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I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) 

Chuyển đổi phương pháp khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-

BTC  

Thực hiện theo tinh thần cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế tại Thông tư 

119/2014/TT-BTC, ngày 25/09/2014, Cục thuế TP. HCM ban hành Công văn 8020/CT-
KK&KTT hướng dẫn xử lý thống nhất trên toàn điạ bàn TP. HCM việc doanh nghiệp đăng ký 
tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.  

Theo đó, đối với những doanh nghiệp thành lập từ 01/01/2014 đến nay, bất kể doanh nghiệp 
chưa hoạt động kinh doanh, chưa mua hóa đơn bán hàng; doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế 
GTGT theo phương pháp trực tiếp (không phân biệt doanh nghiệp có hoặc chưa phát sinh 
doanh thu); nếu đáp ứng được điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 điều 3 Thông tư 
119/2014/TT-BTC thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ kể từ ngày 
01/09/2014. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải: 

 Gửi bản thông báo (Mẫu 06/GTGT) về việc áp dụng phương pháp khấu trừ đến cơ 
quan thuế và cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết việc 
chấp nhận hay không chấp nhận việc áp dụng phương pháp khấu trừ. 

 Có văn bản cam kết trong giai đoạn từ 01/09/2014 đến 20/09/2014, doanh nghiệp 
chưa sử dụng hóa đơn bán hàng hoặc đã sử dụng hóa đơn nhưng chịu trách nhiệm 
thu hồi lại tất cả hóa đơn đã xuất. 

Trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn bán hàng và không có cam kết chịu trách 
nhiệm thu hồi lại tất cả hóa đơn đã xuất như nêu trên thì cơ quan thuế chấp nhận cho doanh 
nghiệp kê khai khấu trừ thuế GTGT từ ngày 01/10/2014. 

 

 

II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) 

Được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí vé máy bay công tác và 

chi phí công tác nước ngoài do người lao động thanh toán bằng thẻ tín 

dụng  

 Về chi phí vé máy bay: 

Căn cứ vào đặc thù của hoạt động hàng không, phù hợp thông lệ quốc tế và tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hàng không chủ động, linh hoạt trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, ngày 16/09/2014, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 
3997/TCT-DNL hướng dẫn về chi phí vé máy bay đi công tác do người lao động (NLĐ) 
thanh toán bằng thẻ tín dụng. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp cử NLĐ đi công tác phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh và giao cho NLĐ tự mua vé máy bay qua website thương mại điện tử, 
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thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán 
lại với doanh nghiệp thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các hồ sơ, 
chứng từ sau: 

- Vé máy bay, 
- Thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi được thẻ), 
- Giấy tờ liên quan đến việc điều động NLĐ đi công tác có xác nhận của doanh 

nghiệp, 
- Quy định của doanh nghiệp cho phép NLĐ thanh toán công tác phí bằng thẻ cá 

nhân do NLĐ được cử đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại với doanh nghiệp, 
- Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành trình vận 

chuyển, 
- Chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho cá nhân mua vé. 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên. 

Công văn này thay thế công văn 2272/TCT-KK ngày 18/06/2014 của Tổng Cục Thuế. 

 Về chi phí công tác nước ngoài: 

Ngày 06/09/2014, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3819/TCT-CS hướng dẫn về 
điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản công tác phí khi đi công tác 
nước ngoài. 

Trường hợp doanh nghiệp  cử nhân viên đi công tác nước ngoài nếu có phát sinh chi 
phí vượt mức 20 triệu đồng thì việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của cá nhân được 
cử đi công tác được chấp nhận đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền 
mặt và khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có hóa đơn, chứng từ phù hợp, 
- Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử nhân viên đi công tác. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng, ban hành quy chế tài chính hoặc quy chế nội 
bộ cho phép nhân viên được thanh toán khoản công tác phí bằng thẻ do cá nhân là 
chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại.  

