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Kính gửi Quý Khách hàng 
 
Trong tháng 9 vừa qua ngoài điểm mới trong chính sách Bảo hiểm, 

cụ thể về việc hướng dẫn cấp mã số BHXH cho người lao động thì 

pháp luật trong các lĩnh vực còn lại đều ổn định và hầu như không 

có những chính sách mới nào. 

 

Nội dung bản tin VTAC số 09.17/VTAC-NL dưới đây cập nhật đến 

Quý Khách hàng 05 bước doanh nghiệp cần làm để hướng dẫn 

NLĐ thực hiện hồ sơ cấp mã BHXH và nội dung Công văn hướng 

dẫn những vướng mắc của doanh nghiệp trong tháng 9. 

 

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: 
 

Công văn số 3799/BHXH – BT 
hướng dẫn cấp mã BHXH cho NLĐ 

Những vướng mắc của doanh 
nghiệp trong: 

Thuế  GTGT 

Thuế TNDN 

Thuế TNCN 

Hóa đơn 
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Trong số này: 



Các bước doanh nghiệp cần làm để cấp mã số BHXH cho NLĐ 
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Bảo Hiểm Xã Hội trong đầu tháng vừa qua có quyết định hướng dẫn thủ tục thực hiện các 
nghiệp vụ để cơ quan nhà nước cấp mã số BHXH cho Người lao động.  

Theo đó, 05 bước doanh nghiệp cần làm để cấp mã số BHXH cho NLĐ như sau: 

 Hướng dẫn người tham gia kê khai chính xác, đầy đủ thông tin vào Tờ khai tham gia, điều 
chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nhận Mẫu TK1-TS của người tham gia. 
 

 Lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, 
BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Mẫu TK1-TS (trừ 
trường hợp báo giảm nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động). 
 

 Nộp cho cơ quan BHXH thông qua Bưu điện hoặc thông qua hình thức giao dịch điện tử 
theo quy định. 
 

 Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, Mẫu D09a-TS, Mẫu D10a-TS và Thư ngỏ của cơ quan BHXH 
chuyển đến thông qua Bưu điện. 

 
 Trả sổ BHXH, thẻ BHYT và Thư ngỏ cho người tham gia BHXH. 

Nội dung hướng dẫn chi tiết  nêu tại Công văn số 3799/BHXH-BT. 



Quy định về nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài (NLĐNN) qua mạng 
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Nội dung được nêu tại Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017 hướng dẫn 
thực hiện cấp giấy phép lao động cho NLĐNN làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. 

Theo Thông tư, người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu 
sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng 
NLĐNN (theo quy định trước đây tại Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH là 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử 
dụng). 

So với quy định nộp hồ sơ giấy như trước đây thì hiện tại việc nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài qua mạng điện tử đã rút ngắn thời gian cho người sử dụng lao động. 

Miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản giữa anh 
chị em 

Tại khoản 5, điều 3, Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định cách khoản 
thu nhập chịu thuế gồm: 
 

• Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 
• Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; 
• Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;  
• Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản. 
 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, điều 4, Luật thuế TNCN đối với trường hợp thu nhập từ chuyển 
nhượng bất động sản giữa anh chị em ruột với nhau thì được miễn thuế đối với khoản thu nhập này. 
Nội dung hướng dẫn cụ thể được nêu tại Công văn số 4064/TCT-TNCN ngày 08/09/2017. 



Miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua 
cổ phần 
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Công văn 4085/TCT-DNL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thu nhập được miễn thuế đối 
với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần.  

Trường hợp Công ty thu tiền mặt từ việc bán chứng khoán 
và sau đó gửi tại ngân hàng số tiền trên thì thu nhập từ lãi 
tiền gửi của Công ty được xem là khoản thu tài chính 
khác. Trường hợp này Công ty không phải kê khai, tính 
nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, điều 5, Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty không phải phát hành 
hóa đơn GTGT đối với khoản thu tài chính này. 

Đối với khoản thu nhập từ cổ tức, trường hợp thu nhập 
được chia sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, 
liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 
kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, 
bên liên doanh, liên kết được hưỡng ưu đãi thuế TNDN 
thì công ty được miễn thuế đối với khoản thu nhập này 
(khoản 6, điều 8, Thông tư số 78/2014/TT-BTC). Đối với 
khoản cổ trức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư 
thì được ghi giảm giá trị khoản đầu tư (theo điểm d, 
khoản 1, điều 15, Thông tư số 200/2014/TT-BTC). 



Phạt chậm nộp 0.03% đối với tiền thuế nhập hàng xuất khẩu 
nhưng không trực tiếp xuất khẩu 
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Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu, tuy nhiên, doanh nghiệp 
không trực tiếp xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì không 
được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn 
bản Luật không quy định về miễn tiền chậm nộp. Vì 
vậy, không có cơ sở để miễn chậm nộp cho doanh 
nghiệp trong trường hợp này. Mức đóng chậm nộp 
hiện nay được quy định: 
• Mức tính chậm nộp 0.03%/ngày tính trên số tiền 

thuế chậm nộp 
• Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày 

tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế… 
Theo quy định tại điều 103 Luật Quản lý thuế số 
78/2006/QH11 thì từ ngày 01/07/2013 việc chậm 
nộp tiền thuế cũng không thuộc hành vi bị xử phạt vi 
phạm pháp luật về thuế. 
Nội dung nêu tại Công văn số 5946/TCHQ-TXNK 
ngày 08/09/2017. 

