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BẢN TIN                             THÁNG 09 NĂM 2019 

        

NỘI DUNG 

 

I. HÓA ĐƠN 

 Công văn số 70834/CT-TTHT ngày 10/9/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thông 

báo phát hành hóa đơn điện tử đối với chi nhánh 

 Công văn số 9026/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc 

ngày ký phải trùng với ngày lập hoá đơn điện tử 

 Công văn số 8908/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc 

lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vận tải 

 

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Công văn số 3577/TCT-CS ngày 10/9/2019 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT phát 

sinh trước khi thành lập VPĐH nhà thầu không được khấu trừ. 

 Công văn số 72943/CT-TTHT ngày 18/9/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất 

thuế GTGT đối với cho thuê máy móc ra nước ngoài. 

 

III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Công văn số 8898/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về các khoản 

chi từ thiện được tính là chi phí hợp lý.  

 

IV. KHÁC 

 Công văn số 7443/TXNK-CST ngày 14/8/2019 của Tổng cục Hải quan về chính sách 

thuế đối với quần áo đồng phục nhân viên tại DNCX.  
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I. HÓA ĐƠN 

Công văn số 70834/CT-TTHT ngày 10/9/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử đối với chi nhánh. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối với Chi nhánh sử dụng 
chung mẫu hóa đơn với Công ty, nếu Chi nhánh khai thuế GTGT riêng thì phải gửi thông 
báo phát hành hóa đơn. Ngược lại, nếu Chi nhánh khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính 
thì được miễn thông báo phát hành hóa đơn. 

Trường hợp Chi nhánh có lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phải đảm bảo nguyên 
tắc không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu với các hóa đơn điện tử đã phát 
hành trước đây (khoản 3 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC). 

Ngoài ra, Chi nhánh phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn khi có thay đổi một trong các tiêu 
chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành như tiêu chí bắt buộc, kích thước hóa đơn... 

Trường hợp Chi nhánh có nhu cầu thay đổi hóa đơn điện tử theo mẫu thống nhất của Tập 
đoàn thì phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử còn tồn và thực hiện hủy theo quy định tại 
khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC. 

Công văn số 9026/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về 
ngày ký phải trùng với ngày lập hoá đơn điện tử 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC, chữ ký là thông tin bắt buộc trên hóa 
đơn điện tử. 

Về nguyên tắc, tại thời điểm lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ các thông tin 
bắt buộc, trong đó có chữ ký. 

Theo đó, trường hợp trên hóa đơn điện tử đồng thời có 2 tiêu thức "ngày lập" và "ngày ký" thì 
về nguyên tắc tại thời điểm lập hóa đơn phải có chữ ký điện tử của bên bán. Nói cách khác, 
ngày ký hóa đơn phải trùng với ngày lập. 

Công văn số 8908/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về 
việc lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vận tải 

Theo Công văn này, trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa thì 
khi lập hóa đơn điện tử cho khách hàng được ghi trên hóa đơn là "dịch vụ giao nhận, vận tải" 
và đính kèm bảng kê chi tiết số lượng hàng hóa giao nhận, vận tải để đối chiếu 

 

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 3577/TCT-CS ngày 10/9/2019 của Tổng cục Thuế về thuế 
GTGT phát sinh trước khi thành lập VPĐH nhà thầu không được khấu trừ. 

Theo Công văn này, trường hợp nhà thầu nước ngoài có nhận tiền tạm ứng hợp đồng trước 
khi thành lập Văn phòng điều hành (VPĐH) tại Việt Nam và chủ đầu tư đã trích nộp thuế nhà 
thầu theo tỷ lệ % trên số tiền tạm ứng, cho dù VPĐH đăng ký nộp thuế khấu trừ thì cũng 
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không được bù trừ số thuế GTGT mà chủ đầu tư đã nộp thay khi kê khai thuế GTGT của 
doanh thu phát sinh kể từ khi VPĐH được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Đồng thời, VPĐH cũng không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào khác phát sinh trước khi 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Công văn số 72943/CT-TTHT ngày 18/9/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
thuế suất thuế GTGT đối với cho thuê máy móc ra nước ngoài. 

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế 
GTGT 0% phải là dịch vụ thực hiện ở nước ngoài đồng thời phải có hợp đồng dịch vụ ký trực 
tiếp với tổ chức ở nước ngoài. 

Theo đó, nếu 2 công ty trong nước ký hợp đồng với nhau để mang máy móc, thiết bị ra nước 
ngoài cho thuê thì đơn vị nào trục tiếp ký hợp đồng cho thuê với bên nước ngoài sẽ được 
hưởng thuế GTGT 0%. Bên còn lại, chỉ ký hợp đồng với công ty trong nước, cho dù số máy 
móc, thiết bị này được mang ra nước ngoài cho thuê vẫn không được hưởng thuế GTGT 0%. 

 

III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Công văn số 8898/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về các 
khoản chi từ thiện được tính là chi phí hợp lý. 

Theo quy định tại khoản 2.32 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với khoản chi từ thiện, 
doanh nghiệp chỉ được hạch toán khi tiền từ thiện đó nhằm mục đích: tài trợ cho giáo dục, y 
tế, khắc phục thiên tai, xây nhà tình nghĩa, tình thương; tài trợ cho nghiên cứu khoa học; tài 
trợ cho đối tượng chính sách và tài trợ cho địa phương đặc biệt khó khăn. 

Ngược lại, nếu từ thiện cho các mục đích khác thì không được chấp nhận, doanh nghiệp sẽ 
bị xuất toán chi phí từ thiện. 

 

IV. KHÁC 

Công văn số 7443/TXNK-CST ngày 14/8/2019 của Tổng cục Hải quan về 
chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại DNCX. 

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng hóa nhập 
khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan được miễn thuế nhập khẩu nếu chỉ sử dụng trong 
khu phi thuế quan. 

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DNCX nhập khẩu quần áo đồng phục cho 
công nhân viên, do được sử dụng hàng ngày hoặc có sự luân chuyển thường xuyên ra vào 
DNCX nên không đủ cơ sở để xác định các mặt hàng này chỉ được sử dụng trong DNCX. Vì 
vậy, không được miễn thuế nhập khẩu. 
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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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