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Kính gửi Quý Khách hàng 
 
Tiêu điểm trong tháng 7 vừa qua đó chính là hàng loạt các Thông 

tư, Nghị định thuộc nhiều lĩnh vực như kinh doanh, đất đai, xây 

dựng, môi trường…sẽ được sửa đổi, bổ sung. Thủ tưởng Chính phủ 

đã ban hành danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung và quy 

định thời hạn cho các Bộ Ngành tiến hành thực hiện và trình 

Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các Thông tư, Nghị định về thuế 

và hóa đơn cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung trong đợt này và dự kiến 

trình Chính phủ trong quý IV/2017 tới. 

 

Bản tin VTAC số 07.17/VTAC-NL tiếp tục cập nhật đến Quý 

Khách hàng những nội dung các văn bản mới và Công văn hướng 

dẫn những vướng mắc của doanh nghiệp trong tháng 7. 

 

VTAC chúc Quý Khách hàng tháng tới nhiều thành công và chúng 

tôi luôn mong được đồng hành. 

 

Trân trọng. 

 

  

Văn bản mới ban hành: 
 

Quyết định số 1078/QĐ-TTg ban hành danh 
mục văn bản sửa đổi, bổ sung hàng loạt các 
Nghị định, Thông tư về thuế 

04/VBHN-NHNN hợp nhất các văn bản quy 
định về Quỹ tín dụng nhân dân 

05/VBHN-NHNN hợp nhất các văn bản quy 
định về Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng 
nhân dân 

Những vướng mắc của doanh 
nghiệp trong: 

Thuế  GTGT 

Thuế TNDN 

Thuế TNCN 

Hóa đơn 
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Trong số này: 



Hàng loạt các Nghị định, Thông tư về thuế sẽ được sửa đổi, bổ 
sung trong thời gian sắp tới 
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Ngày 25/07/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1078/QĐ-TTg về danh mục các văn bản 
sửa đổi, bổ sung hàng loạt Nghị định, Thông tư về thuế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan 
chủ trì soạn thảo để ban hành mới. Các văn bản trong Quyết định này thuộc nhiều lĩnh vực như đất đai, 
xây dựng, kinh doanh, môi trường….Trong đó, lĩnh vực thuế và hóa đơn có một số văn bản sẽ được sửa 
đổi, bổ sung như sau: 

Lĩnh vực về Thuế, hóa đơn Thời hạn trình Chính phủ 

1 Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy 
định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị 
định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. 
 

Nội dung đáng chú ý được đề cập trong Dự thảo Nghị định 
quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sắp tới đó 
chính là Bộ Tài chính sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử 
dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử 
dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 
hoặc hóa đơn có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018. 
Đồng thời, Bộ Tài chính phải có giải pháp hỗ trợ toàn doanh 
nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019. 

Tháng 10/2017 

2 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2008/TT-BTC 
hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của 
nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính 
của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo 
Nghị định số 142/2007/NĐ-CP 

Tháng 12/2017 
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Lĩnh vực về Thuế, hóa đơn Thời hạn trình Chính phủ 

3 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-

CP. 

Tháng 12/2017 
 

4 Thông tư sửa đổi Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng 

dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 
Tháng 12/2017 

5 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi 

thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế 

Quý IV/2017 

6 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

Tháng 07/2017 

7 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuế đối với dịch 

vụ viễn thông 
Quý IV/2017 

8 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy 

định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa 

điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải 

Tháng 07/2017 

VTAC sẽ cập nhật đến Quý Khách hàng nội dung khi các văn bản sửa đổi, bổ sung nêu trên được ban 
hành. 



Hợp nhất các văn bản quy định về Quỹ tín dụng  nhân 
dân 
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Ngày 17/07/2017 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 04/VBHN-NHNN hợp 
nhất các văn bản quy định về quỹ tín dụng nhân dân. 

Nội dung Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, địa bàn hoạt động, quản trị, điều 
hành, kiểm soát, vốn điều lệ, vốn góp, chuyển nhượng vốn góp, hoàn trả vốn góp, thành viên, đại hội thành 
viên, hoạt động và quyền hạn, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân. 

