích nội trợ hoặc vệ sinh ở dạng cuộn có thuế suất thuế NK ưu đãi là 
40% (CV số 1811 TCT/NV3 ngày 2/5/2002). 

95. Thuế NK nguyên liệu sản xuất  Hiện nay, trong khi chưa có đủ cơ sở xác định chính xác mã số của mặt hàng có 
thành phần gồm acid phosphoric, màu caramel, caffeine và nước để sản xuất đồ uống, các cơ quan chức năng thực 
hiện việc phân loại mặt hàng này vào mã số 3824.90.20 trong Biểu thuế nhập khẩu. Theo đó, mặt hàng nói trên có 
thuế suất thuế NK là 10% (CV số 4278 TC/TCT ngày 6/5/2002). 

96. Truy thu lợi nhuận bán xe ô tô  Xe ô tô đã qua sử dụng được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu để vận 
chuyển hành khách ở một số tỉnh và thành phố nhưng không sử dụng đúng mục đích nhập khẩu mà bán ra ngoài 
tỉnh thì thuộc đối tượng phải truy thu lợi nhuận. Theo đó:  

- Đối với doanh nghiệp bán là doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu thì: Số lợi nhuận truy thu = Giá bán xe 
- Giá vốn nhập khẩu - Tiền thuế đã nộp - Chi phí phát sinh hợp lý. 

- Đối với doanh nghiệp bán xe ô tô là doanh nghiệp mua xe ô tô lại của doanh nghiệp khác thì: Số lợi 
nhuận truy thu = Giá bán xe - Giá vốn mua xe - Chi phí phát sinh hợp lý (CV số 4325 TC/TCT ngày 
7/5/2002). 

97. Phí và lệ phí hàng hải  Trường hợp một tàu thủy chở hàng từ nước ngoài vào Việt Nam thực hiện việc xếp dỡ 
hàng tại nhiều cảng biển khác nhau nhưng cùng thuộc sự quản lý của một cảng vụ thì kể từ cảng thứ hai trở đi, 
mức thu phí trọng tải mỗi lượt được tính bằng 50% mức thu quy định (CV số 4319 TC/TCT ngày 7/5/2002). 

98. Dịch vụ nhập khẩu và phân phối  Hiện nay Bộ Thương mại đang trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét và ban 
hành văn bản điều chỉnh hoạt động dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Do vậy, trong thời gian trước mắt, Bộ Thương mại đề nghị các cơ quan cấp phép chưa nên bổ sung 
chức năng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc tiến hành dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu 
cho doanh nghiệp khác (CV số 1733/TM-ĐT ngày 7/5/2002). 

99. Dán tem hàng nhập khẩu  Bộ Thương mại đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan 
phân loại các mặt hàng “hộp đựng nước nóng” hoặc “bình pha trà” vào loại sản phẩm phích. Theo đó, hai loại sản 
phẩm này thuộc Danh mục các mặt hàng phải dán tem hàng nhập khẩu theo quy định hiện hành (CV số 
1743/TM-QLTT ngày 8/5/2002).  

100. Giảm thuế NK mặt hàng vàng Trong thời điểm hiện nay khi giá vàng trên thế giới vẫn tiếp tục tăng cao làm ảnh 
hưởng tới giá vàng trong nước thì để đảm bảo kinh doanh cho những đơn vị nhập khẩu vàng, mức thuế suất thuế 
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NK áp dụng đối với một số sản phẩm vàng có thể giảm từ 5% xuống còn 3% (CV số 4461 TC/TCT ngày 
9/5/2002). 

101. Chính sách thuế theo tỷ lệ NĐH  Đối với việc xác định tỷ lệ hoá làm căn cứ tính thuế, các linh kiện, phụ tùng 
trong nước không có khả năng sản xuất, các linh kiện, phụ tùng mua của đơn vị thương mại và các linh kiện, phụ 
tùng mua trôi nổi trên thị trường không xác định được nguồn gốc sẽ không được tính vào giá trị hàng hoá sản xuất 
trong nước mà được tính vào giá trị phần hàng hoá nhập khẩu (CV số 4465 TC/TCT ngày 9/5/2002). 

102. Thuế NK giấy nguyên liệu phức hợp Mặt hàng giấy phực hợp đã in sử dụng làm bao bì cho một số sản phẩm 
như sữa tiệt trùng đóng gói hoặc cà phê sữa hoà tan cần được xem xét là nguyên liệu sản xuất và được hưởng ưu 
đãi về miễn thuế nhập khẩu theo quy định (CV số 1777/TM-ĐT ngày 9/5/2002). 

103. Thuế nhập khẩu giấy bao bì  Mặt hàng giấy bìa kraft làm bao, có trọng lượng trên 150g/m2 đến dưới 225g/m2, 
loại chưa tẩy trắng, thuộc mã số 48044190, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30%. Tuy nhiên, mặt hàng giấy 
và bìa khác nhiều lớp, không tráng, thuộc mã số 4805.21.00 hoặc 4805.22.00 hoặc 4805.23.00 hoặc 4805.29.00, có 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm) (CV số 4487 TC/TCT ngày 10/5/2002). 

104. Sửa đổi thuế suất theo CEPT  Chính phủ đã ban hành văn bản về việc sửa đổi bổ sung mã số, tên gọi và thuế 
suất một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế 
quan có hiệu lực chung (CEPT). Trong đó, đáng chú ý là các mặt hàng như pho mát và sữa đông, cà phê và động 
cơ đốt trong (NĐ số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002). 

105. Hoàn thuế NK nguyên liệu  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất sản 
phẩm bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được xét hoàn thuế 
nhập khẩu. Doanh nghiệp khác bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp 
luật Việt Nam, không chỉ giới hạn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với điều kiện các doanh nghiệp 
này thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (CV số 4519 TC/TCT ngày 13/5/2002). 

106. Thuế đ/v hàng xuất khẩu chậm  Nếu doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng 
xuất khẩu hàng ngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu theo thông báo 
thuế, khi có hàng thực xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất 
khẩu (CV số 2115 TCHQ/KTTT ngày 14/5/2002). 

107. Miễn thuế nhập khẩu quà tặng  Hàng là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân người nước ngoài cho các cá 
nhân và tổ chức ở Việt Nam thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu. Quy định này cũng áp dụng đối với 
việc tặng sản phẩm của các hợp đồng gia công cho nước ngoài (CV số 1918 TCT/NV3 ngày 15/5/2002). 

108. Hồ sơ hoàn thuế nộp quá thời hạn  Việc chậm nộp hồ sơ hoàn thuế của các đối tượng hoàn thuế nhập khẩu 
theo quy định tại TT số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hiện chưa có các chế tài áp dụng. Do 
vậy, nếu các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện hoàn thuế và có văn bản giải trình về việc chậm nộp hồ sơ 
hoàn thuế do nguyên nhân khách quan thì vẫn được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định (CV số 2163 
TCHQ/KTTT ngày 16/5/2002). 

109. Yêu cầu dán tem hàng nhập khẩu Tổng cục Hải quan đã chính thức yêu cầu các cơ quan Hải quan cửa khẩu 
thực hiện việc dán tem hàng nhập khẩu đối với các mặt hàng “hộp đựng nước nóng” hay “bình pha trà” (CV số 
2226/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2002). 

110. Thuế nhập khẩu thuốc tân dược  Thuốc tân dược có chứa các hoạt chất như Clarithromycin, Roxithromycin và 
Azithromycin thuộc mã số 30042031 và có thuế suất thuế nhập khẩu là 10% (CV số 2246/TCHQ-KTTT ngày 
21/5/2002). 

111. Nhập khẩu máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá Chỉ những doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm 
thuốc lá do Bộ Công nghiệp cấp thì mới được nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu các thiết bị, máy móc và nguyên 
liệu sản xuất thuốc lá. Do vậy, làm thủ tục hải quan, ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp 
phải nộp và xuất trình cho cơ quan hải quan văn bản chấp thuận của Bộ Công nghiệp (trong trường hợp nhập khẩu 
máy móc thiết bị sản xuất thuốc lá) hoặc văn bản thông báo kế hoạch nhập khẩu của Bộ Công nghiệp (trong trường 
hợp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá) (CV số 2273/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2002). 

112. Điều chỉnh thuế nhập khẩu phụ tùng xe Các loại phụ tùng xe hai bánh gắn máy nếu có tỷ lệ nội địa hoá trên 
65% có thể được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi từ 7% trở xuống (QĐ số 66/2002/QĐ-BTC ngày 
22/5/2002). 

113. Chênh lệch giá mặt hàng clinker nhập khẩu Kể từ ngày 07/6/2002, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ việc thu chênh lệch 
giá đối với mặt hàng clinker nhập khẩu. (QĐ số 65/2002/QĐ-BTC ngày 22/5/2002). 

114. Hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng XK Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sau đó đưa số 
nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài nhưng chưa 
làm thủ tục hoàn thuế kể từ ngày 1/2/2000 sẽ do cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế (CV số 4972 TC/TCT ngày 
23/5/2002). 

115. Nhập khẩu động cơ đã qua sử dụng Việc cấm nhập khẩu phụ tùng và động cơ ô tô đã qua sử dụng sẽ vẫn được 
tiếp tục áp dụng. Tuy nhiên, máy cắt cỏ có gắn động cơ từ 04 mã lực trở xuống đã qua sử dụng mà có chất lượng 
từ 80% trở lên thì vẫn được phép nhập khẩu vào Việt Nam (CV số 0862/TM-XNK ngày 27/5/2002). 

116. Giá tính thuế linh kiện động cơ diegen  Việc áp giá tính thuế đối với linh kiện động cơ diegen, dàn cày, dàn xới 
được thực hiện như sau: (i) trường hợp các cụm linh kiện của động cơ nếu được nhập khẩu theo dạng đồng bộ thì 
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giá tính thuế được xác định bằng 90% giá của cụm linh kiện cùng loại; (ii) nếu được nhập khẩu dưới dạng không 
đồng bộ thì sẽ áp dụng theo giá của từng linh kiện chi tiết theo quy định hiện hành (CV số 2359/TCHQ-KTTT 
ngày 28/5/2002). 

117. Áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT  Hàng nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT 
phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) nằm trong danh mục hàng hoá quy định tại NĐ số 21/2002/NĐ-CP ngày 
28/5/2002 và NĐ số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002 của Chính phủ; (ii) được nhập khẩu trực tiếp từ các nước 
ASEAN; và (iii) có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN hợp lệ (TT số 47/2002/TT-BTC ngày 
28/5/2002). 

118. Xử lý phạt chậm nộp thuế nhập khẩu Các doanh nghiệp không nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất 
hàng xuất khẩu theo đúng thời hạn của thông báo thuế, sau đó thực xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế 
(275 ngày) thì sẽ được miễn thuế tương ứng với số sản phẩm thực xuất nhưng phải nộp phạt chậm nộp kể từ ngày 
thứ 276 đến ngày thực xuất.(CV số 2432/TCHQ-KTTT ngày 30/5/2002)   

119. Giảm thuế nhập khẩu linh kiện máy tính  Bộ Thương mại vừa qua đã có kiến nghị với Bộ Tài chính trong việc 
giảm thuế nhập khẩu đối với các linh kiện nhập khẩu để lắp ráp máy vi tính.Theo đó, trong thời gian tới, thuế nhập 
khẩu áp dụng đối với các bộ phận chuyên dùng hoặc chỉ dùng cho máy vi tính sẽ được giảm từ 10% xuống còn 5%. 
Đặc biệt, thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng loa máy tính có thể sẽ giảm xuống còn 5% (CV số 0892/TM-
XNK ngày 31/5/2002). 

120. Tạm ngừng làm thủ tục nhập khẩu đường Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục hải quan các tỉnh, thành phố 
thực hiện các việc sau: (i) không giải quyết thủ tục hải quan đối với mặt hàng đường các loại nhập khẩu, và (ii) 
tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm để ngăn chặn tối đa lượng đường nhập khẩu lậu 
vào nội địa (CV số 2568/TCHQ-GSQL ngày 6/6/2002). 

121. Nhập khẩu hàng hoá qua cảng chuyên dùng Cảng chuyên dùng là cảng riêng của doanh nghiệp để chuyên 
xuất khẩu, nhập khẩu một loại mặt hàng nhất định của chính doanh nghiệp đó. Hàng hoá xuất nhập khẩu, phương 
tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cảng chuyên dùng sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo các quy 
định của Luật Hải quan và NĐ số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của CP.  

Chi cục Hải quan nơi gần cảng nhất theo sự phân công công tác của Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ có 
nghĩa vụ làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cảng 
chuyên dùng. Công chức hải quan chỉ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ nêu trên tại cảng chuyên dùng khi có tàu 
vào cảng để xếp dỡ hàng hoá cho đến khi tàu rời khỏi cảng (CV số 2540/TCHQ-GSQL ngày 5/6/2002). 

122. Xác định giá tính thuế đ/v hàng nhập khẩu  Kể từ ngày 1/7/2002, hàng hoá nhập khẩu theo Hiệp định chung 
về thuế quan và thương mại (GATT) sẽ được xác định trị giá tính thuế theo của Chính phủ.  

Theo đó, hàng hoá sẽ được xác định trị giá tính thuế theo các phương pháp với thứ tự ưu tiên sau: (i) phương pháp 
xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của chính hàng hoá đó, (ii) xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao 
dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt, (iii) xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu 
tương tự, (iv) xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ, (v) xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán, và 
(vi) xác định trị giá tính thuế theo trị giá suy luận (NĐ số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002). 

123. Hoàn thuế nhập khẩu đ/v hàng tái xuất  Hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước 
ngoài sẽ được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng tái xuất và không phải nộp thuế xuất 
khẩu (CV số 2236 TCT/NV3 ngày 10/6/2002). 

124. Nhập khẩu máy cắt cỏ đã qua sử dụng  Việc nhập khẩu máy cắt cỏ có gắn động cơ từ 4 mã lực trở xuống loại 
đã qua sử dụng không cần xin phép Bộ Thương mại (CV số 0971/TM-XNK ngày 11/6/2002). 

125. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan  Tổng Cục hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục hải 
quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo đó, trước khi ghi cụ thể kết quả kiểm tra, kiểm hoá viên bắt buộc phải 
ghi vào tờ khai hải quan những nội dung sau: (i) tỷ lệ kiểm tra, (ii) quy cách đóng gói, và (iii) tình trạng niêm phong 
và bao bì của lô hàng hoá xuất nhập khẩu (CV số 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2002). 

