Bản tin cập nhật thông tin
về Thuế và Luật
Tháng 6/ 2019

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
(“TNDN”)
(i) Lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư vào
công ty con được đưa vào tính tổng “Lợi nhuận
thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh” để xác
định mức giới hạn 20% chi phí lãi vay được trừ
Theo Công văn số 1315/TCT-DNL ngày 10/4/2019
của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp có hoạt
động đầu tư vào các công ty con, phát sinh khoản
lợi nhuận được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của
các công ty con và được hạch toán vào doanh thu tài
chính, thì chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản
xuất kinh doanh” được dùng để tính mức giới hạn chi
phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
TNDN được xác định như sau:
Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
bằng = Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ trừ - Chi phí bán hàng trừ - Chi phí quản lý doanh
nghiệp cộng + Doanh thu tài chính trừ - Chi phí tài
chính.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và
hóa đơn
(i) Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao tài
sản và công nợ của ngân hàng
Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Công văn số
1485/TCT-DNL ngày 17/4/2019, trường hợp hai ngân
hàng ký kết hợp đồng mua bán để chuyển giao tài
sản, công nợ thì thuế GTGT được xử lý như sau:
–– Đối với danh mục tài sản, công nợ chuyển giao liên
quan đến hoạt động tín dụng và phần mềm máy
tính: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
–– Đối với danh mục tài sản bao gồm Văn phòng,
máy móc trang thiết bị: thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT, thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng
loại máy móc, thiết bị chuyển giao.
–– Đối với các loại tài sản nguồn vốn không liên quan
trực tiếp đến hoạt động cấp tín dụng: thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT 10%.
(ii) Dự án nhập khẩu máy móc trên 100 tỷ VNĐ

không được ân hạn / hoàn thuế
Ngày 3/4/2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư
số 18/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số
134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 hướng dẫn thủ
tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia
tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài
sản cố định của dự án đầu tư. Theo đó, kể từ ngày
20/5/2019, các dự án nhập khẩu máy móc, thiết bị từ
100 tỷ VNĐ trở lên sẽ không còn được hưởng chính
sách ân hạn nộp thuế GTGT trong vòng 60 ngày hoặc
hoàn thuế GTGT nhanh.

3. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài
(“NTNN”)
Nhà thầu nước ngoài vẫn bị xử lý vi phạm thuế trong
trường hợp đã đóng cửa văn phòng điều hành dự án
tại Việt Nam
Theo Công văn số 1638/TCT-PC ngày 24/4/2019,
mặc dù văn phòng điều hành của nhà thầu nước
ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép
hoạt động xây dựng theo mã số thuế và con dấu
riêng, chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh được
xác đinh là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng thầu.
Do đó, trong trường hợp văn phòng điều hành nhà
thầu giải thể thì nhà thầu nước ngoài (là chủ thể ký
hợp đồng thầu) vẫn tồn tại nên không thuộc trường
hợp không ra quyết định xử phạt.

4. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
và hải quan
(i) Áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hoạt động
xuất khẩu tại chỗ
Để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế
nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
kể từ ngày 01/9/2016, trong khi chờ ý kiến Chính Phủ,
Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1909/
TCHQ-TXNK ngày 3/4/2019 hướng dẫn các Cục Hải
quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:
–– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi
thuế quan vào thị trường trong nước, đáp ứng đủ
các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập
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khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị
định của Chính phủ để thực hiện Hiệp định thương
mại tự do thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu
đãi đặc biệt.
–– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ không
thuộc đối tượng nêu trên, đáp ứng điều kiện xuất
xứ Việt Nam hoặc từ nước, nhóm nước hoặc vùng
lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan
hệ thương mại với Việt Nam thì áp dụng mức thuế
suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ
khai.
(ii) Tiêu chí nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí, hồ
sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám
định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS)
thuộc Chương 84 và Chương 85 được nhập khẩu
nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam
mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập
khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày
15/6/2019.
(iii) Hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết
toán đối với vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ
nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
Ngày 27/5/2019, Tổng Cục hải quan ban hành Công
văn số 3304/TCHQ-GSQL gửi các cơ quan hải quan địa
phương, theo đó:
–– Vật tư tiêu hao được hiểu là vật tư trực tiếp tham
gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không
chuyển hóa thành sản phẩm hoặc cấu thành thực
thể sản phẩm xuất khẩu. Mã loại hình hải quan khi
nhập khẩu vật tư tiêu hao là E21, E31, E11 hoặc
E15, tùy từng trường hợp cụ thể.
Việc quyết toán và thông báo định mức thực tế đối
với vật tư tiêu hao được thực hiện theo quy định tại
Thông tư 39/2018/TT-BTC.
–– Công cụ, dụng cụ được xác định theo chuẩn mực
và quy định về kế toán, theo đó những tư liệu lao
động không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố
định thì sẽ được ghi nhận là công cụ dụng cụ. Mã
loại hình hải quan khi nhập khẩu công cụ, dụng cụ
là G13 (trong trường hợp do bên đặt gia công cung
cấp theo hợp đồng gia công), hoặc A12 cho các
trường hợp còn lại.
Doanh nghiệp không phải xây dựng, thông báo định
mức thực tế sử dụng cũng như nộp báo cáo quyết
toán với cơ quan hải quan về tình hình sử dụng công
cụ, dụng cụ.

5. Thuế Thu Nhập Cá Nhân
(“TNCN”) và lao động
(i) Xác định số thuế TNCN được giảm của cá
nhân làm việc tại khu kinh tế khi quyết toán thuế
TNCN năm 2018
Theo quy định của Nghị định 82/2018/NĐ-CP có
hiệu lực từ ngày 10/7/2019, cá nhân làm việc tại khu
kinh tế sẽ không còn được giảm 50% số thuế TNCN
phải nộp như trước đây. Cho giai đoạn chuyển tiếp
khi quyết toán thuế TNCN năm 2018, Tổng Cục thuế
đã ban hành Công văn số 1285/TCT-DNNCN ngày
8/4/2019 hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, theo đó số thuế TNCN được
giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế khi quyết
toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị
định 82/2018/NĐ-CP được xác định như sau:

Thuế
TNCN
được
giảm

=

Tổng
số
thuế
TNCN
phải
nộp
năm
2018

x

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

x

50%

Tổng thu nhập chịu thuế
trong năm tính thuế
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(ii) Tiền làm thêm giờ nhận được từ nước ngoài
cũng được miễn thuế TNCN
Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Công văn số
14/TCT-DNNCN ngày 3/1/2019, trường hợp cá nhân
có thu nhập từ nước ngoài từ tiền lương, tiền công
do làm việc ban đêm, làm thêm giờ, phần thu nhập
được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm
việc ban ngày, làm việc trong giờ là thu nhập được
miễn thuế thu nhập cá nhân.
Cách xác định phần thu nhập được trả cao hơn so
với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc
trong giờ tương tự cách xác định đối với phần thu
nhập này tại Việt Nam.
(iii) Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của
cá nhân trong công ty cổ phần chịu thuế TNCN
theo thuế suất 0,1% trên giá bán
Theo Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019
của Tổng Cục thuế, “cổ phiếu” được coi là hình
thức thể hiện “cổ phần”. Do đó, các cá nhân chuyển
nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại
luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán được xác
định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán,
và sẽ chịu thuế TNCN theo thuế suất 0,1% trên giá
chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều
21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
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