Thông tư số 04/VBHN-NHNN được hợp nhất từ các văn bản: 
• 04/2015/TT-NHNN Thông tư quy định về Quỹ tín dụng nhân dân 
• 06/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN 

ngày 23/01/2014 và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015. 
Theo đó một số quy định, thủ tục đã được bãi bỏ bớt, đáng chú ý như: 

• Hồ sơ đề nghị xin cấp phép sẽ không cần Bản dự thảo các quy định nội bộ và các quy định về tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân. 

• Bãi bỏ quy định về trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hư hỏng mà quỹ tín dụng 
nhân dân có văn bản nêu lý do gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đã cấp Giấy phép để đề nghị 
xem xét cấp bản sao Giấy phép từ số gốc như trước đây. 

• … 



Hợp nhất các quy định về Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng  
nhân dân 
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Cũng trong ngày 17/07/2017 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 
05/VBHN-NHNN hợp nhất các văn bản quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân. 

Nội dung Thông tư này quy định việc trích nộp phí tham gia, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn 
hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm hỗ trợ bảo đảm an toàn cho hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân. 

Theo đó, mức phí trích nộp hằng năm vẫn bằng 0.08% dư nợ cho vay bình quân năm liền kề trước kết 
thúc vào ngày 31/12 của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Việc trích nộp Quỹ bảo toàn của năm tài chính chỉ được thực hiện khi tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ 
bảo toàn trước khi trích nộp thấp hơn 1,5% tổng tài sản có của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 

Số tiền trích nộp Quỹ bảo toàn được hạch toán vào chi phí hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 
dụng nhân dân. 

Thông tư số 05/VBHN-NHNN được hợp nhất từ các văn bản:  
• Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống 

quỹ tín dụng nhân dân. 
• 06/2017/TT-NHNN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-

NHNN ngày 23/01/2014 và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015. 



Trường hợp nào Cơ quan Thuế ấn định lại giá trong hoạt động 
chuyển nhượng? 
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Nội dung được nêu tại Công văn số 2949/TCT-TNCN ngày 05/07/2017, theo công văn trường hợp cá 
nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn nhưng giá chuyển nhượng 
bằng với giá trị cổ phần tại thời điểm góp hoặc thấp hơn thời điểm góp vốn và Cơ quan Thuế chứng 
minh được giá chuyển nhượng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan Thuế căn cứ theo quy 
định của Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn có thể ấn định 
giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 

• Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định là giá chuyển nhượng theo hợp 
đồng chuyển nhượng vốn hoặc giá mua (quy định tại khoản 1, điều 11, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC). 

• Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá bán/giá mua ghi trên 
hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán. (quy định tại khoản 2, điều 11, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC). 

Chi nhánh giải thể, công ty có được tiếp nhận thuế GTGT đầu vào? 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì người 
nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính 
thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn 
vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại 
trụ sở chính của người nộp thuế.  

Tuy nhiên, trường hợp liên quan đến xử lý thuế GTGT đối với Chi nhánh doanh nghiệp hạch toán phụ 
thuộc ở địa phương khác, nếu từ lúc thành lập đến khi giải thể chưa phát sinh doanh thu thì số thuế 
GTGT của Chi nhánh được kê tập trung tại trụ sở chính.  
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Đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh, có hóa đơn GTGT đầu vào mang 
tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh và đã kê khai tại Cục Thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh nếu xét thấy 
có cơ sở xác định các chi phí này nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đáp ứng 
điều kiện khấu trừ thì được kết chuyển về khấu trừ tại trụ sở chính. 

Nội dung được nêu tại Công văn số 3053/TCT-KK ngày 11/07/2017 của Tổng cục Thuế.  