126. Hoàn thuế đối với hàng tạm nhập, tái xuất  Máy móc thiết bị được phép nhập khẩu theo hình thức tạm nhập, 
tái xuất để thực hiện các dự án tại Việt Nam thì khi nhập khẩu phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu. Khi tái xuất ra 
khỏi Việt Nam, hàng tạm nhập sẽ được hoàn thuế nhập khẩu xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy 
móc, thiết bị khi tái xuất khẩu (CV số 6111 TC/TCT ngày 19/6/2002). 

127. Hồ sơ xin xoá nợ thuế nhập khẩu phải nộp Các doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu có thể được xoá nợ thuế 
nếu như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có khó khăn do các nguyên nhân khách quan. Các doanh nghiệp 
kinh doanh xuất nhập khẩu có nợ thuế muốn được xem xét xoá nợ thuế phải gửi đến cơ quan hải quan nơi làm thủ 
tục xuất nhập khẩu các tài liệu sau: (i) văn bản đề nghị xoá nợ, (ii) QĐ truy thu thuế của cơ quan hải quan, (iii) tờ 
khai hàng hoá nhập khẩu, (iv) bản mô tả đặc điểm của hàng hoá, và (v) xác nhận của cơ quan hải quan về số nợ 
thuế của doanh nghiệp (CV số 6083 TC/TCT ngày 19/6/2002). 

128. Xét giảm thuế hàng nhập khẩu bị tổn thất  Hàng hoá nhập khẩu bị tổn thất có thể được xem xét miễn giảm 
thuế nhập khẩu. Nếu tổn thất về hàng hoá được phát hiện sau khi doanh nghiệp nhận hàng (sau khi hàng hoá 
thông quan) thì cơ quan hải quan sẽ không chịu trách nhiệm xác nhận tổn thất vì không có cơ sở để xác định hàng 
hoá bị tổn thất trước hay sau khi nhập khẩu. 

Do vậy, đối với hàng hoá thuộc diện được miễn kiểm tra, nếu doanh nghiệp nghi ngờ có tổn thất trong quá trình 
vận chuyển từ nước ngoài đến cửa khẩu nhập thì doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị cơ quan hải quan kiểm tra 
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hàng hoá hoặc mời cơ quan chức năng giám định trong khi hàng hoá còn nằm dưới sự giám sát, quản lý của cơ 
quan hải quan (CV số 2869/ TCHQ-KTTT ngày 24/6/2002). 

129. Miễn thuế hàng nhập khẩu mang theo người  Người nhập cảnh vào Việt Nam được miễn thuế đối với các vật 
phẩm mang theo người với tổng giá trị không quá 5 triệu đồng. Ngoài ra, người nhập cảnh có thể mang theo người 
tối đa là 1,5 lít rượu mạnh, 400 điếu thuốc lá và 5kg chè. 

Cũng theo NĐ số 66, quà biếu, quà tặng gửi từ nước ngoài về Việt Nam có giá trị dưới 1 triệu đồng được miễn thuế 
nhập khẩu. Nếu số quà tặng, quà biếu nói trên có giá trị trên 1 triệu thì giá trị hàng hoá vợt trên 1 triệu sẽ thuộc 
đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành. 

Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế được biếu tặng cho người bị bệnh nặng hoặc người 
bị thiên tai có giá trị không quá 10 triệu đồng Việt Nam thì cũng được miễn các loại thuế (NĐ số 66/2002/NĐ-
CP ngày 1/7/2002). 

130. Lộ trình giảm thuế nhập khẩu hàng may mặc Bộ Tài chính  công bố Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế 
nhập khẩu áp dụng đối với hàng may mặc nhập khẩu từ EU. Theo đó, Danh mục này quy định một cách chi tiết các 
mặt hàng dệt may nhập khẩu từ EU và thuế suất tương ứng áp dụng cho từng năm, kể từ năm 2002 đến năm 2005 
(QĐ số 86/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002). 

131. Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan  Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục hải 
quan đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ 
của Việt Nam. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hàng hoá, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu, xe cộ xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa 
khẩu đường bộ đều phải làm thủ tục hải quan và chịu sự giám sát hải quan. Thời điểm xác định xe và hàng hoá 
nhập khẩu đến cửa khẩu là thời điểm cơ quan hải quan cửa khẩu chấp nhận khai báo hải quan và đăng ký vào sổ 
theo dõi. 

Ngoài ra, CV số 2993 còn quy định một cách cụ thể các thủ tục hải quan tại điểm kiểm soát biên giới, thủ tục hải 
quan tại trụ sở của cơ quan hải quan cửa khẩu, thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.v.v…(CV số 
2993/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2002) 

132. Thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế CEPT  Tổng Cục hải quan hướng dẫn một số điểm liên quan đến việc thực 
hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002. Theo đó: 

Khi chủ hàng nộp giấy C/O mẫu D, cơ quan Hải quan phải kiểm tra, đối chiếu kỹ sự phù hợp giữa các tiêu chí trên 
C/O với các chứng từ khác liên quan đến lô hàng và thực tế kiểm hoá. 

Trong trường hợp có sự nghi ngờ về tính xác thực của C/O, nếu biện pháp kiểm tra trực tiếp của cán bộ Hải quan 
chưa đủ cơ sở kết luận tính xác thực đó thì cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cầu các tổ chức, cá 
nhân nhập khẩu cung cấp thêm tài liệu (nếu có) để chứng minh hàng hoá thực sự có xuất xứ từ các nước ASEAN 
trong thời hạn chậm nhất không quá 01 năm.  

Trường hợp sau khi xem xét các tài liệu do người nhập khẩu cung cấp thêm, nếu cơ quan Hải quan thấy vẫn còn 
vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng giải quyết. Trong khi chờ kết quả thẩm tra, cơ quan Hải 
quan vẫn tiếp tục tiến hành các thủ tục hải quan bình thường theo qui định và tạm áp dụng mức thuế suất ưu đãi 
của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thông thường hiện hành. 

Khi có đủ tài liệu chứng minh đúng là hàng có xuất xứ từ ASEAN thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ thoái trả lại 
cho người nhập khẩu số tiền thuế nhập khẩu chênh lệch (nếu có) (CV số 3016/TCHQ-KTTT ngày 2/7/2002). 

133. Thuế NK đ/v mặt hàng Polyester nguyên sinh  Mặt hàng nhựa polyester nguyên sinh, dạng bột có pha thêm 
các chất màu và một số phụ gia khác nếu dùng để sơn lên các đối tượng nhờ hiệu ứng nhiệt do sử dụng phương 
pháp sơn tĩnh điện hoặc không sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (CV số 2617 TCT/NV3 ngày 11/7/2002). 

134. Áp dụng giá tính thuế đ/v hàng nhập khẩu Đối với hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (không phân biệt hàng hoá nằm trong hay nằm ngoài danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính 
thuế), cơ quan hải quan sẽ áp dụng việc tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hoá đơn hàng hoá nhập khẩu nếu 
như giá ghi trên hoá đơn là giá mua thực tế phải thanh toán bao gồm cả phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) đồng 
thời hàng hoá phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây: 

Hợp đồng được lập bằng văn bản: 

Hợp đồng có đầy đủ các nội dung chủ yếu như tên hàng, số lượng, giá cả và phương thức thanh toán; 

Doanh nghiệp thanh toán 100% trị giá lô hàng nhập khẩu qua ngân hàng; 

Doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (CV số 3211/TCHQ-KTTT ngày 
11/7/2002). 

135. Xử lý thuế đối với hàng hoá tái nhập khẩu  Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái nhập 
khẩu trở lại Việt Nam sẽ được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.  

Một trong những điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu là hàng 
phải được thực nhập khẩu trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa là một/kể từ ngày thực tế xuất khẩu (CV số 2631 
TCT/NV3 ngày 12/7/2002). 
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136. Thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị  Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nguồn 
vốn khấu hao nhập khẩu máy móc, thiết bị để mở rộng quy mô dự án, thay thế và đổi mới công nghệ thì sẽ được 
miễn thuế nhập khẩu như trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định ban đầu (CV số 7669 
TC/TCT ngày 12/7/2002). 

137. Nhập khẩu tàu biển tạo tài sản cố định Theo BTM, tàu biển không thuộc Danh mục các mặt hàng cấm nhập 
khẩu của Việt Nam và Danh mục mặt hàng có Giấy nhập khẩu của Bộ Thương mại.  

Do vậy, tàu biển có quy cách kỹ thuật tuân thủ các điều kiện quy định tại Khoản a Điều 3 NĐ số 99/1998/NĐ-CP 
ngày 28/11/1999 của Chính phủ về quản lý mua bán tàu biển thì sẽ được nhập khẩu mà không cần có Giấy phép 
của Bộ Thương mại (CV số 2778/TM-ĐT ngày 17/7/2002). 

138. Thuế nhập khẩu đ/v mặt hàng thuốc tân dược   Mặt hàng thuốc tân dược Alcid Suspension có hoạt chất chính 
là Magnesium Oxide và Aluminum oxide thuộc nhóm 3004, mã số 3004.90.91, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 
là 10% (CV số 3429/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2002). 

139. Tạm nhập tái xuất xe ô tô  Hàng tạm nhập tái xuất là loại hàng được kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái 
xuất hoặc là máy móc, thiết bị, vật tư thuộc sở hữu nhà thầu nước ngoài được tạm nhập để phục vụ thi công công 
trình theo một dự án đã được phê duyệt và tái xuất khi xây dựng xong công trình đó. 

Xe ô tô nhập khẩu để làm phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động của dự án đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam không thuộc loại hàng tạm nhập tái xuất đã nêu ở trên. Do vậy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài có nhu cầu nhập khẩu ô tô để thực hiện dự án của mình tại Việt Nam sẽ không tiến hành tạm nhập-tái xuất 
mà tiến hành nhập khẩu theo thủ tục bình thường (CV số 2943/TM-ĐT ngày 29/7/2002). 

140. Thanh lý ô tô tạm nhập, tái xuất  Ô tô được phép tạm nhập miễn thuế nếu đem nhượng bán tại thị trường Việt 
Nam trên cơ sở giấy phép của Bộ Thương mại thì phải nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế 
sẽ được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại hàng hoá, cụ thể là:  

Giá trị sử dụng còn lại từ 30% trở xuống thì giá tính thuế bằng 10% giá nhập khẩu hàng mới; 

Nếu giá trị sử dụng còn lại trên 30% đến 50% thì giá tính thuế bằng 20% hàng mới; 

Nếu còn lại trên 50% đến 70% thì giá tính thuế bằng 30% của giá nhập khẩu hàng mới; 

Nếu còn lại trên 70% đến 85% thì giá tính thuế bằng 45% của giá nhập khẩu hàng mới; và 

Giá trị sử dụng còn lại trên 85% thì giá tính thuế bằng 60% của giá nhập khẩu hàng mới (CV số 2850 TCT/NV3 
ngày 30/7/2002). 

141. Danh mục hàng hoá được giảm thuế năm 2002 Thông báo danh mục và số lượng hàng hoá có xuất xứ của 
Lào được giảm 50% thuế nhập khẩu trong năm 2002. Các mặt hàng nhập khẩu này bao gồm gỗ và sản phẩm bằng 
gỗ, khoáng sản, nông sản và các sản phẩm công nghiệp (CV số 1316/TM-XNK ngày 30/7/2002). 

142. Xử lý miễn phạt nộp thuế nhập khẩu Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đang còn 
treo nợ thuế, nợ tiền phạt, nếu do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện không rõ ràng, không đầy 
đủ, dẫn tới việc hiểu và áp dụng kê khai, tính thuế khác nhau và nếu có đủ căn cứ xác định lại số phải nộp thấp hơn 
số đã thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan thì được xoá số tiền thuế, tiền phạt tính không đúng (CV số 2945 
TCT/NV3 ngày 7/8/2002). 

143. Nhập khẩu rượu không cần có giấy phép  Hiện nay mặt hàng rượu không nằm trong danh mục hàng hoá nhập 
khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Do vậy, kể từ năm 2001, việc nhập khẩu rượu không cần phải có giấy 
phép của Bộ Thương mại mà được thực hiện như đối với các mặt hàng tiêu dùng bình thường khác (CV số 3053 
TM/CSTNTN ngày 7/8/2002). 

144. Giãn thời hạn truy nộp thuế nhập khẩu  Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp nợ thuế nhập khẩu bộ 
linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu trong năm 2001 được giãn thời hạn truy nộp thuế với các điều kiện sau: 

Doanh nghiệp có số nợ thuế phải truy nộp từ 5 tỷ đồng trở lên và được Bộ Tài chính kiểm tra, xác nhận thực tế 
không có khả năng trả nợ một lần. 

Doanh nghiệp phải truy nộp ngay ít nhất là 30% số thuế còn nợ của năm 2001 theo kế hoạch trả nợ đã được Bộ Tài 
chính chấp thuận. 

Doanh nghiệp không có những vi phạm như “bán tư cách pháp nhân” cho doanh nghiệp khác, nhập khẩu hàng 
không đúng với khai báo hải quan, nhập khẩu linh kiện của nước ngoài nhưng ghi nhãn hiệu Việt Nam để được 
hưởng chính sách giảm thuế nội địa hoá (CV số 136/TB-VPCP ngày 8/8/2002). 

145. Xin kéo dài thời hạn xin hoàn thuế nhập khẩu Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xuất khẩu hoặc 
kể từ ngày thực hiện xong hợp đồng, các doanh nghiệp thuộc diện được xét hoàn lại thuế nhập khẩu phải hoàn 
thành hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết hoàn lại thuế theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp chậm làm thủ tục nêu trên, nếu do nguyên nhân khách quan như doanh nghiệp mới đi vào 
hoạt động, phía nước ngoài thanh toán tiền hàng chậm, gặp thiên tai, hoả hoạn… và doanh nghiệp mới chỉ vi phạm lần 
đầu thì cơ quan thuế vẫn có thể giải quyết cho doanh nghiệp được hoàn thuế nhưng doanh nghiệp phải nộp phạt đối với 
việc chậm nộp này (CV số 8684 TC/TCT ngày 8/8/2002). 
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146. Thuế nhập khẩu bơm ly tâm  Mặt hàng bơm ly tâm có công suất 14m3/h sử dụng trong công nghiệp thực phẩm 
(dùng để bơm bia, rượu, nước giải khát…), thuộc nhóm 8413, mã số 8413.70.10, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi là 30% (CV số 8763 TC/TCT ngày 9/8/2002). 

147. Thuế suất thuế nhập khẩu máy fax Mặt hàng máy fax không thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước 
quản lý giá tính thuế nhập khẩu.  

