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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
(“TNDN”)
(i) Chi phí chuyển giao công nghệ chỉ
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
TNDN nếu chứng minh được bên chuyển
giao công nghệ có quyền sở hữu hoặc
quyền chuyển giao công nghệ
Theo Công văn 4574/TCT-CS ngày 20/11/2018 của
Tổng Cục thuế (TCT), trường hợp doanh nghiệp A ở
nước ngoài chuyển giao “thông tin kỹ thuật” theo
hợp đồng với doanh nghiệp B tại Việt Nam thì đây
là hoạt động chuyển giao công nghệ và được điều
chỉnh bởi Luật chuyển giao công nghệ. Theo đó, để
được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN,
doanh nghiệp cần chứng minh doanh nghiệp A phải
là chủ sở hữu công nghệ hoặc được chủ sở hữu công
nghệ cho phép chuyển giao. Trường hợp quy định
của pháp luật nước sở tại không bắt buộc doanh
nghiệp A đăng ký quyền chủ sở hữu đối với công
nghệ thì doanh nghiệp B có trách nhiệm cung cấp hồ
sơ, tài liệu hoặc cam kết chứng minh doanh nghiệp A
là chủ sở hữu công nghệ.

(ii) Chi tiền hỗ trợ cho người lao động sau
khi nghỉ việc có thể được coi là khoản chi
phúc lợi
TCT đã ban hành Công văn số 4706/TCT-DNL ngày
26/11/2018, hướng dẫn đối với trường hợp doanh
nghiệp đã chi trả trợ cấp mất việc, ngoài ra còn chi
tiền hỗ trợ thêm cho người lao động nghỉ việc theo
quy định tại Thoả ước lao động tập thể và Biên bản
thống nhất giữa Tổng giám đốc với Chủ tịch Công
đoàn Công ty. Theo đó, nếu khoản chi thêm này có
tính chất phúc lợi và tổng số chi có tính phúc lợi trong
năm của công ty không vượt quá 01 tháng lương bình
quân theo quy định thì được được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và
hóa đơn
(i) Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử
trong giai đoạn chuyển tiếp

Theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP
ngày 12/09/2018, quy định về hóa đơn điện tử theo

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.Bộ
Tài Chính và Tổng Cục Thuế có công văn số 14192/
BTC-TCT ngày 15/11/2018 và Công văn 4763/TCT-CS
ngày 29/11/2018 với hướng dẫn như sau:
–– Trong giai đoạn chuyển tiếp (từ ngày 01/11/2018
đến ngày 31/10/2020), doanh nghiệp vẫn được
thực hiện phát hành hóa đơn giấy để sử dụng và
tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về hóa
đơn theo quy định.
–– Doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn trên
chưa nhận được thông báo sử dụng hóa đơn điện
tử từ cơ quan thuế hoặc chưa đáp ứng điều kiện về
hạ tầng công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn
điện tử thì vẫn được sử dụng hóa đơn giấy.

(ii) Hoàn thuế GTGT cho các dự án đầu tư
đã phát sinh doanh thu
Theo hướng dẫn của TCT tại Công văn số 4261/TCTCS ngày 01/11/2018, việc hoàn thuế GTGT với dự án
đầu tư sau khi dự án hoàn thành được thực hiện như
sau:
–– Nếu dự án đầu tư chia ra nhiều giai đoạn, hạng
mục đầu tư:
• Đối với hạng mục đầu tư đã hoàn thành và phát
sinh doanh thu thì không được hoàn thuế GTGT
đầu vào phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh
thu. Số thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời
điểm phát sinh doanh thu đáp ứng điều kiện
khấu trừ sẽ được xét hoàn thuế.
• Đối với những hạng mục còn lại đang đầu tư,
doanh nghiệp tiếp tục kê khai số thuế GTGT đầu
vào của dự án đầu tư và nộp hồ sơ hoàn thuế lên
cơ quan thuế nếu đáp ứng các điều kiện theo
quy định.
–– Nếu dự án đầu tư không chia ra nhiều giai đoạn,
hạng mục đầu tư:
• Trường hợp dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu
thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào của
dự án đầu tư phát sinh sau thời điểm phát sinh
doanh thu. Số thuế GTGT đầu vào phát sinh
trước thời điểm phát sinh doanh thu đáp ứng
điều kiện khấu trừ thì được xét hoàn thuế.

(iii) Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu
tư kê khai điều chỉnh từ mẫu 01/GTGT
qua mẫu 02/GTGT vẫn được hoàn thuế
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Ngày 8/10/2018, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn Theo Nghị quyết số 70/2018/NQ-QH14 về dự toán
3826/TCT-PC hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 vừa được
dự án đầu tư.
Quốc hội thông qua, mức lương cơ sở sẽ được điều
chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/
Theo đó, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư,
phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án đầu tư tháng kể từ 1/7/2019.
hoàn thành, đi vào hoạt động) vẫn được xem xét hoàn
thuế ngay cả trong trường hợp sau đây:
–– Doanh nghiệp không khai thuế GTGT đầu vào phát
sinh tại dự án vào tờ khai 02/GTGT dành cho dự án
đầu tư mà khai vào tờ khai 01/GTGT của hoạt động
sản xuất kinh doanh;
–– Sau đó doanh nghiệp kê khai điều chỉnh đúng trên
tờ khai 02/GTGT dành cho dự án đầu tư và lập hồ sơ
hoàn thuế GTGT sau thời điểm dự án hoàn thành, đi
vào hoạt động.

3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
và hải quan
(i) Nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất
khẩu tại chỗ sẽ không thuộc đối tượng
được miễn thuế/hoàn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, nguyên
vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được
miễn/hoàn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với trường
hợp hàng thành phẩm được xuất khẩu theo hình thức
xuất khẩu tại chỗ, thì Tổng Cục Hải Quan tại các công
văn gần đây có hướng dẫn là nguyên vật liệu nhập
khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ không thuộc
diện được miễn/hoàn thuế theo Nghị định 134/2016/
NĐ-CP.
Trường hợp doanh nghiệp đã được hoàn thuế đối với
hàng hóa nhập khẩu để sản xuất kinh doanh sau đó
đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không xuất
khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan cũng
sẽ bị truy thu các loại thuế đã được hoàn.

(ii) Doanh nghiệp cần sửa đổi giấy chứng
nhận đầu tư cho hoạt động đầu tư mở
rộng để được miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối
tượng khuyến khích đầu tư, bao gồm cả dự án đầu tư
mới và dự án đầu tư mở rộng, được miễn thuế nhập
khẩu.
Liên quan đến vấn đề này, theo quan điểm của Tổng
Cục hải quan tại Công văn 6528/TCHQ-TXNK ngày
07/11/2018, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động
đầu tư mở rộng nhưng các hạng mục đầu tư mở rộng
không được đăng ký trên trên Giấy chứng nhận đầu
tư của doanh nghiệp thì không đáp ứng quy định về
thông báo Danh mục miễn thuế và không được miễn
thuế nhập khẩu.

4. Thuế Thu Nhập Cá Nhân
(“TNCN”) và lao động
(i) Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Lương cơ sở là căn cứ để xác định mức tiền lương
tháng tối đa để đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y
tế (không quá 20 lần tiền lương cơ sở).

(ii) Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày
1/1/2019

Theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều
chỉnh từ ngày 1/1/2019 theo mức chi tiết cho từng
vùng.
Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm
cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận
và trả lương, và cũng là cơ sở để xác đinh mức tiền
lương tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo
quy định.
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