Tổ chức nước ngoài môi giới đặt phòng trực tuyến, cơ sở lưu trú 
phải là người xuất hóa đơn 

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2978/TCT-CS ngày 
06/07/2017 hướng dẫn về việc xuất hóa đơn cho thuê 
phòng của các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) trong 
trường hợp thuê tổ chức nước ngoài môi giới đặt phòng 
trực tuyến (ví dụ: Agoda.com; Traveloka.com; 
Booking.com; Expedia.com;…) 

Theo đó, khách hàng là người trực tiếp sử dụng dịch vụ 
phòng của các cơ sở lưu trú, nhà thầu nước ngoài chỉ là 
đơn vị trung gian môi giới đặt phòng hưởng hoa hồng 
nên cơ sở lưu trú có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho 
khách hàng theo giá đã bao gồm cả tiền hoa hồng phải 
trả cho nhà thầu nước ngoài.. 

Đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh, có hóa đơn GTGT đầu vào mang 
tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh và đã kê khai tại Cục Thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh nếu xét thấy 
có cơ sở xác định các chi phí này nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đáp ứng 
điều kiện khấu trừ thì được kết chuyển về khấu trừ tại trụ sở chính. 



Thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở chính 
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Tại khoản 3, điều 15, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 quy định trường hợp các doanh 
nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan 
thuế quản lý thuế thì trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh 
nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan quản lý 
thuế trực tiếp. 

Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương khác. Các thủ tục, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế quy định tại điểu 13, 
điều 15, Thông tư số 95/2016/TT-BTC. 

Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau: 

• Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan 
thuế nơi chuyển đi. 

• Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa 
đơn chưa sử dụng ( mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTC) 

•  Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát 
hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. 

Nội dung nêu tại Công văn số 2956/TCT-CS ngày 
05/07/2017 của Tổng cục Thuế. 



Chính sách thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư 
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Nội dung Công văn số 46414/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục thuế Tp Hà Nội giải đáp về chính sách 
thuế đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư như sau: 

• Trường hợp công ty có phát sinh hoạt 
động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu 
tư, dự án đang trong quá trình đầu tư, 
chưa đi vào hoạt động, đáp ứng điều kiện 
về dự án đầu tư theo quy định của Luật 
đầu tư (điều 45, Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13), bên nhận chuyển 
nhượng tiếp tục thực hiện dự án đầu tư để 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
chịu thuế GTGT thì khi chuyển nhượng, 
công ty không phải phải kê khai, tính nộp 
thế GTGT đối với hoạt động chuyển 
nhượng này. 

Không kế thừa ưu đãi khi nhận vốn góp của công ty khác 

Công văn số 3161/TCT-CS của Tổng cục Thuế giải đáp thắc mắc về chính sách thu tiền thuê đất đối với 
trường hợp tổ chức nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm của tổ 
chức khác trong thời gian được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất. 

Theo đó, trường hợp công ty nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê hằng năm, cho 
dù đất này đang trong thời gian được miễn giảm tiền thuê thì công ty cũng không được kế thừa ưu đãi 
miễn giảm tiền thuê đó từ bên góp vốn. 

• Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch 
vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư nếu 
đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 
10, điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC 
ngày 27/02/2017 của Bộ Tài chính thì 
công ty được kê khai khấu trừ theo quy 
định. 



Chi phí thuê gia công sản phẩm chăn nuôi được khấu trừ thuế 
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Theo quy định, đối với trường hợp công ty có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản 
phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT  qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số 
thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ (quy định tại khoản 4, điều 14, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC. 

 

 Trường hợp công ty sản xuất sản phẩm, dịch vụ bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số 
thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động không chịu thuế GTGT đó công ty không được khấu trừ 
theo quy định. Tuy nhiên, nếu công ty có thuê đơn vị khác gia công các sản phẩm đó thành các sản 
phẩm khác chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn thuê gia công. 
 

 Trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì công ty chỉ được khấu trừ số 
thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
GTGT. Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ (quy 
định tại khoản 9, điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC). 

 

Nội dung nêu tại Công văn số 47761/CT-TTHT ngày 14/07/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội. 