Do vậy, nếu có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế ghi trên hợp đồng thì doanh nghiệp được áp dụng giá tính thuế 
theo giá ghi trên hợp đồng. Trường hợp mức giá ghi trên hợp đồng thấp hơn 70% mức giá kiểm tra thì doanh 
nghiệp nhập khẩu thực hiện nộp thuế theo mức giá kiểm tra. Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp nhập khẩu có 
quyền chứng minh tính trung thực của mức giá ghi trên hợp đồng (CV số 30116 TCT/NV3 ngày 12/8/2002). . 

148. Danh mục nguyên vật liệu trong nước đã sản xuất được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ban hành 
danh mục nguyên, vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm mà trong nước đã sản xuất được. Theo đó, 
các doanh nghiệp phần mềm có thể căn cứ vào Danh mục này để xác định mặt hàng mà mình nhập khẩu đã được 
sản xuất trong nước hay chưa. Được biết, doanh nghiệp phần mềm sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với các 
nguyên, vật liệu nhập khẩu trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất phần mềm (QĐ số 63/2002/QĐ-BKHCNMT 
ngày 12/8/2002). 

149. Miễn thuế nhập khẩu vật tư đóng mới toa xe  Các doanh nghiệp trực tiếp đóng mới toa xe thuộc Liên hiệp 
đường sắt Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đến hết năm 2005 đối với số vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng 
loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để đóng mới toa xe (TT số 68/2002/TT-BTC ngày 15/8/2002). 

150. Thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu huỷ bỏ Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được 
hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm. Số thuế được hoàn được tính trên cơ sở định mức tiêu hao 
nguyên vật liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu trong đó bao gồm cả phần hao hụt trong quá 
trình sản xuất. 

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không xuất khẩu được mà buộc phải tiêu 
huỷ thì số nguyên liệu, vật tư nói trên không thuộc đối tượng được hoàn thuế hoặc không thu thuế nhập khẩu. Tuy 
nhiên, tuỳ theo nguyên nhân bị hư hỏng, mất mát thì doanh nghiệp có thể được xem xét giảm thu nhập chịu thuế để tính 
thuế TNDN phải nộp (CV số 3114 TCT/NV3 ngày 20/8/2002). 

151. Cơ chế quản lý nhập khẩu xe máy Theo đề xuất của Bộ Thương mại, cơ chế quản lý nhập khẩu xe máy nguyên 
chiếc và bộ linh kiện không đăng ký tỷ lệ nội địa hoá năm 2003 sẽ được thực hiện như sau:  

Việc nhập khẩu được quản lý thông qua thuế nhập khẩu; không không dùng biện pháp cấp phép nhập khẩu. 

Cho phép các doanh nghiệp có ngành hàng kinh doanh phù hợp được nhập khẩu xe nguyên chiếc để kinh doanh 
như hàng nhập khẩu thông thường. 

Chỉ cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện lắp ráp xe máy theo thông báo của Bộ Công nghiệp được nhập khẩu 
bộ linh kiện không đăng ký tỷ lệ nội địa hoá (CV số 3280/TM-ĐT ngày 20/8/2002). 

152. Lập quỹ bảo hiểm xuất khẩu  Thủ tướng Chính phủ chính thức cho phép các Hiệp hội ngành hàng được phép lập 
quỹ bảo hiểm xuất khẩu. Quỹ bảo hiểm xuất khẩu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 
kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại. 

Mục đích chính của Quỹ bảo hiểm xuất khẩu là hỗ trợ tài chính đối với các hội viên trực tiếp xuất khẩu hàng hoá, đã 
đóng bảo hiểm nhưng tạm thời bị lỗ trong các trường hợp như: (i) hàng hoá lần đầu tiên xuất khẩu bị lỗ do huy 
động đầu tư mới; (ii) hàng hoá xuất khẩu vào thị trường mới; (iii) hàng hoá xuất khẩu bị lỗ do giá thế giới giảm đột 
biến thấp hơn giá vốn hàng xuất khẩu hoặc do biến động về tỷ giá ngoại tệ (QĐ số 110/2002/QĐ-TTg ngày 
21/8/2002). 

153. Thuế ưu đãi theo CEPT đối với ti vi màu Mặt hàng vô tuyến truyền hình màu thuộc mã số HS 8528.12.00 dự 
kiến sẽ đưa vào cắt giảm thuế theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) từ năm 2003 với mức 
thuế suất là 20% và sẽ được cắt giảm xuống 5% vào năm 2006. Khi được đưa vào thực hiệp Hiệp định CEPT, sản 
phẩm ti vi màu sản xuất tại Việt Nam nếu đáp ứng được yêu cầu hàm lượng xuất xứ ASEAN 40% cũng sẽ được 
hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi CEPT như trên khi xuất khẩu sang các nước ASEAN khác (CV số 3191 
TCT/HTQT ngày 23/8/2002). 

154. Xác định chi phí bảo hiểm và vận tải  Trường hợp trong giá mua hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chưa bao 
gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I) mà doanh nghiệp không xuất trình được các chứng từ về phí vận tải và 
phí bảo hiểm thì F và I sẽ được xác định theo CV số 1632/TCHQ-KTTT ngày 30/3/1999 của Tổng cục Hải quan. Cụ 
thể là F được tính bằng 15% giá FOB đối với vận tải bằng đường biển và 20% giá Franco sân bay giao hàng đối với 
vận chuyển bằng đường hàng không (CV số 4046/TCHQ-KTTT ngày 26/8/2002).  

155. Giảm thuế NK phụ tùng, linh kiện máy vi tính Bộ Tài chính vừa qua đã chính thức công bố việc giảm thuế suất 
thuế nhập khẩu áp dụng đối với phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của máy vi tính từ 10% xuống còn 5% (CV số 
3304 TCT/NV3 ngày 4/9/2002). 

156. Xác nhận việc chậm nộp thuế nhập khẩu Đối với trường hợp doanh nghiệp được phép nộp chậm thuế nhập 
khẩu do di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước thì doanh nghiệp gửi kèm theo hồ sơ 
xin nộp chậm thuế bản sao (có đóng dấu của doanh nghiệp) QĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc di 
chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền QĐ việc di 
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chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải là cơ quan Nhà nước cấp tỉnh hoặc Bộ chủ quản của doanh 
nghiệp. 

Đối với trường hợp do xin nộp chậm thuế do thiên tai thì doanh nghiệp phải gửi kèm theo văn bản xác định giá trị tài sản 
bị thiệt hại và phương án xử lý thiệt hại đó. Văn bản phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tài chính 
địa phương về giá trị tài sản bị thiệt hại (CV số 4199/TCHQ-KTTT ngày 3/9/2002). 

157. Giá tính thuế linh kiện xe máy Về nguyên tắc, linh kiện xe máy nhập khẩu để lắp ráp xe máy theo chương trình 
nội địa hoá tại Việt Nam sẽ thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có 
hiện tượng một số địa phương cho phép doanh nghiệp nhập khẩu được áp dụng giá tính thuế đối với mặt hàng nói 
trên theo giá ghi trên hợp đồng ngoại thương.  

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cơ quan Hải quan thống nhất áp giá tính thuế đối với linh kiện xe gắn máy hai 
bánh nhập khẩu thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đúng theo quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo QĐ 
số 117/2002/QĐ-BTC ngày 20/11/2001 của Bộ Tài chính.  

Đặc biệt, CV số 4224 quy định rõ trường hợp nào áp giá không đúng thì sẽ bị tính lại thuế và truy thu số thuế nộp 
thiếu (CV số 4224/TCHQ-KTTT ngày 4/9/2002). 

158. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm mật ong Tổng Cục hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan áp dụng đối với 
mật ong và các sản phẩm từ mật ong xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 

Đối với hàng nhập khẩu, các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục nhập khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong, ngoài 
bộ hồ sơ phải nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quan theo qui định hiện hành, còn phải nộp thêm Giấy chứng nhận 
không có dữ lượng Chloramphenicol do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. 

Đối với sản phẩm xuất khẩu, các tổ chức, cá nhân phải xuất trình thêm Giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó có xác 
nhận hàm lượng Chloramphenicol theo đúng yêu cầu của khách hàng (CV số 4415/TCHQ-GSQL ngày 
13/9/2002). 

159. Chế độ thu phí và lệ phí Hải quan Mặc dù Pháp lệnh phí và lệ phí đã có hiệu lực thi hành được một thời gian 
nhưng chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan hiện nay vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quy 
định tại TT liên tịch số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ Tài 
chính về phí và lệ phí Hải quan (CV số 4446/TCHQ-KTTT ngày 17/9/2002). 

160. Đầu tư sản xuất lắp ráp động cơ xe máy  Kể từ ngày 3/10/2002, việc đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn 
máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước sẽ được thực hiện như sau:  

Theo đó, doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, nhà xưởng để sản xuất được các chi tiết của cụm sản phẩm do 
doanh nghiệp đăng ký theo một quy trình công nghệ hoàn chỉnh từ nguyên liệu và bán thành phẩm. Các phôi đúc, 
dập, rèn của chi tiết, cụm chi tiết được phép mua của các nhà sản xuất khác (trong nước và ngoài nước) và không 
nhất thiết phải sản xuất các loại gioăng, đệm và các chi tiết đã được tiêu chuẩn hoá như bu lông, đai ốc, vòng bi... 

Doanh nghiệp phải được thực hiện chương trình nội địa hoá động cơ xe gắn máy theo mục tiêu và tiến độ cụ thể 
hàng/như sau (bắt đầu tính từ/thứ nhất sau khi dự án đã đi vào sản xuất: 

 Năm thứ 1: tỷ lệ nội địa hoáđộng cơ > 20% 

Năm thứ 2: tỷ lệ nội địa hoáđộng cơ > 30% 

Năm thứ 3: tỷ lệ nội địa hoáđộng cơ > 45% 

Năm thứ 4: tỷ lệ nội địa hoáđộng cơ > 60% 

Liên quan đến vấn đề thủ tục, chủ đầu tư các dự án nói trên gửi hồ sơ về Bộ Công nghiệp để được xem xét, thẩm 
định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công nghiệp sẽ có ý kiến chính thức 
về nội dung của dự án đầu tư (TT số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002). 

161. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu Theo TCHQ, chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xuất khẩu 
hoặc kể từ ngày thực hiện xong một hợp đồng, các đối tượng thuộc diện được xét hoàn lại thuế nhập khẩu phải 
hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoàn thuế theo quy định. 

Tuy nhiên, trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ theo qui định, nếu phát sinh lần đầu và do nguyên nhân khách quan 
(như doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, phía nước ngoài thanh toán tiền hàng chậm, gặp thiên tai, hoả hoạn…) 
thì doanh nghiệp vẫn có thể được cơ quan Hải quan xem xét hoàn thuế nhưng phải nộp phạt vi phạm hành chính 
về việc chậm nộp hồ sơ (CV số 4465/TCHQ-KTTT ngày 18/9/2002). 

162. Tăng thuế nhập khẩu xe máy Ngày 16/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức chấp thuận với đề nghị của 
Bộ Tài chính về việc nâng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe hai bánh gắn máy. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2003 
trở đi, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe hai bánh gắn máy có thể sẽ tăng từ 60% như hiện nay lên 
100%. (CV số 5110/VPCP-KTTH). 

163. Thủ tục xuất, nhập khẩu container rỗng Thủ tục tạm nhập khẩu hoặc tạm xuất khẩu container rỗng được thực 
hiện như sau: 

Khi có container rỗng tạm nhập khẩu, đại lý hãng tàu phải nộp cho Hải quan nơi phương tiện vận tải chuyên chở 
container rỗng tạm nhập các loại giấy tờ sau: (i) văn bản thông báo về việc tạm nhập container phục vụ cho mục 
đích đóng hàng xuất khẩu, trong đó phải cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự lợi dụng tạm nhập 
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để buôn lậu, gian lận thương mại hoặc để bán; và (ii) danh mục cụ thể về số lượng container, số hiệu từng 
container, tên tàu chuyên chở, tên bãi container sẽ được dỡ xuống. 

Khi có container tạm xuất khẩu, đại lý hãng tàu phải nộp cho Hải quan cửa khẩu nơi có container tạm xuất các loại 
giấy tờ sau: (i) văn bản thông báo về tạm xuất container trong đó cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 
có lợi dụng việc tạm xuất container để buôn lậu, trốn thuế; và (ii) danh mục cụ thể về số lượng container, số hiệu 
từng container, xếp tại kho bãi nào hay đưa từ địa điểm nào đến cảng, xuất vào thời gian nào, trên tàu nào.  

Thời gian nộp loại giấy tờ trên phải được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi tàu chở các container trên xuất 
cảnh ((CV số 4524/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2002).  

164. Hàng hoá xuất nhập khẩu qua đường hàng không Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế theo thẻ hành lý, ngoài các chứng từ phải nộp theo quy 
định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn phải nộp thêm các chứng từ sau cho 
Hải quan:  

Bản lược khai hàng hoá, vật phẩm; 

Thông báo của người gửi cho người nhận (thể hiện rõ họ tên, địa chỉ của người gửi, người nhận, tên hàng hoá, số 
lượng hàng hoá…); 

Thông báo của đối tác nước ngoài (đối với hàng hoá nhập khẩu) hoặc của doanh nghiệp (đối với hàng hoá xuất 
khẩu) về số lượng túi/thùng chuyên dùng chứa đựng hàng hoá, số ký hiệu thẻ hành lý gắn trên từng túi/thùng, số 
ký hiệu và thời gian từng chuyến bay (CV số 4562/TCHQ-GSQL ngày 23/9/2002). 

165. Thủ tục nhập khẩu linh kiện xe máy Trong bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu linh kiện xe máy theo tỷ lệ nội địa 
hoá, nếu doanh nghiệp đã nộp văn bằng về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu xe thì không cần thiết phải 
xuất trình văn bằng về quyền sở hữu công nghiệp đối với động cơ (nếu nhãn hiệu động cơ xe phù hợp với nhãn 
hiệu xe) (CV số 4619/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2002). 

166. Truy thu thuế nhập khẩu linh kiện xe máy  Tổng cục Hải quan đã chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc không tiến 
hành thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan, trong khi chờ kết quả quyết toán và QĐ truy thu, truy hoàn của cơ 
quan thuế, đối với các doanh nghiệp chỉ còn nợ thuế truy thu của các tờ khai nhập khẩu linh kiện xe máy từ 
1/1/2001 đến hết ngày 30/4/2001 (CV số 4692/TCHQ-KTTT ngày 26/9/2002). 

