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Kính gửi Quý Khách hàng 
 
Tin tức nổi bật trong tháng 8 vừa qua đó chính là những sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của các Luật về Thuế. Theo đó, tại cuộc 

họp ngày 08/08/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cơ bản đã 

đồng ý với nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại bản dự thảo Luật 

Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN, Luật Thuế 

TTĐB. 

 

Bản tin VTAC số 08.17/VTAC-NL 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 8. 

 

Chúng tôi hi vọng tháng tới mang đến cho Quý Khách hàng nhiều 

thành công và mong hợp tác lâu dài. 

 

Trân trọng. 

 

  

Văn bản mới ban hành: 
 

Thông báo số 360/TB-VPCP  kết luận của Phó 
Thủ tướng tại cuộc họp về nội dung sửa đổi, 
bổ sung 1 số điều của các luật về Thuế 

Những vướng mắc của doanh 
nghiệp trong: 

Thuế  GTGT 

Thuế TNDN 

Thuế TNCN 

Hóa đơn 
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Trong số này: 



Thông báo số 360/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc 
họp về nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật 
về Thuế 
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Trong cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (dự án Luật), Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ đã đưa ra kết luận về nội dung các chính sách trong dự án Luật như sau: 

• Về Thuế giá trị gia tăng: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính (Trong đó có nội 
dung: nâng mức thuế suất thuế GTGT lên 6% đối với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế 5%; nâng mức 
thuế suất thuế GTGT lên 12% đối với hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế 10%...). Tuy nhiên Thủ tướng 
đề nghị xem lại quy định không phải kê khai nộp thuế đối với mặt hàng nông sản ở khâu thương mại 
xem có thất thu thuế không? Và chỉ đạo các Bộ Ngành liên quan rà soát kỹ thêm nhóm hàng hóa dịch 
vụ nào cần nâng lên 11-12% hoặc chuyển từ không chịu thuế giá trị gia tăng sang chịu thuế giá trị gia 
tăng. 

• Về Thuế tiêu thụ đặc biệt: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính, riêng về giá tính 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống cần cân nhắc nghiên cứu ý kiến của 
Bộ Công thương. 

• Về Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ bản đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính, trong đó có 
nêu rõ trường hợp đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ mười triệu đồng trở lên 
phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ 
thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật… 

• Về Thuế thu nhập cá nhân: Đồng ý với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính như sửa đổi biểu thuế lũy 
tiến từng phần đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công; biểu thuế lũy tiến từng phần đối với 
thu nhập tính thuế từ trúng thưởng… 

Như vậy, sắp tới đây sẽ có những thay đổi lớn về nội dung trong 04 Luật Thuế cơ bản (Thuế GTGT, Thuế 
TNDN, Thuế TNCN, Thuế TTĐB), VTAC sẽ cập nhật nội dung sau khi các văn bản Luật sửa đổi chính thức 
được ban hành.  



Tính lãi chậm đóng, truy thu khi doanh nghiệp trốn đóng 
BHXH 
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BHXH TP.HCM vừa qua đã ban hành Công văn số 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, 
BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, các trường hợp chậm đóng, truy thu được 
quy định tại Công văn như sau: 

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng 
số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng. 

Đối với đơn vị buộc phải truy thu: 

• Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, 
được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối 
với năm 2016; 

• Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, 
được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối 
với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn 
đóng.  

• Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian 
từ 06 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra của cơ quan 
BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý 
vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. 

Công văn còn quy định về việc cấp và quản lý sổ BHXH; 
quy định về việc cấp và quản lý thẻ BHYT và thời hạn 
khai báo hồ sơ bảo hiểm. 



Thời hạn nộp thuế thay cho cá nhân bán đất chậm nhất là thời 
điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu 
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Liên quan đến các vấn đề về thuế TNCN trong trường hợp Công ty ký hợp đồng để chuyển nhượng đất 
nông nghiệp đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án được Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau: 

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển 
nhượng. Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển 
nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá 
chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm 
chuyển nhượng. Đối với chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công 
trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định (tại điều 17, Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 12 Thông tư số 
111/2013/TT-BTC). 

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại. 