 



Khấu trừ theo thuế suất 20% đối với thu nhập trả sau khi người 
nước ngoài về nước 
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Nội dung Công văn số 47758/CT-TTHT 
ngày 14/07/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội 
hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối 
với khoản thu nhập trả sau khi người nước 
ngoài đã về nước. 

Theo đó, trường hợp công ty có người nước 
ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, khi hết 
thời hạn luân chuyển theo yêu cầu của công 
ty mẹ, cá nhân này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
thuế TNCN và về nước thì các khoản thu 
nhập công ty trả cho nhân viên này sau khi 
đã rời khỏi Việt Nam thuộc đối tượng chịu 
thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú 
(trừ các khoản thu nhập không tính thuế và 
được miễn thuế). 

Công ty có trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 20% trước khi chi trả (quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 
18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC). 



Trách nhiệm của công ty khi chuyển nhượng bất động sản là đất 
nông nghiệp 
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Trường hợp công ty ký hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án 
của công ty (dự án đã được các cấp chính quyền đồng ý phê duyệt về chủ trương) trong Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty với các hộ gia đình có thỏa thuận trách nhiệm của công ty (bên nhận 
chuyển nhượng) khai, nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh liên quan đến chuyển 
nhượng thì khi công ty làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải khai, nộp thuế 
TNCN thay cho hộ gia đình, cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Công ty thuê cá nhân tư vấn thiết kế, trường hợp nào phải khấu trừ 
thuế TNCN? 
Nội dung Công văn số 46405/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội nêu hướng dẫn về 
chính sách thuế TNCN đối với trường hợp công ty có thuê dịch vụ tư vấn thiết kế của cá nhân kinh 
doanh hành nghề độc lập. 

Theo đó, nếu cá nhân này được cấp chứng chỉ hành nghề, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy 
định về đăng ký kinh doanh thì cá nhân hành nghề độc lập tự thực hiện, tự khai thuế, nộp thuế theo quy 
định của pháp luật thuế. 

Trường hợp cá nhân này có thu nhập từ hoạt động dịch vụ, tư vấn thiết kế, có chứng chỉ hành nghề độc lập, 
nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy 
định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở 
lên (quy định tại điểm I, khoản 1, điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC). 

Thời hạn khai nộp thay thuế TNCN chậm nhất là khi công ty làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 
dụng đất (điểm d khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Nơi nộp hồ sơ khai thuế là nơi có bất động 
sản chuyển nhượng. 
Thu nhập từ chuyển nhượng đất được tính nộp thuế TNCN theo hướng dẫn tại điều 17, điều 21, Thông tư số 
92/2015/TT-BTC. 



Vay vốn của người điều hành công ty được coi là giao dịch liên kết 
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Trường hợp công ty chịu sự kiểm soát của một cá 
nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào công 
ty hoặc trực tiếp tham gia điều hành Công ty thì 
được coi là các bên có quan hệ liên kết (quy định 
tại điểm i, khoản 2, điều 5, Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP). 

Như vậy, giao dịch phát sinh bao gồm vay và 
cho vay giữa công ty và người điều hành (các 
bên có quan hệ liên kết) trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh cũng được coi là giao dịch liên 
kết theo quy định tại điều 5, Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP. 

Hướng dẫn cụ thể được nêu tại Công văn số 46426/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội. 

Do đó, khi công ty phát sinh khoản vay của các 
cá nhân này thì việc xác định chi phí lãi vay đối 
với giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN(quy 
định tại Điểm 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-
CP. 



Phải đăng ký với Sở Công thương khi giảm giá hàng sắp hết hạn sử 
dụng 
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Công văn số 46425/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về xử lý hàng hết hạn sử 
dụng.  

Các hồ sơ này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.  