167. Thuế nhập khẩu ô tô sát hạch lái xe Xe ô tô sát hạch lái xe được nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu là 
0%. Điều kiện để nhập khẩu miễn thuế đối với loại xe này là: 

Xe phải được lắp đặt đầy đủ các thiết bị sát hạch lái xe theo đúng thiết kế; 

Nhà nhập khẩu được Bộ Giao thông vận tải cho phép nhập khẩu để thực hiện sát hạch và cấp Giấy phép lái xe tại 
các Trung tâm sát hạch lái xe; 

CV đề nghị tính thuế nhập khẩu 0% (CV số 10506 TC/TCT ngày 27/9/2002). 

168. Nhập khẩu hàng phi mậu dịch  Hàng hoá là phụ tùng, vật tư của các loại máy móc phục vụ sản xuất của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được coi là hàng phi mậu dịch. Do vậy, các mặt hàng nói trên không thể nhập 
khẩu vào thị trường Việt Nam theo thủ tục nhập khẩu hàng phi mậu dịch. 

Đối với hàng mẫu phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể mở tài khoản phi mậu dịch 
nhưng trước khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải được Bộ Thương mại hoặc Cơ quan do Bộ Thương mại uỷ 
quyền phê duyệt việc nhập khẩu (CV số 4743/TCHQ-GSQL ngày 27/9/2002). 

169. Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu  Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá tính 
thuế hàng nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu.  

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo nguyên tắc nếu các mặt hàng không thuộc Danh mục các nhóm mặt 
hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng thì giá 
tính thuế nhập khẩu là giá ghi trên hợp đồng ngoại thương (giá CIF) (CV số 3665 TCT/NV3 ngày 1/10/2002). 

170. Giấy phép nhập khẩu rượu Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp được nhập khẩu 
rượu theo nhu cầu kinh doanh mà không phải xin phép của Bộ Thương mại (CV số 1711/TM-XNK ngày 
03/10/2002). 

171. Thuế nhập khẩu máy ảnh kỹ thuật số Thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với máy ảnh kỹ thuật số là 30% 
(CV số 10743 TC/TCT ngày 03/10/2002). 

172. Xuất khẩu hàng hoá tại chỗ  Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Để được 
hưởng mức thuế suất ưu đãi này, doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải xuất trình với cơ quan thuế các tài liệu sau: 

Hoá đơn GTGT có ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nhận hàng và địa điểm 
giao hàng tại Việt Nam. 

Hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu với thương nhân nước ngoài. 

Chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu tại chỗ với thương nhân nước ngoài qua ngân hàng và bằng ngoại tệ tự 
do chuyển đổi. 

Tờ khai hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu tại chỗ (TT số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002). 
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173. Tính thuế nhập khẩu mặt hàng tạm nhập tái xuất  Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng kinh 
doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất là 15 ngày (ngày theo lịch). Nếu thực tái xuất trong thời hạn này thì 
doanh nghiệp không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng tái xuất. Nếu quá thời hạn nộp thuế mà chưa 
tái xuất thì doanh nghiệp phải tạm nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan, sau khi có hàng thực tái 
xuất thì sẽ được xem xét hoàn thuế (CV số 3947 TCT/NV3 ngày 22/10/2002). 

174. Thuế nhập khẩu hàng dệt may Đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định trong danh 
mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ số 86/2002/QĐ-BTC cao hơn mức thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì mức thuế suất thuế nhập 
khẩu áp dụng cho những mặt hàng này sẽ là mức thuế suất ưu đãi (MFN) tại thời điểm hàng nhập khẩu (CV số 
11434 TC/TCT ngày 23/10/2002). 

175. Giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng rượu Rượu thuộc mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu.  Các 
loại rượu Vodka do Nga sản xuất mang nhãn hiệu Gzhelka hoặc Cristall có giá tính thuế tối thiểu là 1,50USD/lít (CV 
số 4003 TCT/NV3 ngày 24/10/2002). 

176. Nhập khẩu linh kiện ô tô  Các doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện mới về lắp ráp ô tô sau khi dự án lắp ráp ôtô 
đã được Chính phủ cho phép. Tuy nhiên, đối với việc nhập khẩu linh kiện mới về để thay thế sửa chữa thì doanh nghiệp 
được nhập khẩu và phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành (CV số 4372/TM-ĐT ngày 24/10/2002). 

177. Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Cuba  Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn 
lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Cu Ba sẽ được ký trong thời gian tới. Việc ký 
Hiệp định này là tiền đề và là cơ sở cho công dân của hai nước tránh phải chịu thuế hai lần khi có thu nhập phát 
sinh từ nước kia (CV số 1349/CP-QHQT ngày 28/10/2002). 

178. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng tặng cho  Hàng hoá của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tạm nhập 
vào Việt Nam để làm hàng mẫu, hàng quảng cáo nhưng không tái xuất mà xin phép giữ lại Việt Nam để làm quà 
tặng, quà lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì được xét miễn thuế nhập khẩu trong trường hợp: 

Hàng hoá dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có giá trị từ US$ 5/vật phẩm 
trở xuống và tổng giá trị lô hàng không quá US$ 3.000. 

Hàng hoá là thiết bị bán lẻ, sản phẩm đơn chiếc mà chủ hàng tặng cho các tổ chức kinh tế Việt Nam để làm mẫu, 
để quảng cáo, giới thiệu hàng không kể giá trị cao hay thấp (CV số 4077 TCT/NV3 ngày 30/10/2002). 

179. Mức giá tính thuế cho loại rượu nhập khẩu chưa qui định tên Mặt hàng rượu là mặt hàng thuộc Danh mục 
các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải tính và nộp thuế 
theo mức giá tính thuế tối thiểu qui định và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Theo TCT, đối với loại rượu nhập khẩu chưa được qui định tên cụ thể thì thực hiện theo mức giá “loại khác” (CV 
4154 TCT/NV3 ngày 04/11/2002) 

180. Xuất khẩu hàng tại chỗ Hàng bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt 
Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được coi là 
hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Hàng xuất khẩu theo hình thức này vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Để 
được công nhận là hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, các doanh nghiệp phải có các hồ sơ như sau: 

Việc xuất khẩu hàng tại chỗ phải được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng mua bán ngoại thương trong đó ghi rõ mặt 
hàng, số lương, tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam. 

Thương nhân nước ngoài phải thực hiện thanh toán tiền đối với hàng xuất khẩu tại chỗ thông qua Ngân hàng. 

Doanh nghiệp phải mở tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ. 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng hoá xuất khẩu tại chỗ phải phù hợp với quy định tại Giấy 
phép đầu tư (CV số 4185 TCT/NV5 ngày 5/11/2002). 

181. Giá tính thuế và lệ phí hải quan bộ linh kiện xe máy NK Việc áp dụng giá tối thiểu và lệ phí hải quan đối với 
mặt hàng bộ linh kiện xe máy nhập khẩu được thực hiện như sau:  

Về giá tính thuế: trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu động cơ xe máy để sản xuất lắp ráp xe máy theo chương 
trình nội địa hoá, được tạm thời xác định giá tính thuế nhập khẩu trên cơ sở giá tính thuế bộ linh kiện xe máy đồng 
bộ và tỉ lệ nội địa hoá xác định trên cơ sở mức thuế suất thuế nhập khẩu. Sau khi quyết toán thực tế sẽ xác định 
chính thức số thuế phải nộp, trường hợp doanh nghiệp nộp thừa sẽ được hoàn lại thuế. 

Về lệ phí hải quan: Mức thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với bộ linh kiện xe máy là 6.000 đồng/bộ, không phân 
biệt bộ linh kiện đồng bộ hay không đồng bộ (CV số 4190 TCT/NV3 ngày 05/11/2002). 

182. Thuế đối với nguyên phụ liệu NK để gia công hàng XK bị hỏa hoạn  Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, 
vật tư để gia công sản xuất hàng xuất khẩu theo Hợp đồng đã ký với phía nước ngoài bị hoả hoạn không thuộc đối 
tượng được xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu và phải nộp đủ thuế theo đúng qui định (CV số 4215 
TCT/NV3 ngày 06/11/2002). 

183. Thuế NK nguyên liệu sản xuất keo dán giày -  Theo quy định hiện hành, các dự án đầu tư thuộc danh mục dự 
án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5/đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong 
nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.  
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Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất 
keo dán giày dạng nước, dạng dung môi, sơn lót, chất làm đông để xuất khẩu và bán cho các doanh nghiệp sản 
xuất hàng xuất khẩu như sau: 

Nguyên liệu nhập khẩu không được nhượng bán và chỉ sử dụng sản xuất tại doanh nghiệp, không được đưa đi gia 
công tại các cơ sở khác; 

Nguyên liệu hoá chất nhập khẩu phải phù hợp với các quy định về quản lý hoá chất nhập khẩu do Bộ Công nghiệp 
công bố; 

Doanh nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu và bán cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu 80% (CV số 4635/TM-
ĐT ngày 8/11/2002). 

184. Áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu  Máy tráng rửa phim X- Quang, thuộc nhóm 9010, mã số 9010.10.00, 
chịu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%, thuế GTGT là 10% (CV số 4241 TCT/NV3 ngày 11/11/2002). 

185. Hoàn thuế NVL nhập khẩu Trường hợp Công ty nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm bán cho 
doanh nghiệp khác để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu. Công ty vẫn 
phải nộp đủ thuế theo luật định (CV số 4271 TCT/NV3 ngày 12/11/2002). 

186. Thuế đối với CSKD xe máy  Cơ sở kinh doanh bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước 
thực hiện giảm giá bán cho khách hàng thấp hơn giá đã công bố sẽ không bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN tính 
theo giá công bố hoặc giá tính lệ phí trước bạ nếu đảm bảo đủ các điều kiện: (i) mức giảm tối đa không vượt quá 
5% so với giá công bố; (ii) có văn bản của cơ sở sản xuất, lắp ráp chấp nhận cho cơ sở nhận đại lý được giảm giá 
thấp hơn so với giá đã công bố. Riêng trường hợp bán xe ô tô cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực 
lượng vũ trang, các doanh nghiệp được áp dụng mức giảm giá cao hơn 5% so với giá công bố nhưng phải thực hiện 
trong hợp đồng kinh tế (CV số 12229/TC-TCT ngày 13/11/2002). 

187. Thuế suất mặt hàng cửa nhựa thành phẩm Qui định mặt hàng cửa nhựa thành phẩm, thuộc nhóm 3925, mã 
số 3925.20.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm) (CV số 4342 TCT/NV3 ngày 
15/11/2002). 

188. Mã số, thuế suất thuế NK, thuế GTGT máy điều hoà nhiệt độ  Qui định về việc xác định mã số, mức thuế 
suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT của bộ phận máy điều hòa nhiệt độ như sau: 

Máy điều hoà không khí, gồm có một quạt gió chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể 
cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, lắp trong xe ô tô và bộ linh kiện rời đồng bộ để lắp 
ráp điều hoà nhiệt độ dùng trong xe ô tô thuộc phân nhóm 8415.20.00, có mức thuế suất thuế NK ưu đãi là 50%, 
thuế GTGT là 5%. 

Các bộ phận có công dụng tổng hợp và các nguyên liệu để sản xuất máy điều hoà ở dạng thỏi, khối tấm hoặc dạng 
thô chưa định hình, được phân loại theo mã số qui định của mặt hàng đó, không phân loại vào nhóm 8415. 

Các bộ phận khác, chuyên dùng cho máy điều hoà loại dùng trong ô tô, không được ghi chi tiết tại bất kỳ một 
nhóm hàng nào của Biểu thuế (trừ các bộ phận có công dụng tổng hợp, các bộ phận đã được nêu riêng biệt ở 
nhóm khác), thuộc 8415.90.19 có mức thuế suất thuế NK ưu đãi là 30%, thuế GTGT là 10% (CV số 4334 
TCT/NV3 ngày 15/11/2002). 

189. Mã số và thuế suất thuế NK mặt hàng thép tấm không hợp kim Việc áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu 
đối với mặt hàng thép tấm không hợp kim có chiều rộng trên 600mm đã tráng phủ ôxit crôm hoặc crôm hoặc ôxit 
crôm đã được phủ sơn, được thực hiện như sau: 

Loại được phủ hoặc tráng bằng ôxit crôm hoặc bằng crôm và ôxit crôm, thuộc mã số 7210.50.00, thuế suất thuế 
nhập khẩu 0% (không phần trăm); 

Loại đã qua công đoạn phủ hoặc tráng ôxit crôm hoặc crôm và ôxit crôm trước khi được sơn, tráng hoặc phủ plastic, 
thuộc mã số 7210.70.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3% (ba phần trăm); 

Loại đã qua công đoạn phủ hoặc tráng ôxit crôm hoặc crôm và ôxit crôm, trước khi được tráng, mạ, phủ các vật liệu 
khác, thuộc mã số 7210.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3% (ba phần trăm) (CV số 12360 TC/TCT ngày 
15/11/2002). 

190. Hoàn thuế NK hàng XK bị thiên tai   Trường hợp doanh nghiệp có lô hàng được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư 
nhập khẩu, đã hoàn thành thủ tục Hải quan hàng xuất khẩu, bị chìm trên đường vận chuyển ra nước ngoài do thiên 
tai  (có xác nhận của cơ  quan chức năng, có thẩm quyền) và đã đáp ứng đủ thủ tục hồ sơ theo qui định thì xử lý 
hoàn thuế (hoặc không thu) thuế nhập khẩu đối với nguyên  liệu, vật tư tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực xuất 
khẩu cho doanh nghiệp (CV số 4395 TCT/NV3 ngày 19/11/2002). 

191. Trưng bày hàng mẫu NK tại VPĐD - Về nguyên tắc, VPĐD của thương nhân nước ngoài không được quyền hoạt 
động thương mại tại Việt Nam. 

Trong trường hợp thương nhân nước ngoài muốn trưng bày giới thiệu hàng hóa tại Việt Nam có thể thuê thương 
nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa của Việt Nam thực hiện (CV số 2056/TM-XNK ngày 
20/11/2002). 

192. Thuế NK đối với ô tô tải và máy điều hoà không khí  Chỉ xe ô tô chở công nhân 24 chỗ trở lên mới được miễn 
thuế NK, trường hợp xe có 2 chức năng vừa chở người, vừa chở hàng sẽ không được miễn thuế NK. 
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Cũng theo CV này, chỉ miễn thuế cho máy điều hoà NK dùng lắp đặt cho văn phòng phục vụ cho quản lý sản xuất, 
nếu dùng trang bị cho các văn phòng khác (như phòng tiếp khách, phòng giải trí, phòng ở v.v…) thì không được 
miễn thuế NK (CV số 4824 TM/ĐT ngày 20/11/2002). 