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: 
• Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 
• Bản chụp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở 

hữu các công trình trên đất… 
• Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. 
• Các tài liệu chứng minh khác tùy trường hợp (ví dụ giấy tờ xác định được miễn thuế đối với trường 

hợp được miễn…) 

Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản đối với trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa 
thuận Công ty là người nộp thuế thay cho hộ gia đình thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. 
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Nơi nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng. 

Ưu đãi về thuế khi đăng ký xe đứng tên Công ty 
Một số cá nhân, tổ chức kinh doanh nhỏ còn đang gặp vướng mắc về thuế trong việc đăng ký xe ô tô 
nên đứng tên Công ty hay cá nhân, VTAC tóm tắt các ưu đãi thuế khác biệt như sau:  

Trường hợp đăng ký xe ô tô đứng tên Công ty thì ô tô đó  sẽ thuộc 
quyền sở hữu của công ty và là tài sản cố định của công ty và sẽ được 
xem xét khấu trừ thuế. 

Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận Công ty là người nộp thuế 
thay cho hộ gia định thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng bất động sản. 

Các ưu đãi về thuế trong trường hợp này cụ thể là: 

• Về thuế GTGT: Thuế giá trị gia tăng công ty phải chịu khi mua ôtô sẽ 
được coi là thuế giá trị gia tăng đầu vào và có thể được khấu trừ (theo 
điểm a, điểm b, khoản 1, điều 12, Luật thuế GTGT). Trường hợp 
Thuế GTGT đầu vào được sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được 
khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử 
dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu Thuế giá trị 
gia tăng. 

• Về thuế TNDN: khoản chi mua ôtô nếu là khoản chi thực tế phát sinh 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và 
có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, có thể được 
xem là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 
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Lưu ý: Đối với tài sản cố định là ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ôtô sử dụng vào kinh doanh vận 
chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ôtô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh 
doanh ôtô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với 
phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ (theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC) Tương tự, 
không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp phần trích khấu hao 
tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (theo 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC) 

02 cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn và đào tạo 

Theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC, khi tổ 
chức nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ 
đào tạo cho Công ty ở Việt Nam thì cả 02 dịch vụ này 
đều thuộc diện chịu thuế nhà thầu. 

Trường hợp Công ty có thực hiện thuê dịch vụ tư vấn và 
dịch vụ đào tạo của tổ chức nước ngoài thì việc tính và kê 
khai thuế nhà thầu được thực hiện bằng cách Công ty 
thực hiện khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu trước khi 
chi trả cho nhà thầu nước ngoài. Tuy nhiên, cách tính 
thuế nhà thầu của 2 dịch vụ này khác nhau: 

Đối với dịch vụ tư vấn sẽ chịu 2 khoản thuế: 
 Thuế GTGT 5% doanh thu 
 Thuế TNDN 5% doah thu  
(cách tính quy định tại điều 12, Thông tư số 103/2014/TT-
BTC) 
Đối với dịch vụ đào tào chỉ phải chịu 1 khoản thuế: 
 Thuế GTGT được miễn (theo quy định tại khoản 13, điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-

BTC) 
 Thuế TNDN 5% doanh thu 
(cách tính quy định tại điều 13, Thông tư số 103/2014/TT-BTC) 



Có xuất hóa đơn khi chia doanh thu hợp tác kinh doanh 
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Theo Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp tại Công văn số 3235/TCT-CS, trường hợp Công ty có ký 
hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không 
thành lập pháp nhân, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh cử ra một bên làm đại diện 
có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và đã kê khai toàn bộ nghĩa vụ thuế 
GTGT của hoạt động hợp tác thì khi phân chia doanh thu và chi phí không bao gồm thuế GTGT, 
các bên không phải lập hóa đơn mà chỉ cần lập chứng từ thu, chi và không phải kê khai trên tờ 
khai thuế GTGT. 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong trường hợp chia doanh thu hợp tác kinh 
doanh này được quy định tại điểm n, khoản 3, điều 5, Thông tư số 78/2014/TT-BTC. 



Thời điểm lập hóa đơn điện tử vẫn tuân theo quy định chung 
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Tại tiết a, khoản 2, điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn bán hàng, 
cung ứng dịch vụ. Liệu thời điểm lập hóa đơn điện tử có tuân thủ theo quy định này? 