 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)  

Hướng dẫn về tiền thuế TNCN giả định và tiền nhà giả định khi tính thuế 

TNCN  

Ngày 06/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12495/BTC-TCT hướng dẫn chính sách 
thuế TNCN đối với trường hợp công ty áp dụng chính sách tiền thuế giả định, tiền nhà giả 
định khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 
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 Đối với tiền thuế giả định 

Trường hợp công ty khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho NLĐ và nộp thay 
thuế TNCN  theo thực tế phát sinh cho NLĐ thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành 
thu nhập tính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ. 

Sau khi tính số thuế thực tế phải nộp, nếu có phát sinh khấu trừ thêm hoặc hoàn lại 
số thuế giả định thì được tính giảm trừ hoặc tăng thu nhập làm căn cứ quy đổi (thu 
nhập không gồm thuế giả định) của NLĐ tại thời điểm nhận được khoản chênh lệch 
để xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 

 Đối với tiền nhà giả định  

Trường hợp công ty khấu trừ tiền nhà giả định trước khi trả thu nhập và trả tiền nhà 
thực tế phát sinh cho người lao động thì thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu 
nhập tính thuế không gồm tiền nhà giả định đã khấu trừ. 

Tiền nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là tiền nhà 
thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm 
tiền thuê nhà thực tế và tiền nhà giả định). 

 

IV. VẤN ĐỀ KHÁC 

Nghị quyết 63/2014/NQ-CP về các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó 

khăn, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.  

Ngày 25/08/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về một số giải pháp về thuế 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: 

 Về thuế GTGT : 
- Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi chưa có chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng do chưa đến hạn thanh toán. 
 

- Thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý đối với doanh nghiệp có doanh thu từ 50 
tỷ đồng/năm trở xuống 
 

 Về thuế TNDN : 
- Được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp 

cho NLĐ có hóa đơn, chứng từ theo quy định nhưng tổng số chi không quá 1 tháng 
lương bình quân thực tế. 
Các khoản chi có tính chất phúc lợi có thể kể đến như: chi hiếu hỷ, chi nghỉ mát, 
hỗ trợ điều trị, bổ sung kiến thức, hỗ trợ đi lại ngày lễ, tết…. 
 

- Áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh để quy đổi sang đồng Việt 
Nam các khoản doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ. 
 

- Bãi bỏ quy định về việc nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý. Thay vào đó doanh 
nghiệp chỉ phải tạm nộp tiền thuế TNDN theo quý. 
Tuy nhiên nếu tổng số tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế TNDN phải 
nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp tính trên phần chênh 
lệch. 
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- Mở rộng đối tượng KCN được hưởng ưu đãi thuế TNDN (miễn thuế 2 năm và giảm 

50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo) bao gồm cả KCN thuộc các quận của 
đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương hoặc trực thuộc tỉnh mới 
thành lập từ 01/01/2009. 

Các giải pháp trên sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định trong 
thời gian sắp tới. 

 

Thông tư 25/2014/TT-NHNN về thủ tục đăng ký, thay đổi khoản vay nước 

ngoài  

Ngày 15/09/2014, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 25/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục 
đăng ký, thay đổi khoản vay nước ngoài. 

Một số điểm lưu ý như sau: 

 Phải thực hiện đăng ký với NHNN đối với khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia 
hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên (trừ trường 
hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời 
điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên).  

 Không yêu cầu đăng ký thay đổi khoản vay với NHNN nếu có thay đổi về kế hoạch rút 
vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế trong vòng 10 ngày so với kế hoạch đã được NHNN 
xác nhận trước đó. Bên đi vay chỉ cần thông báo cho ngân hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài nơi Bên đi vay mở tài khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài. 

 Quy định cụ thể hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài phát sinh từ hợp đồng nhập 
khẩu hàng hóa trả chậm. 

 Bổ sung một số tài liệu yêu cầu trong hồ sơ đăng ký, thay đổi khoản vay. 

 Thay đổi mẫu biểu Đơn đăng ký/thay đổi khoản vay 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2014. 
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Các từ viết tắt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CTLD Công ty liên doanh 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GTGT Thuế giá trị gia tăng UBND Ủy ban Nhân dân 

TNT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCT Tổng Cục Thuế BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

DNCX Doanh nghiệp chế xuất BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

KCX Khu chế xuất CV Công văn 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước  

KCN Khu công nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 
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