193. Thuế nhập khẩu thuốc viên ngậm ho  Mặt hàng thuốc Zecuf Cough Lozenges (dạng viên ngậm trị ho) có công 
dụng điều trị ho viêm nhiễm thanh quản, viêm họng thuộc nhóm mã số 3004.90.54 áp dụng thuế suất thuế nhập 
khẩu ưu đãi 10% (CV số 5735/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2002). 

194. Thuế nhập khẩu nhôm thỏi (Ingot) nguyên liệu Đối với mặt hàng nhôm thỏi nhập khẩu trước ngày 
29/08/2002 đã được cơ quan Hải quan địa phương tính thuế nhập khẩu và ra thông báo thuế tương ứng với nhóm 
mã số nào thì thực hiện nộp thuế theo nhóm mã số đó, không được truy hoàn thuế nhập khẩu (CV số 
5722/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2002). 

195. Thuế NK đối với thiết bị cảnh báo  Hệ thống thiết bị cảnh báo lắp trên xe ô tô cứu thương, cảnh sát… nếu được 
cơ quan quản lý chuyên ngành sử dụng loại thiết bị này xác định là tập hợp các thiết bị của thiết bị đồng bộ và hồ 
sơ đáp ứng các điều kiện luật định thì sẽ được áp dụng nguyên tắc phân loại và tính thuế NK theo thiết bị chính. 
Trong trường hợp thiết bị chính có mức thuế NK cao hơn mức thuế NK của các thiết bị khác trong tập hợp các thiết 
bị NK thì các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng cách phân loại theo thiết bị chính hoặc phân loại theo từng thiết 
bị (CV số 12725 TC/TCT ngày 21/11/2002). 

196. Hoàn thuế khi hàng XK bị trả lại Khách hàng nước ngoài trả lại hàng XK, doanh nghiệp đã làm thủ tục NK lại và 
đã nộp thuế GTGT khi NK đối với số hàng bị trả lại thì số thuế GTGT đã nộp ở khâu NK là số thuế đầu vào được 
khấu trừ khi bán số hàng bị trả lại cho tiêu dùng ở trong nước. Cục thuế không phải thu hồi lại số tiền thuế GTGT 
đã hoàn cho số hàng XK bị trả lại vì theo phương thức nêu trên thì số thuế đã hoàn được thu lại khi NK lại hàng để 
bán trong nước (CV số 4434 TCT/CS ngày 21/11/2002). 

197. Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi  Việc sửa đổi này được qui định chi tiết tại Danh mục sửa đổi mức thuế 
suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập NK ưu đãi ban hành kèm theo QĐ số 144 (QĐ số 
144/2002/QĐ/BTC ngày 22/11/2002). 

198. Điều chỉnh loại hình nhập khẩu hàng hóa Doanh nghiệp có vi phạm hành chính về hải quan muốn làm thủ tục 
chuyển đổi loại hình nhập khẩu phải đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn tại của TCHQ: 

Có văn bản giải trình, cam kết thực hiện đúng mục đích nhập khẩu lô hàng để sản xuất hàng xuất khẩu; 

Đáp ứng đủ các điều kiện về nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; 

Chấp hành QĐ xử lý vi phạm của Hải quan (CV số 5771/TCHQ-GSQL ngày 22/11/2002). 

199. Phân loại ống thép làm giàn giáo  Nếu ống thép để làm giàn giáo rỗng lòng theo toàn bộ chiều dài và mặt cắt 
ngang của ống chủ yếu ở dạng hình tròn, ôvan, chữ nhật... thì sẽ thuộc nhóm 7306 và có thể chịu các mức thuế 
suất là 30%, 10%, 5%. Trường hợp giàn giáo hình ống có mức độ chế biến như trên và có mấu lồi với các lỗ mềm 
được ren nơi mà các đinh vít được gắn vào, tại thời điểm lắp ráp, nhằm cố định các vòng kẹp vào đường ống thì 
thuộc nhóm 7308 và được hưởng mức thuế suất là 0% (CV số 13069 TC/TCT ngày 29/11/2002). 

200. Gia hạn nộp thuế nhập khẩu  Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất 
hàng xuất khẩu là 9 tháng kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được Thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải 
quan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp có thể kéo dài hơn 9/như nhập 
khẩu nguyên liệu để đóng tàu thuyền, chế tạo máy móc, thiết bị cơ khí...(CV số 13070 TC/TCT ngày 
29/11/2002) 

201. Mã số tính thuế NK hộp ruy băng xoá  Mặt hàng hộp ruy băng xoá, băng xoá bằng giấy thuộc nhóm mã số tính 
thuế nhập khẩu 3824.90.10 (CV số 6023/TCHQ-KTTT ngày 02/12/2002).  

202. Giá tính thuế NK nước giải khát có ga Mức giá tối thiểu để tính thuế NK quy định cho các loại rượu Spy Wine - 
Cooler từ 50 đến 70 hoặc Sangria Ole Cooler từ 50 đến 70 là 1,00 USD/lít (một đô la Mỹ trên một lít) cũng được áp 
dụng cho các loại nước giải khát có ga, có pha rượu có nồng độ tương đương (từ 50 đến 70) (CV số 13138 
TC/TCT ngày 3/12/2002). 

203. Nguyên vật liệu NK để sản xuất hàng XK Để giải quyết việc xin miễn thuế cho nguyên liệu NK sản xuất hàng 
bán cho doanh nghiệp khác sản xuất hàng XK, Tổng Cục thuế có ý kiến sau: 

Thuế NK: Khi NK vật tư, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng XK, 
doanh nghiệp phải nộp đủ thuế NK theo qui định. Trường hợp doanh nghiệp NK nguyên liệu có thuế suất thuế NK 
là 0% thì khi doanh nghiệp sản xuất hàng XK đã XK sản phẩm không phát sinh thuế NK được hoàn; 

Thuế GTGT: Doanh nghiệp NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam 
phải nộp đủ thuế GTGT theo qui định. Số thuế GTGT nộp ở khâu NK được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác 
định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp trong kỳ nộp thuế của doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế (CV số 4608 TCT/NV3 ngày 
04/12/2002). 

204. Thuế NK xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô Việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế NK mặt hàng xe ô tô, phụ 
tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế NK ưu đãi như sau: 

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng, mức thuế suất thuế NK ưu đãi cao hơn 50% so với mức thuế suất thuế NK ưu đãi 
của xe ô tô mới cùng chủng loại. 
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Đối với các loại hình lắp ráp xe ô tô, mức thuế suất thuế NK được tính bằng mức thuế suất thuế NK ưu đãi xe ô tô 
mới nguyên chiếc nhân (x) tỷ lệ thuế NK ưu đãi quy định cho từng loại hình lắp ráp xe ô tô (QĐ số 
146/2002/QĐ-BTC ngày 04/12/2002). 

205. Thuế NK tủ điều khiển chuyển nguồn Thuế NK tủ điều khiển chuyển nguồn được xác định: (i) loại dùng cho 
điện áp không quá 1000V, mã số 85371090, thuế suất thuế NK ưu đãi 30%; (ii) loại dùng cho điện áp trên 1000V, 
mã số 85372090, thuế suất thuế NK ưu đãi 5% (CV số 4603 TCT/NV3 ngày 04/12/2002). 

206. Hoàn thuế hàng đã NK phải tái xuất Theo TCT, hàng hóa NK nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước 
ngoài (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba) được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương 
ứng với số lượng hàng tái xuất và không phải nộp thuế XK nếu đảm bảo các điều kiện: 

Hàng được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 1 tháng kể từ ngày thực NK; 

Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam; 

Hàng tái xuất ra nước ngoài phải cùng cửa khẩu đã NK hàng hóa đó (CV số 4680 TCT/NV3 ngày 09/12/2002). 

207. Giá tính thuế vải vụn NK Theo quy định, giá tính thuế tối thiểu đối với mặt hàng vải vụn là 0,8 USD/kg (Vải vụn 
là: (i) loại vải rời có độ dài không quá 15 mét, (ii) được xếp vào mã số 63.10 tại Biểu thuế). Theo đó, mức giá theo 
qui định trên chỉ áp dụng cho các trường hợp NK vải thoả mãn cả hai điều kiện trên (CV số 6125/TCHQ-KTTT 
ngày 06/12/2002). 

208. Xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng Về nguyên tắc, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép 
tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ, triển lãm nhưng không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng cho các tổ chức, 
cá nhân Việt Nam được xét miễn thuế NK nếu:   hàng hoá đó có giá từ 5USD/vật phẩm trở xuống và tổng trị giá lô 
hàng không quá 3000 USD;   hoặc hàng hóa là thiết bị lẻ, sản phẩm đơn chiếc mà chủ hàng tặng cho các tổ chức 
kinh tế trong nước để làm mẫu nghiên cứu sản xuất, để quảng cáo, giới thiệu hàng không kể giá trị cao hay thấp. 

Theo hướng dẫn của TCHQ, khi tạm nhập hàng hóa để tham dự hội chợ, triển lãm doanh nghiệp phải lập Danh mục 
hàng hóa dự kiến để biếu tặng và đăng ký với cơ quan Hải quan, sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm, trên cơ sở số 
lượng đã dùng để biếu tặng (có xác nhận của cơ quan Hải quan), doanh nghiệp gửi CV kèm danh mục đã đăng ký 
với cơ quan Hải quan và các giấy tờ liên quan để Bộ Tài chính giải quyết miễn thuế cụ thể (CV số 6124 
TCHQ/GSQL ngày 06/12/2002). 

209. Hoàn thuế hàng thực tế đã XK Để đảm bảo tính chất đầy đủ và chính xác làm căn cứ hoàn thuế, hồ sơ hoàn 
thuế phải có tờ khai hải quan về hàng hóa XK có xác nhận hàng đã XK của cơ quan hải quan và bảng kê ghi rõ số, 
ngày chứng từ thanh toán tiền hàng hoá XK qua ngân hàng, ghi rõ hình thức và đồng tiền thanh toán (CV số 4631 
TCT/CS ngày 6/12/2002). 

210. Thuế đối với dây chuyền sản xuất NK  Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh NK dây chuyền thiết bị, máy móc 
đồng bộ để tạo tài sản cố định thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tuy 
nhiên nếu trong dây chuyền đồng bộ có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế 
GTGT cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ (CV số 4636 TCT/NV3 ngày 06/12/2002). 

211. Mã số, thuế mặt hàng phụ liệu plastic Mặt hàng màng plastic đã hoặc chưa in hình, in chữ, không xốp và chưa 
được gia cố, gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc kết hợp tương tự với các vật liệu khác thuộc nhóm 3920. Trong đó: 

Nếu là màng BOPP (mã số 3920.20.10) hoặc màng polyetylen terephthalat (mã số 3920.62.10) hoặc màng 
cellophane (mã số 3920.71.10), thuế suất thuế NK ưu đãi 5%, thuế GTGT 10%; 

Nếu là màng polyme vinyl clorua loại dẻo (mã số 3920.42.00), thuế suất thuế NK ưu đãi 20%, thuế GTGT 10%; 

Nếu là màng loại khác (các mã số còn lại khác thuộc nhóm 3920), thuế suất thuế NK ưu đãi 10%, thuế GTGT 10% 
(CV số 13335 TC/TCT ngày 6/12/2002). 

212. Mã số thuế mặt hàng máy đo điện NK  Mặt hàng Công tơ điện, thuộc mã số 9028.30.10 (không phân biệt công 
tơ điện tử hay công tơ loại khác) chịu thuế suất thuế NK ưu đãi là 30% (CV số 13337 TC/TCT ngày 
06/12/2002). 

213. Bảng giá tính thuế hàng hoá NK  Bộ Tài chính đã ban hành văn bản về việc ban hành Bảng giá tính thuế đối với 
hàng hóa NK không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá 
ghi trên hợp đồng. Theo QĐ này, giá tính thuế NK hàng đã qua sử dụng được phép NK tính bằng 70% giá hàng mới 
cùng chủng loại (QĐ số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002). 

214. Thuế NK đối với Rơle  Rơle (không phân biệt dùng cho thiết bị điều khiển tín hiêụ đường sắt hay không) dùng 
cho điện áp không quá 100V thuộc nhóm 8536 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi. Trong đó Rơle dùng cho 
điện áp không quá 60V thuộc mã số 8536.41.00 và những loại Rơle khác thuộc mã số 8536.49.00 có thuế suất thuế 
nhập khẩu ưu đãi 30% (CV số 13559 TC/TCT  ngày 12/12/2002). 

215. Thuế NK mặt hàng cân  Cân tiểu ly có độ nhạy 5cg hoặc nhạy hơn thuộc mã số 9016.00.11 hoặc 9016.00.19 chịu 
thuế suất thuế NK ưu đãi 10%. 

Các loại cân khác như cân người, cân hàng hóa sử dụng trong băng chuyền, cân dùng cho việc đóng gói hàng hóa, 
cân phễu, cân xác định trọng lượng khác thuộc Chương 84 , từng loại cân cụ thể sẽ có thuế suất thuế NK ưu đãi từ 
1% đến 30% (CV số13647 TC/TCT ngày 13/12/2002). 

216. Miễn thuế NK nguyên liệu 5/Doanh nghiệp FDI và các Bên hợp doanh nếu đầu tư vào các dự án thuộc danh 
mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 
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thì sẽ được miễn thuế NK đối với nguyên vật liệu sản xuất trong thời hạn 5/kể từ khi bắt đầu sản xuất (CV số 4743 
TCT/NV5 ngày 13/12/2002). 

217. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ  Bộ Tài chính đã  ban hành quy định về thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa XK, NK tại chỗ và mẫu tờ khai hàng hóa XK-NK tại chỗ. Theo đó, doanh nghiệp XK và doanh nghiệp 
NK phải ký hợp đồng mua bán ngoại thương với thương nhân nước ngoài. Ngoài các điều khoản theo quy định, 
trong hợp đồng phải có điều khoản quy định giao, nhận hàng tại Việt Nam và ghi rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp XK 
tại chỗ (đối với hợp đồng mua), doanh nghiệp NK tại chỗ (đối với hợp đồng bán). 

Hợp đồng XK tại chỗ phải có điều khoản qui định thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng (QĐ 
số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002) . 