Vấn đề này được Cục thuế TP Hà Nội trả lời tại Công văn số 49526/CT-TTHT ngày 24/07/2017, theo 
đó quy định về thời điểm lập hóa đơn nêu tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC được áp dụng cho tất cả 
các loại hóa đơn, không phân biệt hóa đơn đặt in, tự in hay hóa đơn điện tử. 

Khấu trừ 10% thuế khi trả hoa hồng môi giới cho cá nhân vãng lai 

Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì tiền hoa hồng môi giới được 
xem là một khoản thu nhập chịu thuế TNCN.  

Theo đó, khi Công ty thực hiện trả thu nhập là hoa hồng môi giới cho cá cá nhân cư trú không ký hợp 
đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải 
khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 
Tuy nhiên, nếu cá nhân này có lập cam kết chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập nhận được từ công ty và 
tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì được tạm miễn 
khấu trừ thuế TNCN (quy định tại điểm i, khoản 1, điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC) 
Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi hoa 
hồng môi giới nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

Như vậy, thời điểm lập hóa đơn điện tử vẫn tuân theo quy định chung.  
 

• Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa 
cho người mua.  

• Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ và không phân biệt đã 
thu được tiền hay chưa thu được tiền.  

 
Nếu hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót thì thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông 
tư số 32/2011/TT-BTC. 



Bán thanh lý hàng tồn kho phải đăng ký chương trình khuyến mãi 
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Theo hướng dẫn tại Công văn số 50825/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội thì Công ty được áp dụng 
chương trình khuyến mãi bằng hình thức bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó nếu chương trình 
khuyến mãi của công ty không thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định tại điều 
100 Luật Thương mại số 36/205/QH11 và mức giảm giá không vượt quá mức tối đa theo quy định tại điều 
6, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, Công ty phải có trách nhiệm đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi và thông báo kết quả 
khuyến mãi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thương mại (Sở Công thương) theo quy định tại khoản 
1 và khoản 2 điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. 

Khoản tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc 
tại Việt Nam có được khấu trừ thuế GTGT hay không? 

Vướng mắc của doanh nghiệp về thuế GTGT được Bộ Tài chính trả lời tại Công văn số 3888/TCT-CS 
ngày 28/08/2017, cụ thể về việc doanh nghiệp có các chuyên gia nước ngoài sang Việt nam công tác mà 
Công ty chi trả các khoản tiền thuê nhà. 

• Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức 
vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh 
doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà 
cho các chuyên gia nước ngoài này. (khoản 1, điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC) 
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• Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, 
chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả 
lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam 
công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng 
bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các 
chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền 
thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt 
Nam chi trả được khấu trừ. 
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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 

  

Phan Thị My Ly 

Chuyên viên Tư vấn - Đào tạo 

Tel: 08 3990 6959  (ext:109) 

Fax: 08 3990 6958 

Mobile: +084 934 774 176 

Email: lyptm@vtac.com.vn  
 

                       

                            www.vtac.com.vn 

 

Võ Văn Vân 

Chủ tich Hội đồng thành viên  -  Giám đốc 

Tel: 08 3990 6959  (102) 

Fax: 08 3990 6958 

Mobile: +084 906 893 984 

Email: vanvv@vtac.com.vn  

Nguyễn Phương Thảo 

Giám đốc Kiểm toán 

Tel: 08 3990 6959  (ext:101) 

Fax: 08 3990 6958 

Mobile: +084 918 831 282 

Email: thaonp@vtac.com.vn  

 

Khoản chi làm thẻ Visa, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài 
có khấu trừ thuế TNCN 

Vừa qua, Tổng cục Thuế có công văn gửi Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc về chính sách thuế TNCN 
trong trường hợp Công ty chi trả các khoản làm thẻ Visa, thẻ tạm trú cho người lao động, theo đó Công 
văn quy định. 

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay 
cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai 
nộp thuế TNCN theo quy định. 

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy 
phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế 
TNCN của người lao động. 

Nội dung cụ thể được nêu tại Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017. 
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