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I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) 

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn 
thuế GTGT 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác 
định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không 
chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế. Do đó, hồ sơ hoàn thuế của 
doanh nghiệp đáp ứng đến đâu thì cơ quan thuế căn cứ pháp lý giải quyết đến đó. 

Công văn số 271/TCT-CS ngày 17/1/2018 của Tổng cục Thuế về hoàn thuế 
GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, kể từ ngày 1/7/2016, số thuế 
GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được vượt quá 10% doanh thu của 
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

Số thuế GTGT vượt quá 10% doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải kết chuyển 
sang khấu trừ/hoàn thuế ở kỳ thuế tiếp theo. 

 

II. THU NHẬP CÁ NHÂN 

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ 
sơ chứng minh số thuế TNCN nộp ở nước ngoài. 

Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, trường hợp cá nhân khai 
quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế,  có số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài, nếu muốn 
giảm trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp ở Việt Nam thì phải có 
những hồ sơ chứng minh bao gồm: 

-          Bản chụp tờ khai thuế TNCN ở nước ngoài 

-          Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ở nước ngoài 

-          Thư xác nhận thu nhập do Công ty xác nhận số thuế TNCN đã khấu trừ của người nộp 
thuế ở nước ngoài. 

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó và 
các thông tin trên hồ sơ người nộp thuế cung cấp phải đầy đủ, rõ ràng và có mối liên hệ với 
nhau, đảm bảo xác định được số thuế được khấu trừ là số thuế đã nộp ở nước ngoài. 
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Công văn số 3313/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc xác định đối tượng cư trú 

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC , về nguyên tắc, người 
nước ngoài nếu có hợp đồng thuê nhà ở Việt Nam trên 183 ngày trong năm thì được xác định 
là cá nhân cư trú ở Việt Nam. 

Riêng trường hợp cá nhân có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn hợp đồng thuê nhà trên 
183 ngày trong năm tính thuế nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nếu cá nhân 
này không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú 
tại Việt Nam. 

Ngược lại, nếu có giấy tờ chứng minh là đối tượng cư trú ở nước ngoài thì được xác định là 
cá nhân không cư trú tại Việt Nam. 

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư 
trú hoặc hộ chiếu. 

 

III HÓA ĐƠN 

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy 
quyền ký hóa đơn. 

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng 
đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn 
vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. 

Điều khoản này không hạn chế số lượng người bán hàng được ủy quyền ký hóa đơn. Do đó, 
thủ trưởng công ty có thể ủy quyền cho một hoặc một số người trực tiếp bán hàng ký hóa đơn 
tùy theo nhu cầu. 

Cần lưu ý, hóa đơn do người bán hàng ký theo ủy quyền chỉ được đóng dấu treo vào phía 
trên, bên trái của tờ hóa đơn. 

IV KHÁC 

Công văn số 82450/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
hồ sơ giao dịch liên kết 

Theo công văn, trường hợp Công ty có chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh 
doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và 
tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các ngành 
nghề như sau: 

- Phân phối : từ 5% trở lên 

- Sản xuất: từ 10% trở lên 
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- Gia công:    từ 15% trở lên 

thì Công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, chỉ cần kê khai giá theo Mẫu 
số 01  

Căn cứ luật: 

- Điều 2 nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 

- Điều 5 nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 

- Khoản 2 điều 11, nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 

 Đẩy mạnh nghĩa vụ báo cáo định kỳ về hoạt động mua bán hàng hóa của 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 
thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (dưới đây gọi là “Nghị định 09”). Theo Điều 40 Nghị định 09, 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa có trách nhiệm 
nộp báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa như sau: 

-        Mẫu báo cáo: theo mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành theo Nghị định 09 (dưới đây gọi là 
“Báo cáo này”). 

-        Cơ quan nhận báo cáo: Sở công thương nơi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đặt trụ sở 

-        Thời hạn báo cáo: trước ngày 31/01 hàng năm 

Ngoài ra, theo điểm đ, khoản 1 điều 41 Nghị định 09, hành vi không nộp Báo cáo này theo 
quy định trên có thể trở thành lý do Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng 
hóa bị thu hồi. Thật ra, nghĩa vụ báo cáo định kỳ này đã được quy định trong các văn bản 
quản lý trước đây (theo điều 21 Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn hoạt động mua bán 
hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tuy nhiên trước đây không có chế tài 
thu hồi giấy phép cho việc không nộp báo cáo định kỳ này, Với việc Nghị định 09 được ban 
hành, nghĩa vụ nộp báo cáo định kỳ này được quản lý chặt chẽ hơn, do đó các doanh nghiệp 
cần lưu ý tuân thủ thực hiện. 

Nghị định 09 có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, vì vậy về nguyên tắc các doanh nghiệp hoạt động 
mua bán hàng hóa cần chuẩn bị và nộp Báo cáo này trước ngày 31/1/2018. 
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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 GTGT 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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Tran Cong Hung: tran.cong.hung@i-glocal.com 
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Hanoi Office 
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