218. Thay đổi chủ dự án đầu tư  Trường hợp có sự thay đổi về chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư đang trong thời 
gian được hưởng ưu đãi về thuế, chủ đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định thì tiếp tục 
được hưởng ưu đãi về thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại của từng khoản ưu đãi về thuế cụ thể ghi trong Giấy 
chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho chủ đầu tư cũ của dự án đầu tư. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ mà chủ đầu tư cũ đã cam kết thực hiện với Nhà nước (CV số 4779 TCT/CS ngày 
17/12/2002). 

219. Thời hạn nộp thuế đối với hàng NK Thời hạn nộp thuế đối với hàng là vật tư, nguyên liệu NK để sản xuất hàng 
XK là 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày theo lịch) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính 
thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Trường hợp doanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 
tháng hoặc hơn 9 tháng nhưng không XK thì ngoài việc bị xử lý phạt chậm nộp thuế, doanh nghiệp còn bị xử lý vi 
phạm theo pháp luật. Đồng thời doanh nghiệp không được tiếp tục áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng của các lô 
hàng sau. (CV số 4789 TCT/NV3 ngày 18/12/2002). 

220. Giá tính thuế hàng NK  Bảng giá tính thuế đối với hàng hóa NK không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản 
lý giá tính thuế không đủ điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng được áp dụng cho các trường hợp NK sau: 

Lô hàng NK không có hợp đồng; 

Hàng hóa NK theo phương thức khác không phải là mua bán như hàng đổi hàng, hàng đổi công lao động; 

Hàng hoá NK theo các phương thức khác không thông qua hợp đồng mua bán (hàng NK phi mậu dịch, hàng NK của 
cư dân biên giới...); 

Hàng hóa NK có các điều kiện áp giá tính thuế theo hợp đồng nhưng mức giá ghi trên hợp đồng thấp hơn 80% so 
với mức giá tính thuế qui định trong bảng giá. 

Đối với các mặt hàng NK chưa được qui định giá tính thuế trong các bảng giá của BTC, giá tính thuế sẽ được áp 
dụng theo các phương pháp tính được hướng dẫn trong CV này (CV số 6436/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2002). 

221. Khoanh nợ đọng thuế Doanh nghiệp nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN nhưng không có khả năng nộp 
do sản xuất kinh doanh thua lỗ đang lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản thì được xem xét khoanh nợ đọng 
thuế và các khoản phải nộp NSNN. Thời gian khoanh nợ kể từ ngày xác định nợ cho tới khi doanh nghiệp giải thể, 
phá sản (CV số 4799 TCT/NV5 ngày 19/12/2002). 

222. Thanh toán hàng XK theo hình thức bù trừ  Nếu doanh nghiệp XK hàng hoá thực hiện thanh toán theo phương 
thức bù trừ với hàng NK, thì số chênh lệch còn lại phải thu (hoặc phải trả) mà 2 bên sẽ thanh toán cho nhau không 
đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá XK (CV số 4797 TCT/NV5 ngày 
19/12/2002). 

223. Miễn thuế NK hàng phục vụ NCKH  Hàng NK chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học thuộc đối 
tượng được miễn thuế NK (CV số 4832 TCT/NV3 ngày 20/12/2002).  

224. Hàng XK phải NK trở lại  Hàng hóa đã XK phải NK trở lại Việt Nam bao gồm các trường hợp:  

Hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế, sau đó lại tái xuất; 

Hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa; 

Hàng tái nhập phải tiêu thụ.  

Theo hướng dẫn tại CV này, chủ hàng tái nhập phải có văn bản đề nghị tái nhập gửi Hải quan Cửa khẩu nơi hàng 
tái nhập kèm theo văn bản từ chối nhận hàng của bên nước ngoài. Đồng thời, chủ hàng phải xuất trình lô hàng tái 
nhập và bộ hồ sơ lô hàng, trường hợp hàng hoá XK có mẫu lưu hoặc mẫu nguyên liệu lưu thì phải xuất trình mẫu 
lưu liên quan. Mọi hàng hóa tái nhập phải chịu sự kiểm tra hải quan và làm thủ tục hải quan theo qui định ((CV số 
6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002). 

225. Thuế suất thuế NK linh kiện xe máy  Các chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chế tạo, chưa hàn, tẩy rửa, 
sơn hoàn thiện để lắp ráp khung xe 2 bánh gắn máy nhưng chưa có chi tiết nào được hàn gắn với nhau thì thuộc 
mã số 7326.90.00, thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.  

Trường hợp các chi tiết, linh kiện rời đã định hình trong chế tạo, chưa hàn, tẩy rửa, sơn hoàn thiện để sản xuất, lắp 
ráp khung xe 2 bánh gắn máy nhưng một số chi tiết, linh kiện rời đã được hàn dính liền nhau thì: những chi tiết đã 
định hình trong chế tạo chỉ để sản xuất khung xe (dạng phôi) phân loại vào mã số 8714.19.00, thuế suất thuế NK 
ưu đãi 50%; những chi tiết có công dụng tổng hợp, phân loại vào mã số quy định cho từng chi tiết này (CV số 
6506/TCHQ-KTTT ngày 24/12/2002). 
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226. Thuế suất thuế NK nhôm lá mỏng bịt nút chai  Mặt hàng nhôm lá mỏng bịt nút chai có mã số 8309.90.10, chịu 
thuế suất thuế nhập khẩu là 20% (CV số 6523/TCHQ-KTTT ngày 24/12/2002). 

227. Tạm dừng thi hành QĐ 146/2002/QĐ-BTC Bộ Tài chính ra QĐ về việc tạm dừng thi hành QĐ số 146/2002/QĐ-
BTC ngày 4/12/2002 của Bộ trưởng BTC về việc sửa đổi tên, mã số, mức thuế suất thuế NK mặt hàng xe ô tô, phụ 
tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế NK ưu đãi cho đến khi có QĐ mới. 

Việc áp dụng tên, mã số, mức thuế suất thuế NK cho mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu 
thuế NK ưu đãi từ ngày 01/01/2003 vẫn thực hiện theo qui định hiện hành (QĐ số 163/2002/QĐ-BTC ngày 
27/12/2002). 

Các quy định khác  
1. Chính sách phát triển kinh tế  Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp của nước 

CHXHCN Việt Nam, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam đã có một số thay đổi. Trong đó, đáng chú ý là tổ 
chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế được sản xuất, kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật 
không cấm, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. 

Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân được lựa chọn hình thức tổ chức, kinh doanh, được thành lập doanh 
nghiệp không bị hạn chế về quy mô khi hoạt động trong những ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.  

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam, đảm bảo 
quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn, tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. Đặc biệt, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoá. Nhà nước khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đầu tư về nước (Nghị quyết số 51/2001/QH10). 

2. Thủ tục cho thuê lại đất  Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu chế 
xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để cho thuê lại đất phải có trách nhiệm đăng ký việc cho thuê lại đất, xin 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuê lại đất. Hồ sơ đăng ký cho thuê lại đất bao gồm: 

Hợp đồng thuê lại đất; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê lại đất; 

Trích lục bản đồ khu đất cho thuê lại (TT số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001) 

3. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất  Tổ chức có nhu cầu giao đất, thuê đất phải nộp hồ sơ cho Sở địa chính nơi có đất, 
bao gồm các tài liệu sau: 

Đơn xin giao đất hoặc đơn xin thuê đất; 

Văn bản thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

QĐ đầu tư dự án hoặc QĐ phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư 
không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận về địa điểm và diện tích đất; 

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính quỹ đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; và 

Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (TT số 2074/2001/TT-TCĐC ngày 14/12/2001). 

4. Trợ cước, trợ giá vận chuyển  Cước phí vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hoá phẩm, ấn phẩm tuyên truyền 
quảng bá cho du lịch Việt Nam, các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được giảm 
50%. Ngoài ra, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật ở trong nước đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài cũng sẽ được hỗ trợ và giảm xuống còn 50% so với mức bình thường (TT liên tịch số 
103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BNG ngày 24/12/2001). 

5. Lệ phí thủ tục Hải quan  Việc thu lệ phí hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất, tái nhập sẽ 
được thực hiện như sau: 

Đối với hàng tạm nhập, tái xuất thì chỉ thu lệ phí hải quan 01 lần khi làm thủ tục nhập khẩu. Khi tái xuất không thu 
lệ phí Hải quan. 

Đối với hàng tạm xuất tái nhập, lệ phí Hải quan sẽ được miễn trong vòng 01/kể từ ngày 26/7/2001 và không thu lệ phí 
Hải quan khi hàng tái nhập khẩu về Việt Nam (CV số 5906 KTTT/TCHQ ngày 25/12/2001). 

6. Tạm nhập, tái xuất xăng dầu Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tàu của Việt Nam, Bộ Thương mại đã đề 
nghị Chính phủ cho phép áp dụng chế độ tạm nhập tái xuất đối với xăng dầu cung ứng cho tầu biển Việt Nam chạy 
chuyến quốc tế (CV số 3104/TM-XNK ngày 26/12/2001).  

7. Kế toán tiền viện trợ không hoàn lại  (TT số 109/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001). 

8. Công bố Chuẩn mực kế toán Bộ Tài chính đã  công bố bốn chuẩn mực kế toán (đợt 1). Bốn chuẩn mực kế toán 
ban hành kèm theo QĐ 149 bao gồm: (i) Hàng tồn kho; (ii) Tài sản cố định hữu hình; (iii) Tài sản cố định vô hình; 
và (iv) Doanh thu và thu nhập khác (QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001). 

9. Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư  Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở các tài sản còn lại của một HTX đã 
giải thể thì doanh nghiệp đó không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế theo diện dự án đầu tư mới thành 
lập (CV số 124 TCT/CS ngày 8/1/2002). 

10. Thuế doanh nghiệp phần mềm  Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Tuy 
nhiên, một công ty sản xuất phần mềm nhưng thực hiện một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì phải hạch 
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toán riêng các hoạt động đó và chỉ có hoạt động liên quan đến phần mềm mới được hưởng ưu đãi (CV số 191 
TCT/CS ngày 10/1/2002). 

11. Thu nộp tiền sử dụng đất  Trường hợp người sử dụng đất được giao đất hoặc đã sử dụng đất ở ổn định từ ngày 
15/10/1993 trở đi mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nhưng đất đang sử dụng phù hợp với quy 
hoạch và không có tranh chấp, khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải 
nộp 100 % tiền sử dụng đất (CV số 455 TCT/NV7 ngày 23/1/2002). 

12. Chính sách thu tiền sử dụng đất  Người sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thì không phải nộp 
tiền sử dụng đất (CV số 447 TCT/NV2 ngày 23/1/2002). 

13. Đăng ký tài sản cho thuê tài chính  Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản  hướng dẫn việc đăng ký tài sản cho thuê 
tài chính. Theo đó, các tài sản cho thuê tài chính sau đây phải được đăng ký tại các cơ quan đăng ký của Bộ Tư 
pháp: (i) máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; (ii) ô tô, tàu biển, tàu sông và các phương tiện vận chuyển khác; 
và (iii) các động sản khác theo quy định tại Khoản 2, Điều 181 của Bộ luật Dân sự. 

Cũng theo TT số 02, mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài sản cho thuê tài chính đều có quyền 
yêu cầu các cơ quan đăng ký thuộc Bộ Tư pháp cung cấp những thông tin có liên quan đến tài sản đăng ký (TT số 
02/2002/TT-BTP ngày 22/2/2002). 

14. Hoàn trả tiền gửi trong bưu phẩm Tiền gửi kèm trong các bưu phẩm có thể sẽ bị các cơ quan Hải quan tạm giữ. 
Khi tạm giữ, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho người nhận. Nếu sau 3 lần không có ai đến nhận thì cơ quan Hải 
quan sẽ hoàn trả lại tiền thông qua hệ thống dịch vụ chuyển tiền của bưu điện. (CV số 819 ngày 25/2/2002). 

15. Kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Chỉ có các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá 
mới được phép kinh doanh mặt hàng này. Khi tiến hành kinh doanh, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số các 
điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và về phòng, chống cháy nổ. Theo đó, diện tích 
của cơ sở thu mua không được dưới 500 m2. Ngoài ra, cơ sở thu mua phải có kho riêng cho nguyên liệu thuốc lá 
phù hợp tiêu chuẩn. Đặc biệt, điểm thu mua phải có gắn biển hiệu thu mua và phải có mẫu thuốc lá nguyên liệu 
theo tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp quy định (TT số 01/2002/TT-BCN ngày 26/2/2002). 

16. Hợp đồng cầm cố, thế chấp  Các hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản và có thể được 
công chứng hay chứng thực tại các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc công chứng hợp đồng cầm cố, thế 
chấp, bảo lãnh bằng tài sản không thay thế cho việc đăng ký các hợp đồng này. Do vậy, các bên muốn hưởng thứ 
tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo thì phải đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch 
đảm bảo (TT số 06/2002/TT-BTP ngày 28/2/2002). 

17. Xác định tỷ lệ nội địa hoá  Tỷ lệ nội địa hoá của một sản phẩm hay phụ tùng của năm tài chính tiếp theo sẽ được 
xác định trên cơ sở tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được của năm trước liền kề. Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ 
vào tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được tại báo cáo quyết toán để tính và thu thuế NK (CV số 1695 TC/TCT ngày 
28/2/2002). 

18. Chứng từ nộp lệ phí trước bạ Đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế trước bạ bằng tiền chuyển khoản thì phải có 
Giấy nộp tiền vào NSNN. Giấy nộp tiền vào NSNN khi có xác nhận, ký tên, đóng dấu của Kho bạc nhà nước, kèm 
theo thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế là các chứng từ xác định tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước 
bạ để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan có thẩm quyền (CV số 1077 TCT/NV4 ngày 
12/3/2002). 

19. Áp dụng Chính sách một giá  Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam sẽ được áp 
dụng mức giá giống như công dân Việt Nam định cư trong nước đối với các dịch vụ hay thủ tục hành chính tiến 
hành trước các cơ quan, tổ chức Nhà nước Việt Nam (CV số 2124 TC/TCT ngày 13/3/2002). 

20. Ngành nghề được ưu đãi đầu tư  Chính phủ đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề được ưu 
đãi đầu tư trong nước, trong đó đáng chú ý là: (i) ngành kinh doanh vận tải công cộng, phát triển sự nghiệp giáo 
dục đào tạo, y tế, văn hóa dân tộc; (ii) sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; và (iii) nghiên cứu phát triển khoa học 
công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ (NĐ số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002). 