Việc doanh nghiệp chuyển từ loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, sang loại hình nhập kinh 
doanh sản xuất thì phải điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế, do đó có tính tiền chậm nộp thuế. 
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Được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp đối với khoản giảm giá ở 
khâu nhập khẩu 

Công văn 4067/TCT-DNL ngày 08/09/2017 của Tổng cục thuế có giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp 
về thuế GTGT đối với giá trị hàng nhập khẩu giảm giá. 

Theo đó, trường hợp công ty nhập khẩu máy móc thiết bị được giảm giá theo hợp đồng. Nếu khoản 
giảm giá đó thuộc trường hợp được giảm giá theo quy định tại khoản 2, điều 15, Thông tư số 
39/2015/TT-BTC thì công ty được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Trường 
hợp số thuế GTGT công ty đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì công ty được đề nghị hoàn trả (theo 
quy định tại điều 49, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015). 

 
Nếu khoản giảm giá đó không thuộc các trường hợp được điều chỉnh giảm giá tính thuế GTGT khâu 
nhập khẩu, công ty đã thực hiện tính, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trên giá trị máy móc thiết bị 
chưa giảm giá theo đúng quy định thì công ty căn cứ  vào chừng từ thuế GTGT đã nộp thực hiện khai 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định. 

Các khoản giảm giá được điều chỉnh trừ như sau: 
 
• Giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa; 
• Giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán; 
• Giảm giá theo hình thức và thời gian mua bán; 
• Giảm giá được lập thành văn bản trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải ở nước xuất khẩu 

hàng hóa. 
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Thư mời nhận việc có được xem là chứng từ làm căn cứ tính thuế 
TNDN? 

Đối với trường hợp Giám đốc điều hành Công ty đồng thời là Chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân 
làm chủ) mặc dù trong Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính Công ty có quy 
định khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam là khoản có tính chất tiền lương, tiền 
công thì: 

 Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty vẫn không được khấu trừ thuế GTGT, đồng thời cũng 
không được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi này. (quy đinh tại khoản 2.6, điều 4, 
Thông tư số 96/2015/TT-BTC). 
 

 Về thuế TNCN: khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được này sẽ không tính vào thu nhập chịu 
thuế thu nhập cá nhân của chủ Công ty. (quy định tại điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC) 

Có được tính vào chi phí được trừ khi chi tiền vé máy bay cho Giám 
đốc đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV? 

Theo điểm 2.6 khoản 2, điều 6 được sửa đổi bổ sung  tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định các 
khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động…phải được ghi cụ thể điều 
kiện được hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, 
Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì mới được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Tuy nhiên, tại Công văn số 12131/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn, trường hợp 
công ty có thực hiện tuyển dụng nhân sự thông qua việc sẽ gửi thử mời nhận việc (thư mời nhận việc 
được xem như một bản chấp thuận tham gia thời gian thử việc của Công ty) thì hồ sơ chứng từ làm 
căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN có thể là thư mời nhận việc có xác nhận 
của hai bên và các chứng từ chi tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp… 



Một số lưu ý về Chi phí phát sinh khi mua hồ sơ dự thầu và 
hàng mẫu gửi đi tham gia dự thầu 
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Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí mua hồ sơ dự thầu và hàng mẫu gửi đi tham gia dự thầu 
theo yêu cầu của bên mời thầu thì: 

Vẫn phải lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa biếu, tặng khi hóa đơn 
mua vào hàng biếu,  tặng là hóa đơn bán hàng  

• Nếu là hàng mẫu mang đi dự thầu có thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của pháp luật về 
thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng 0, trên hóa đơn ghi rõ là hàng mẫu, ghi tên và 
số lượng hàng hóa.  

• Nếu là hàng mẫu mang đi dự thầu không thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của pháp luật về 
thương mại thì đơn vị phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và giá tính 
thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. 

• Chi phí mua hồ sơ dự thầu được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng 
điều kiện nêu tại khoản 1, điều 6, Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

Theo khoản 9, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định đối với hàng hóa dịch vụ dùng để cho, biếu 
tặng…thì phải lập hóa đơn GTGT  (hoặc hóa đơn bán hàng).  
Như vậy,  trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có mua hàng hóa để biếu, 
tặng, cho khách hàng phục vụ mục đích kinh doanh thì khi biếu tặng hàng hóa cho khách hàng, Công ty  
phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng, thuế suất thuế GTGT được tính theo 
thuế suất tương ứng của từng loại hàng hóa biếu tặng, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa tương 
đương tại thời điểm biếu tặng khách hàng (không phân biệt hàng hóa mua vào có hóa đơn GTGT hay hóa 
đơn bán hàng). 
Lưu ý trường hợp này, nếu công ty hạch toán thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNDN là không phù hợp quy định. 



Có phải nộp thuế GTGT đối với khoản thu hỗ trợ kinh doanh từ 
công ty? 
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Trường hợp Đại lý có nhận một khoản hỗ trợ kinh doanh từ công ty thì khoản thu này thuộc đối tượng 
không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.  Thuế giá trị gia tặng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho 
hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ (quy định 
tại khoản 1, điều 5 và điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC) 

Khi nhận khoản thu hỗ trợ kinh doanh, công ty căn cứ vào hướng dẫn tại khoản 1, điều 5, Thông tư số 
219/2013/TT-BTC để lập chứng từ thu tiền theo quy định, không lập hóa đơn. Trường hợp Công ty đã lập 
hóa đơn thì thực hiện lập Biên bản thu hồi lại các liên hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 2, điều 17, 
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. 

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  
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