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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 
(“TNDN”) 
(i). Lỗ lũy kế của chi nhánh hạch toán độc 
lập sẽ không được tiếp tục chuyển lỗ sau 
khi chuyển sang chi nhánh hạch toán 
phụ thuộc 
Theo Công văn số 11243/BTC-TCT ngày 24/09/2019 
của Bộ Tài chính, pháp luật về thuế TNDN hiện hành 
chỉ quy định chuyển lỗ trong trường hợp chuyển đổi 
loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập và hợp 
nhất, và không có quy định chuyển lỗ trong trường 
hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang 
hạch toán phụ thuộc. Do vậy, số lỗ lũy kế của chi 
nhánh hạch toán độc lập sẽ không được tiếp tục 
chuyển lỗ sau khi chuyển đổi sang chi nhánh hạch 
toán phụ thuộc.

(ii). Quyền sử dụng đất và máy móc gắn 
liền với nhà xưởng được coi là bất động 
sản: 
Theo Công văn số 3402/TCT-HTQT ngày 27/8/2019 
của Tổng Cục thuế, khi xác định tỷ lệ bất động sản 
trên tổng tài sản của doanh nghiệp để áp dụng Hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần, giá trị bất động sản 
sẽ bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và máy móc, 
thiết bị gắn với nhà xưởng một cách thường xuyên và 
ổn định trong thời gian dài, cùng với nhà xưởng tạo 
thành nhà máy hoàn chỉnh, phục vụ chức năng sản 
xuất của doanh nghiệp.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) 
(i). Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn 
Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn 
điện tử
Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
68/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 
119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Một số nội 
dung đáng lưu ý của Thông tư 68 như sau:

 – Quy định chi tiết một số trường hợp đặc thù không 
yêu cầu có chữ ký của người bán, người mua và 
các trường hợp hóa đơn điện tử không cần thể hiện 
đầy đủ các nội dung bắt buộc. 

 – Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 
thời điểm người bán ký trên hóa đơn và phù hợp 
với thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định. 

 – Đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, 
doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn GTGT điện 
tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử. Theo quy định 
hiện hành, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng hóa đơn 
thương mại mà không cần xuất hóa đơn GTGT hay 
hóa đơn bán hàng. Thời điểm lập hóa đơn điện tử 
đối với hàng hóa xuất khẩu là sau khi hoàn tất thủ 
tục hải quan xuất khẩu.

 – Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định 
dạng văn bản XML, bao gồm 2 phần: (i) thành 
phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, và (ii) 
thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. 

 – Quy định chi tiết về phương thức và hình thức 
chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử từ người nộp thuế 
đến cơ quan thuế.

Thông tư 68 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
14/11/2019. Từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp 
dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 
119/2018/ND-CP và Thông tư 68.  

(ii). Thầu phụ có hoạt động xây dựng 
ngoại tỉnh cũng phải khai thuế GTGT 
vãng lai
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 
3724/TCT-KK, trường hợp nhà thầu phụ không có trụ 
sở chính hoặc trụ sở đơn vị trực thuộc tại địa phương 
cấp tỉnh nơi chủ đầu tư có công trình xây dựng, lắp 
đặt thì các hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình 
có liên quan của nhà thầu phụ là hoạt động vãng lai 
ngoại tỉnh. Do vậy, nhà thầu phụ phải khai, nộp thuế 
GTGT vãng lai ngoại tỉnh.



(iii). Thuế GTGT đầu vào phát sinh trước 
khi thành lập văn phòng điều hành nhà 
thầu sẽ không được khấu trừ
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 
3577/TCT-CS ngày 10/9/2019, trường hợp nhà thầu 
nước ngoài đăng ký nộp thuế theo phương pháp hỗn 
hợp trước khi văn phòng điều hành được thành lập, 
nếu chủ đầu tư đã khấu trừ, kê khai, nộp thay thuế 
nhà thầu theo tỉ lệ (%) cho số tiền tạm ứng thì nhà 
thầu không được bù trừ số thuế GTGT chủ đầu tư đã 
nộp thay khi khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ đối với doanh thu của nhà thầu phát sinh kể 
từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Ngoài 
ra, thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi văn phòng 
điều hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế 
cũng không được khấu trừ. 

3. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài 
(“NTNN”) 
(i). Chi nhánh của công ty Việt Nam được 
thành lập tại nước ngoài được coi là tổ 
chức nước ngoài cho mục đích xác định 
nghĩa vụ thuế NTNN 
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn 
3645/TCT-CS ngày 13/9/2019, trường hợp doanh 
nghiệp tại Việt Nam thành lập chi nhánh hạch toán 
phụ thuộc tại nước ngoài theo pháp luật nước ngoài 
và chi nhánh phát sinh doanh thu từ hoạt động bán 
hàng từ nước ngoài trực tiếp cho các khách hàng tại 
Việt Nam thì chi nhánh được coi là một tổ chức nước 
ngoài cho mục đích xác định nghĩa vụ thuế NTNN tại 
Việt Nam. 

Nghĩa vụ thuế NTNN được xác định theo từng hợp 
đồng cụ thể. 

4. Thuế nhập khẩu 
(i). Tiền phạt chậm thanh toán không 
được giảm trừ khi xác định trị giá hải quan
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải Quan tại công văn 
số 6275/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2019, trường hợp 
doanh nghiệp Việt Nam phải trả tiền phạt do thanh 
toán không đúng thời hạn cho đối tác xuất khẩu, 
khoản phạt này không được coi là một khoản giảm 
giá được điều chỉnh trừ khi xác định trị giá hải quan.

(ii). Doanh nghiệp nội địa mượn máy 
móc, thiết bị của doanh nghiệp chế xuất 
(“DNCX”) phải nộp thuế nhập khẩu   
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 
số 6098/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2019, trường hợp 
DNCX cho doanh nghiệp nội địa mượn máy móc, 
thiết bị thì các máy móc, thiết bị này không thuộc 
đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp nội 
địa nộp thuế nhập khẩu và sẽ được hoàn thuế khi tái 
xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan 
trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái 
xuất. Trường hợp thiết bị, máy móc đã hết giá trị sử 
dụng thì doanh nghiệp nội địa không được hoàn lại 
thuế nhập khẩu đã nộp.
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