21. Ưu đãi đ/v DN thành lập mới  Trường hợp hộ kinh doanh giải thể để thành lập công ty TNHH không phải là 
trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp. Do vậy, công ty TNHH mới được thành lập được hưởng ưu đãi về thuế theo 
diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất mới. Tuy nhiên, trường hợp hộ kinh doanh giải thể để thành lập doanh 
nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập không được hưởng ưu đãi này (CV số 1476 TCT/CS ngày 
4/4/2002). 

22. Chi phí hao hụt xăng dầu  Trường hợp lượng xăng dầu hao hụt phát sinh bằng hoặc lớn hơn so với định mức hao 
hụt thì chỉ được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo định mức hao hụt xăng dầu đã được 
phê duyệt. Được biết, định mức hao hụt sẽ do các doanh nghiệp tự QĐ và phải thông báo với cơ quan thuế. Nếu 
doanh nghiệp không xây dựng được định mức hao hụt thì khi kiểm tra, cơ quan thuế sẽ áp dụng định mức hao hụt 
xăng dầu theo mức do cơ quan nhà nước ban hành (CV số 1631 TCT/CS ngày 15/4/2002). 

23. Ngành nghề ưu đãi đầu tư Tiếp thị và xúc tiến thương mại là ngành nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu 
tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Trường hợp doanh nghiệp tiến hành các hoạt động có liên quan như 
thiết kế hình ảnh, chữ viết, biểu tượng nhằm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên các ấn phẩm 
báo chí thì các hoạt động này cũng được xem xét để hưởng ưu đãi (CV số 1678 TCT/CS ngày 18/4/2002). 
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24. Điều chỉnh cước viễn thông Từ nay đến cuối năm 2002, giá cước điện thoại quốc tế sẽ giảm từ 30 - 35%, cước 
điện thoại di động giảm từ 10 - 15%. Ngoài ra, cước điện thoại đường dài sẽ được xem xét lại trên cơ sở điều chỉnh 
từ 8 vùng cước như hiện nay xuống còn 3 vùng cước (CV số 517/TCBĐ ngày 22/4/2002). 

25. Đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô Trong khi chờ đợi QĐ của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển 
ngành ô tô, kể từ ngày 1/5/2002, Bộ Công nghiệp sẽ tạm thời không tiếp nhận, xem xét các dự án đầu tư, sản xuất 
lắp ráp ô tô của các doanh nghiệp trong nước (CV số 1509A/CV-KHĐT ngày 29/4/2002).  

26. Ưu đãi phát triển hàng thuỷ sản xuất khẩu  Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản, Bộ Tài chính 
dự kiến trong thời gian tới sẽ không thu phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng thuỷ sản, kiểm dịch động vật 
thuỷ sản xuất khẩu trong trường hợp khách hàng không yêu cầu kiểm dịch. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự kiến 
giảm 50% mức thu phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm thuỷ sản, kiểm dịch động vật thuỷ sản xuất khẩu đối 
với những lô hàng phải kiểm tra chất lượng (CV số 4820 TC/TCT ngày 20/5/2002). 

27. Kê biên tài sản để đảm bảo thu đủ tiền thuế Các cơ quan thuế khi xử lý kê biên các tài sản của các đối tượng 
nộp thuế để đảm bảo thu đủ số thuế và số tiền phạt còn thiếu thì phải báo cáo với UBND cùng cấp để chỉ đạo các 
ngành liên quan phối hợp thực hiện. Đồng thời các cơ quan thuế chỉ được kê biên các loại tài sản được phép kê biên 
theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự (CV số 2043 TCT/CS ngày 23/5/2002). 

28. Chỉ định thầu tư vấn đ/v dự án nhóm B và C Đối với các gói thầu tư vấn thuộc các dự án nhóm B và C, căn cứ 
kế hoạch đấu thầu của dự án đã được phê duyệt, chủ dự án tự QĐ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 
đối với các nội dung liên quan đến chỉ định thầu. Theo đó, chủ dự án tự chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt 
kết quả chỉ định thầu nhưng phải dựa trên 3 nội dung sau: (i) lý do chỉ định thầu, (ii) kinh nghiệm và năng lực về 
mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu, và (iii) giá trị và khối lượng đã được phê duyệt làm 
căn cứ chỉ định thầu (CV số 3220/BKH-VPXT ngày 23/5/2002). 

29. Cưỡng chế làm thủ tục hải quan Để khắc phục tình trạng cưỡng chế đối với các doanh nghiệp đã chuyển tiền 
nhưng do chứng từ nộp tiền luân chuyển quá chậm hoặc do các cơ quan Hải quan chưa có đủ điều kiện để đối 
chiếu chứng từ nộp thuế, và xoá thông tin cưỡng chế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan không thực 
hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với những doanh nghiệp nêu trên, kể cả trường hợp số lượng tiền thuế còn 
nợ trên 100 triệu đồng.  

Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế nhưng khẳng định không còn nợ thuế thì các cơ quan hải quan phải nhanh 
chóng yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin để giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp (CV số 
2324/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2002). 

30. Sửa đổi cách tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá  Các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp xe hai bánh gắn máy phải có 
tỷ lệ nội địa hoá ít nhất là 20%. Đồng thời, việc nội địa hoá này phải tập trung vào một số linh kiện và phụ tùng chủ 
yếu như động cơ, khung, bộ phận truyền động của xe.  

Đáng chú ý là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy mua động cơ do các đơn vị khác sản xuất 
lắp ráp, nếu tỷ lệ nội địa hoá động cơ dưới 20% thì doanh nghiệp mua động cơ không được quy đổi để tính vào tỷ 
lệ nội địa hoá của sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất lắp ráp (TT liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 
4/6/2002) 

31. Thực hiện chính sách nội địa hoá xe máy  Đối với những doanh nghiệp mua linh kiện, phụ tùng xe hai bánh 
gắn máy trong nước để lắp ráp, sau 60 ngày kể từ ngày 6/6/2002, nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp 
pháp linh kiện, phụ tùng thực tế được sản xuất trong nước thì không được tính phần giá trị số linh kiện, phụ tùng 
này vào tỷ lệ nội địa hoá năm 2001. 

Đối với các doanh nghiệp được phép nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy mà không lắp ráp và bán cho đơn vị 
khác thì sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất là 60% tính trên toàn bộ số linh kiện đã bán (CV số 99/TB-
VPCP ngày 6/6/2002). 

32. Xử lý hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ  Đối với hàng hoá vi phạm về bản quyền, kiểu dáng công nghiệp, 
xuất xứ hàng hoá, chỉ có Cục quản lý thị trường (thuộc Bộ Thương mại) và các Chi Cục quản lý thị trường cấp tỉnh 
mới có quyền ra QĐ kiểm tra, xử lý vụ việc sau khi đã điều tra, xác minh các tình tiết vi phạm.  

Ngoài ra, các vụ việc hàng giả xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nếu có yếu tố nước ngoài thì các Chi Cục phải 
xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Thương mại trước khi ra QĐ kiểm tra, xử lý để có sự thống nhất chung trong toàn lực 
lượng (CV số 2209/TM-QLTT ngày 7/6/2002). 

33. Áp dụng biện pháp tự vệ chống hàng NK  Việt Nam có thể sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ trong phạm vi và mức độ 
cần thiết nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và tạo điều kiện để ngành 
sản xuất đó nâng cao khả năng cạnh tranh.  

Các biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng trong trường hợp khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá nhập khẩu gia tăng 
đột biến một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá 
cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.  

Bộ Thương mại nước CHXNCN Việt Nam sẽ có thẩm quyền QĐ về các biện pháp tự vệ để bảo hộ hàng hoá trong 
nước. Thời hạn áp dụng các biện pháp tự vệ (bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời) là không 
quá 4 tháng và có thể được gia hạn một lần không quá 6 tháng tiếp theo (Pháp lệnh số 42/2002/PL-
UBTVQH10). 
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34. Tiêu chuẩn đ/v doanh nghiệp sản xuất xe máy  Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy phải 
tự đầu tư chế tạo hoặc liên doanh đầu tư chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết đạt tỷ lệ nội địa hoá tối thiểu là 20%. 
Ngoài ra, kể từ ngày 1/1/2004 trở đi, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy phải có Chứng chỉ hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 (QĐ số 24/2002/QĐ-BCN ngày 7/6/2002). 

35. Quy định về chế độ thanh toán nhuận bút   Tiền nhuận bút thanh toán cho tác giả sẽ được tính theo tỷ lệ như 
sau: tiền nhuận bút (=) tỷ lệ % (x) giá bán lẻ (x) số lượng in. Tỷ lệ % dùng để tính nhuận bút trả cho tác giả giao 
động từ 2% đến 18% tuỳ từng loại tác phẩm (NĐ số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002). 

36. Khuyến khích ký hợp đồng tiêu thụ nông sản  Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá đối với người sản xuất. Về hình thức, các hợp đồng tiêu thụ 
nông sản hàng hoá được UBND xã xác nhận hoặc Phòng công chứng cấp huyện chứng thực (QĐ số 
80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002). 

37. Quy định mới về dịch vụ viễn thông Hiện nay chỉ có các doanh nghiệp Nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà vốn 
góp của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt mới được tham gia thành lập doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn thông. 

Các doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế (theo quy định của Pháp lệnh 43 là 
doanh nghiệp chiếm giữ trên 30% thị phần của một loại hình dịch vụ viễn thông và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp 
tới việc xâm nhập thị trường dịch vụ đó của các doanh nghiệp viễn thông khác) sẽ có thêm các nghĩa vụ sau: (i) 
không được sử dụng các ưu thế của mình để hạn chế hoặc gây khó khăn cho hoạt động cung cấp dịch vụ của các 
doanh nghiệp viễn thông khác, (ii) thực hiện hạch toán riêng đối với dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế, 
(iii) chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thị phần, chất lượng và giá cước đối 
với dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế. 

Liên quan đến vấn đề giá cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông được phép QĐ mức giá cước cụ 
thể đối với các dịch vụ viễn thông trừ những loại giá cước viễn thông quan trọng, giá cước dịch vụ viễn thông công 
ích, giá cước dịch vụ viễn thông có thị phần khống chế và giá cước kết nối giữa các doanh nghiệp (Pháp lệnh số 
43/2002/PL-UBTVQH10). 

38. Bãi bỏ một số giấy phép kinh doanh Chính phủ đã ban hành văn bản  hướng dẫn về việc bãi bỏ một số giấy 
phép kinh doanh. Trong đó, đáng chú ý là Giấy phép xuất bản đối với in các loại tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hướng dẫn…; 
Giấy phép hành nghề biểu diễn nghệ thuật cấp cho nghệ sĩ; Giấy phép hành nghề kiểm dịch thực vật, Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hành nghề sản xuất thuốc thú y; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng 
cụ y tế…  

Ngoài ra, kể từ ngày 4/7/2002, các doanh nghiệp quảng cáo thuốc, quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo giới thiệu 
thuốc cũng không cần phải xin các giấy phép tương ứng.  

Đáng chú ý nhất là các Hợp đồng chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam đối với dự án đầu tư không sử 
dụng vốn nhà nước và dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước có giá trị tương đương dưới 30.000 USD sẽ không cần 
phải trình phê duyệt. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần phải gửi Hợp đồng đã ký tới các cơ quan có thẩm quyền 
để đăng ký. Sau 15 ngày kể từ khi nhận được Hợp đồng, nếu cơ quan nhận không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung thì hợp đồng đương nhiên được chấp thuận và có hiệu lực thi hành ngay (NĐ số 59/2002/NĐ-CP ngày 
4/6/2002). 

39. Quy định mới về quản lý giá  Kể từ ngày 1/7/2002, Pháp lệnh giá sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó 
đáng chú ý là các quy định sau:  

Nhà nước khẳng định quyền tự chủ về giá nói chung và quyền định giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
trong nền kinh tế. 

Nghiêm cấm các hành vi bán phá giá, liên kết độc quyền về giá để chiếm lĩnh thị trường, hạn chế cạnh tranh, gây 
thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh khác và lợi ích của Nhà nước. 

Người tiêu dùng có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà 
nước định giá; khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật đối với các hành vi bán phá giá, định giá sai để lừa dối 
người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch hoạ để đầu cơ tăng giá làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người 
tiêu dùng. 

Các hình thức quản lý giá của Nhà nước như kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, thẩm định giá được quy 
định rõ ràng hơn (Pháp lệnh Giá). 

40. Miễn tiền thuê đất đối với dự án công ích Diện tích đất dùng để đặt đường ống dẫn nước, cung cấp nước sạch 
cho khu dân cư, khu công nghiệp và một phần cho nông nghiệp của các doanh nghiệp thực hiện xây dựng theo dự 
án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không phải nộp tiền thuê đất (CV số 2619 TCT/NV7 
ngày 11/7/2002). 

41. Phân loại xe chuyên dùng làm cơ sở tính thuế  Xe ô tô chở nước và xe bảo dưỡng hệ thống thoát nước không 
được coi là xe ô tô chuyên dùng. Do vậy, các loại xe này vẫn thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký 
quyền sở hữu (CV số 2650 TCT/NV4 ngày 15/7/2002).  

42. Phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế hai lần  Ngày 29/7/2002, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt 4 hiệp 
định đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước Ai-xơ-len, Phần Lan, Phi-lip-pin và CHDCND Triều Tiên. Như vậy, sau 
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khi các hiệp định này có hiệu lực, công dân và các đối tượng cư trú tại Việt Nam và các nước nêu trên sẽ được hưởng các 
quy chế về tránh đánh thuế hai lần (CV số 8284 TC/TCT ngày 29/7/2002). 

43. Phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế hai lần Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các Hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Cộng hoà Ai-xơ-len, Chính phủ Cộng hoà Phần Lan, 
Chính phủ Cộng hoà Phi-líp-pin và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (QĐ số 106/2002/QĐ-
TTg ngày 7/8/2002). 

44. Điều kiện kinh doanh ngành thủy sản  Ngành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản và thức ăn thuỷ sản phải có giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Thuỷ sản cấp. NĐ này được ra đời trong bối cảnh các loại thuốc thú y thuỷ 
sản và thức ăn thuỷ sản được kinh doanh tràn lan, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất khẩu thuỷ sản, một ngành hàng 
xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam (NĐ số 73/2002/NĐ-CP ngày 20/8/2002).   

45. Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn xác định giá trị 
doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Theo đó, việc xác định giá trị của doanh 
nghiệp được thực hiện theo hai phương pháp sau:  

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tài sản: Là phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp dựa 
trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình của doanh nghiệp tại thời điểm định giá. 

Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF): là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên khả năng sinh lời 
của doanh nghiệp trong tương lai, không phụ thuộc vào giá trị tài sản của doanh nghiệp (TT số 79/2002/TT-BTC 
ngày 12/9/2002). 