Theo đó, trường hợp công ty phát sinh khoản chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do hàng hóa hết hạn 
sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí hợp lý (quy định tại điều 4, Thông tư số 
96/2015/TT-BTC). Tuy nhiên, phải đảm bảo đầy đủ các hồ sơ: 

o Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập; 

o Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); 
o Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 

Trường hợp công ty có hàng hóa gần hết hạn sử dụng thực hiện giảm giá thì công ty được áp dụng 
chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó nếu chương trình 
khuyến mại của công ty không thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định 
tại điều 100 Luật Thương mại và mức giảm giá không vượt quá mức tối đa theo quy định tại điều 6 
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. Công ty có trách nhiệm đăng ký và thông báo kết quả khuyến mại với 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thương mại (Sở Công thương) theo quy định tại điều 101 Luật 
Thương mại. 



Miễn khấu trừ thuế TNCN  đối với quà khuyến mãi là linh kiện, 
phụ tùng 
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Trường hợp công ty có thực hiện chương trình khuyến mãi là phụ tùng, phụ kiện, gói bảo hiểm, gói gia hạn 
bảo hành tổng quát… cho khách hàng khi mua xe ô tô đúng theo quy định của pháp luật về thương mại thì 
khi lập hóa đơn cho hàng khuyến mãi, giá tính thuế được xác định bằng 0 (quy định tại khoản 5, điều 7, 
Thông tư số 219/2013/TT-BTC). 

Đối với trường hợp khách hàng nhận hàng hóa, dịch vụ 
vượt giá trị khuyến mãi và khách hàng thanh toán 
thêm phần vượt đó thì khi công ty lập hóa đơn bán xe, 
công ty phải cộng khoản tiền vượt này vào để tính thuế 
GTGT (quy định tại khoản 22, điều 7, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC). 
 

Trường hợp khoản thu nhập khách hàng nhận được từ 
quà tặng là hiện vật (phụ tùng, phụ kiện xe) theo 
chương trình khuyến mại mà các hiện vật này không 
phải là tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng 
với cơ quan quản lý nhà nước thi thu nhập mà khách 
hàng nhận được không thuộc khoản thu nhập chịu 
thuế TNCN (quy đinh tại khoản 10, điều 2, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC). 



Thuế TNCN đối với người nước ngoài được cử sang Việt Nam công 
tác 
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Trường hợp người nước ngoài được cử sang Việt 
Nam công tác trên 183 ngày (đáp ứng điều kiện là cá 
nhân cư trú theo khoản 1, điều 1, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC) thì: 

 Công ty nơi cá nhân công tác có trách 
nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với các 
khoản chi trả mang tính chất tiền lương, tiền 
công cho nhân viên trước khi chi trả theo 
quy định tại điều 25, Thông tư số 
111/2013/TT-BTC. 

 Cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm 
kê khai phần thu nhập nhận được từ nước 
ngoài theo hàng quý trực tiếp với cơ quan 
thuế tại Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN. 

Trường hợp người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc dưới 183 ngày và không đáp ứng điều kiện là 
cá nhân cư trú theo quy định thì thực hiện kê khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh tại mẫu 02/KK-
TNCN như hướng dẫn tại điều 24, Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 
Nội dung hướng dẫn cụ thể được nêu tại Công văn số  49524/CT-TTHT ngày 24/07/2017 của Cục Thuế TP 
Hà Nội. 

TÍNH THUẾ TNCN CHO 
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

[Xác định tình trạng cư trú] 

Không cư trú Cư trú 

Nộp thuế trên 
thu nhập phát 
sinh tại Việt 

Nam 

Nộp thuế trên 
thu nhập toàn 

cầu 



Bán cổ phần với giá lỗ, vẫn phải nộp thuế 0.1% 
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Theo quy định tại khoản 4, điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, thu nhập từ bán cổ 
phần được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, các cá nhân có nguồn thu nhập 
này phải thực hiện kê khai thuế TNCN theo mức thuế suất 0.1% tính trên giá chuyển nhượng (không phân 
biệt giá chuyển nhượng bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá mua) theo hướng dẫn tại điều 16 và điều 21 Thông 
tư số 92/2015/TT-BTC. 

Liên hệ với chúng tôi: 
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín 

Lầu 3, tòa nhà ACB, 444A – 446 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM 
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