46. Giá bán điện mới  Kể từ ngày 01/10/2002, sẽ áp dụng giá bán điện mới. Theo đó, giá điện sinh hoạt được áp 
dụng theo mức luỹ tiến. Cụ thể là 550đ/kWh cho 100kWh đầu tiên tăng dần đến mức 1400đ/kWh cho kWh thứ 301 
trở lên (QĐ số 124/2002/QĐ-TTg ngày 20/9/2002). 

47. Hướng dẫn thực hiện giá bán điện Bộ Công nghiệp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện mới 
do Thủ tướng Chỉnh phủ quy định tại QĐ số 124/2002/QĐ-TTg ngày 20/9/2002.  

Theo đó, khi bên mua điện sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau với mức giá khác nhau thì bên bán điện phải lắp 
công tơ đo đếm điện riêng cho từng loại giá. Trường hợp chưa lắp được công tơ riêng thì hai bên mua, bán điện 
căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng điện để xác định tỷ lệ cụ thể của mỗi loại giá và đưa vào hợp đồng mua bán 
điện. 

Bên mua điện là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo 
Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì được áp dụng giá bán điện như bên mua điện là người Việt Nam. 

Bên mua điện có trách nhiệm kê khai đúng mục đích sử dụng điện để tính theo giá bán điện đúng đối tượng. Nếu 
bên mua điện thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày 
để điều chỉnh giá trong hợp đồng. Việc áp dụng giá sai đối tượng sử dụng điện dẫn tới gây thiệt hại cho bên mua 
hoặc bên bán điện, khi phát hiện, sẽ truy thu hoặc thoái hoàn tiền điện. Trường hợp không xác định rõ thời điểm 
áp dụng sai giá sẽ tính với thời gian là một/(TT số 03/2002-TT-BCN ngày 25/9/2002). 

48. Ưu đãi đ/v doanh nghiệp sản xuất vật liệu làm nhà  Doanh nghiệp sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở cho 
các hộ dân vùng ngập lũ tại đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây 
Nguyên sẽ được hưởng một số ưu đãi về tài chính, đáng chú ý sau:  

Miễn tiền thuê đất nơi xây dựng nhà máy. 

Không tính thuế GTGT đầu ra của sản phẩm, cấu kiện, vật liệu, nhà ở bán cho dân. 

Miễn thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất cấu kiện, vật liệu làm nhà ở. 

Miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT của máy móc thiết bị, vật tư nhập khẩu (loại trong nước chưa sản xuất được). 

Được vay vốn với lãi suất ưu đãi 3%/năm từ Quỹ Hỗ trợ phát triển để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất trong thời 
hạn 5/năm(QĐ số 128/2002/QĐ-TTg ngày 30/9/2002). 

49. Xác định nguyên giá tài sản cố định Trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp bằng hiện vật là nhà 
hoặc quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất cho 
doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị tài sản góp 
vốn của nhà đầu tư. Việc định giá tài sản phải được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với giá thị trường. 

Sau khi các thủ tục nói trên được thực hiện, tài sản góp vốn được hạch toán vào giá trị tài sản cố định của doanh 
nghiệp và doanh nghiệp được trích khấu hao đối với tài sản đó để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong kinh doanh.  

Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế khi kiểm tra phát hiện tài sản góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tại thời 
điểm góp vốn thì cơ quan thế có quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại hoặc chỉ định một tổ chức giám định độc 
lập để giám định lại giá trị của tài sản góp vốn (CV số 3684 TCT/NV6 ngày 2/10/2002 của TCT). 

50. Thành lập Công ty Tài chính tại Việt Nam  Các Công ty Tài chính được phép thành lập và hoạt động tại Việt 
Nam dưới hình thức là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng có chức năng sử dụng vốn tự có, vốn huy động và 
các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch 
vụ khác theo qui định của pháp luật nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới một 
năm. 
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Theo NĐ nêu trên, Công ty Tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty Tài chính 
Nhà nước, Công ty Tài chính cổ phần và Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng. Đặc biệt, Công ty Tài 
chính có vốn đầu tư nước ngoài cũng được phép thành lập tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh hay 100% vốn 
nước ngoài (NĐ số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002). 

51. Cam kết về bảo vệ bí mật kinh doanh  Việc các doanh nghiệp thoả thuận với nhân viên về việc nhân viên cam 
kết không tiết lộ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp là không trái pháp luật.  

Theo đó, cam kết này có thể được quy định trong hợp đồng lao động ký với người lao động hoặc trong thoả ước 
lao động tập thể. Trường hợp hợp đồng lao động đã chấm dứt mà nội dung cam kết vẫn còn hiệu lực thi hành và 
người lao động vi phạm cam kết này thì người sử dụng lao động có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết (CV số 3706/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 28/10/2002). 

52. Quy định về cung ứng dịch vụ tư vấn Chính phủ đã ban hành văn bản  về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch 
vụ tư vấn. Theo đó, hoạt động tư vấn được chính thức công nhận là một loại hình dịch vụ chuyên môn thuộc danh 
mục ngành nghề được nhà nước quản lý. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển hoạt động tư vấn bằng các 
chính sách ưu đãi cụ thể với mức ưu đãi cao nhất trong hệ thống ưu đãi đối với hoạt động cung ứng dịch vụ theo 
quy định. 

Các tổ chức tham gia tư vấn phải là doanh nghiệp hoặc tổ chức khoa học và công nghệ năng lực và kinh nghiệm 
chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, có đăng ký kinh doanh theo quy định; có trụ sở và phương tiện làm việc; có ít 
nhất 02 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc lĩnh vực hành nghề tư vấn hoặc có chứng chỉ hành nghề 
tư vấn trong trường hợp pháp luật có quy định (NĐ số 87/002/NĐ-CP ngày 5/11/2002). 

53. Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư  Doanh nghiệp có dự án được ưu đãi đầu tư, nhập khẩu thiết bị, máy móc, 
phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để 
tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền QĐ cho hưởng 
ưu đãi đầu tư chấp thuận và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện (CV số 4298 TCT/CS ngày 
14/11/2002). 

54. Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Doanh nghiệp mới thành lập và vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên 
diện tích đất mà doanh nghiệp đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất. Doanh nghiệp 
chỉ được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Trường hợp doanh nghiệp đã giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và 
đã thực hiện quyết toán thuế theo đúng chế độ qui định thì không xử lý truy thu hoặc hoàn trả tiền thuê đất đã nộp 
thừa hoặc thiếu so với các mức ưu đãi về tiền thuê đất (CV số 4347 TCT/NV7 ngày 15/11/2002).   

55. Vốn cho các dự án đầu tư xi  măng  Các dự án đầu tư xi măng được vay vốn ưu đãi để sản xuất những phần 
thiết bị, máy móc, phụ tùng được gia công, chế tạo trong nước. Những dự án liên doanh với nước ngoài đang sản 
xuất, nếu mở rộng đầu tư phải tăng vốn pháp định của phía Việt Nam để đạt tỷ lệ từ 40% trở lên (QĐ số 
164/2002/QĐ-TTg ngày 18/11/2002). 

56. Mua cổ phần ưu đãi trong DNNN cổ phần hóa  Thời điểm cổ phần hóa là thời điểm có QĐ cho doanh nghiệp 
thực hiện cổ phần hóa của cấp có thẩm quyền. Kể từ ngày có QĐ của cấp có thẩm quyền cho doanh nghiệp cổ 
phần hóa thì người lao động còn tên trong danh sách của doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu 
đãi (CV số 4041/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 19/11/2002). 

57. Mẫu điều lệ công ty  Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN  công bố Mẫu điều lệ cho các công ty cổ phần tham 
khảo, trừ công ty niêm yết và Ngân hàng thương mại cổ phần (CV số 81/ĐMDN ngày 19/11/2002). 

58. Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp  Trường hợp chi nhánh Công ty TNHH khi thực hiện chuyển đổi thành Công 
ty Cổ phần thực hiện đúng và đầy đủ các qui định về chuyển đổi công ty; đảm bảo công ty không thay đổi về hoạt 
động sản xuất kinh doanh, chỉ thay đổi về pháp nhân quản lý, không có hiện tượng mua bán TSCĐ, chuyển nhượng 
vốn thì không phải xuất hóa đơn tài chính đối với TSCĐ, hàng hóa, vật tư tồn kho của Công ty trong thời gian hoạt 
động dưới hình thức công ty TNHH (CV số 4447 TCT/NV6 ngày 21/11/2002). 

59. Hồ sơ khi thu lệ phí trước bạ tàu thuỷ Hướng dẫn về hồ sơ khi thu lệ phí trước bạ. Theo đó, trường hợp tổ chức 
cá nhân mua tàu thuỷ của doanh nghiệp đóng tàu trong nước, khi kê khai nộp lệ phí trước bạ phải cung cấp cho cơ 
quan thuế các hồ sơ sau: (i) hợp đồng và thanh lý hợp đồng đóng tàu; (ii) giấy chứng nhận thiết kế tàu được duyệt 
của cơ quan có thẩm quyền; và (iii) hoá đơn hợp lệ của doanh nghiệp đóng tàu xuất bán (CV số 4496 TCT/NV4 
ngày  26/11/2002). 

60. Truy hoàn tiền thuê đất Theo đó, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh nếu được 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc 
cho thuê thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Trong trường hợp tiền thuê đất đã nộp NSNN cho nhiều năm, tính 
đến thời điểm được chuyển mục đích sử dụng nếu còn dư thì số tiền dư đó được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp 
NSNN; đồng thời số tiền thuê đất được trừ phải hoàn trả theo nguồn vốn mà doanh nghiệp đã nộp tiền thuê đất 
trước đây. Nếu sau khi trừ tiền sử dụng đất phải nộp vào NSNN mà số tiền đã nộp vẫn còn dư thì doanh nghiệp sẽ 
được hoàn trả theo chế độ (CV số 4806 TCT/NV7 ngày 19/12/2002). 

61. Quyết toán vốn đầu tư Nhằm dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 
31/12/2002 trở về trước, nếu chủ đầu tư đã sáp nhập hoặc giải thể thì đơn vị kế thừa hoặc tiếp nhận công trình 
phải chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán. Nếu dự án thuộc các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan trước đây quản 
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lý quyết toán nay đã giải thể hoặc sáp nhập thì các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiếp nhận hoặc kế thừa hiện 
nay phải chịu trách nhiệm thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đó. 

Đối với các dự án không còn đủ hồ sơ theo các quy định thì cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
xem xét, đánh giá trên cơ sở thực tế, kết hợp với hồ sơ thanh toán tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn đầu tư để 
QĐ giá trị quyết toán vốn đầu tư (QĐ số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002). 

62. Tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính Thống đốc ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện NĐ 
79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ “Về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính”. Theo đó, Công ty 
tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là một pháp nhân Việt Nam, hạch toán độc lập. Thời hạn hoạt 
động của Công ty tài chính tại Việt Nam không quá 50 năm. Trường hợp cần gia hạn thời hạn hoạt động phải được 
NHNN chấp thuận. Mỗi lần gia hạn không quá 50 năm. 

Theo TT này, vốn điều lệ của Công ty tài chính có thể được đóng góp bằng tiền, bằng hiện vật. Trường hợp đối với 
công ty tài chính liên doanh, tỷ lệ góp vốn điều lệ của bên nước ngoài và bên Việt Nam do các bên thoả thuận và 
được sự chấp thuận của NHNN. Phần góp vốn của bên nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của Công 
ty tài chính. 

Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty tài chính phải đảm bảo mức vốn pháp định. Cụ thể là vốn 
pháp định của Công ty tài chính Nhà nước, Công ty tài chính cổ phần, Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng 
là 50 tỷ VND; Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là 5 triệu USD (TT số 
06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002). 

 

 

 

 

 

 
Nếu bạn đọc cần thêm thông tin cũng như có ý kiến đóng góp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 
theo các địa chỉ sau:   

 
 

 
Trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng  

217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng  Phan Xuân Vạn  Giám Đốc 
Tel: (0511)655886  Fax: (0511)655887 Nguyễn Văn Sỹ  Phó Giám Đốc 
E-mail: aac@dng.vnn.vn   Vũ Thu Hương  Biên Tập Viên 
 

Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh  

Tel: (08)9252753    Fax: (08)9252754 Trương Ngọc Thu  Trưởng đại diện 
Mobile phone:  0903583000 
98N Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AAC sẵn sàng cung cấp miễn phí các văn bản được nêu trong Sổ tay văn bản pháp luật cho các 
khách hàng kiểm toán báo cáo tài chính thường xuyên của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, 
cung cấp miễn phí qua email đối với các khách hàng đặt mua cả năm đối với Bản tin hàng tháng. 
Đối với các khách hàng khác, mức phí được tính như sau:   

- Cung cấp qua bưu điện hoặc bằng fax: 2.000 đ/trang; 
- Cung cấp trực tiếp tại Văn phòng Công ty Kiểm toán & Kế toán: 1.500 đ/trang.  

Xin vui lòng thông báo ngay những thay đổi liên quan đến địa chỉ liên hệ của  bạn để chúng tôi có 
thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của  bạn. 
  

 


	Ngân hàng 
	Doanh nghiệp FDI 
	Thuế TNDN 
	Thuế GTGT 


	26. Thuế GTGT hoạt động xây dựng Giá tính thuế đối với xây dựng, lắp đặt là giá bao gồm cả giá trị nguyên liệu (nếu bao thầu vật tư, nguyên liệu). Nếu không bao thầu vật tư nguyên liệu thì giá tính thuế không bao gồm giá trị vật tư nguyên liệu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tiến hành xây lắp công trình được chủ đầu tư thanh toán bao gồm cả tiền lưu trú và tiền thù lao của nhân công thì doanh thu tính thuế GTGT bao gồm cả số tiền này (CV số 1408 TCT/NV1 ngày 2/4/2002). 
	Thuế suất 
	Các loại thuế khác, phí và lệ phí 

	Xuất nhập khẩu 

	115. Nhập khẩu động cơ đã qua sử dụng Việc cấm nhập khẩu phụ tùng và động cơ ô tô đã qua sử dụng sẽ vẫn được tiếp tục áp dụng. Tuy nhiên, máy cắt cỏ có gắn động cơ từ 04 mã lực trở xuống đã qua sử dụng mà có chất lượng từ 80% trở lên thì vẫn được phép nhập khẩu vào Việt Nam (CV số 0862/TM-XNK ngày 27/5/2002). 
	Các quy định khác  



