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BẢN TIN                THÁNG 05 & THÁNG 06 NĂM 2019 

        

NỘI DUNG 

 

I. HÓA ĐƠN 

 Công văn số 44743/CT-TTHT ngày 11/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội kiến nghị 

Tổng cục Thuế về các chỉ tiêu trên hóa đơn điện tử 

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Công văn số 26994/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê 

khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

 Công văn số 41157/CT-TTHT ngày 31/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN 

đối với thu nhập của cá nhân không cư trú  

IV. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Công văn số 21841/CT-TTHT ngày 18/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu 

hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp 

 Công văn 21839/CT-TTHT ngày 18/04/2019 của Cục thuế Hà Nội về việc ghi nhận chi 

phí được trừ khi mua tài sản thanh lý của Văn phòng đại diện nước ngoài (VPDD)  

 Công văn số 47390/CT-TTHT ngày 19/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi 

thuế TNDN đối với các hoạt động liên quan đến phần mềm, máy tính 

 Công văn số 28507/CT-TTHT ngày 3/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí mua 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ 

 Công văn số 1191/TCT-CS ngày 3/4/2019 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN từ 

chuyển nhượng bất động sản 

 Công văn số 35853/CT-TTHT ngày 20/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về áp dụng 

ưu đãi thuế TNDN  

V. KHÁC  

 Luật Quản lý thuế năm 2019 (Luật số 38/2019/QH14) có hiệu lực từ 01/07/2020 

 Công văn số 1372/BCT-KH ngày 04/03/2019 của Bộ Công thương về chính sách bán 

hàng vào thị trường nội địa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) 
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I. HÓA ĐƠN 

Công văn số 44743/CT-TTHT ngày 11/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội kiến 

nghị Tổng cục Thuế về các chỉ tiêu trên hóa đơn điện tử 

Cục Thuế TP. Hà Nội kiến nghị Tổng cục Thuế xem xét hướng dẫn các vướng mắc sau 

1. Chỉ tiêu ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định hay 
không? 

2. Bên mua khi nhận các hóa đơn điện tử mua vào không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức 
bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định thì việc khấu trừ được thực hiện như thế nào? 

Theo quan điểm của Cục thuế TP. Hà Nội, việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời 
gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ "cấp dấu thời gian" theo quy định tại Điều 30 Nghị 
định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại 
Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP . 

Do đó, trường hợp hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn, nhưng các chỉ 
tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định thì hóa đơn điện 
tử này vẫn được xác định là phù hợp theo quy định. Đối với bên mua khi nhận được hóa đơn 
điện tử không có ngày ký hóa đơn của các nhà cung cấp nếu các hóa đơn điện tử này phù 
hợp theo quy định của pháp luật thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

 

 II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 26994/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

việc kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

Trường hợp công ty có thành lập chi nhánh phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát 
sinh doanh thu thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính theo nguyên tắc sau 

+ Trường hợp Công ty mua hàng hóa phục vụ hoạt động của Chi nhánh phụ thuộc, việc Công 
ty hay Chi nhánh đứng tên hóa đơn tùy thuộc thông tin bên mua hàng trong hợp đồng mua 
bán hàng hóa hoặc trong thỏa thuận giao dịch mua hàng hóa (trường hợp mua hàng không 
có hợp đồng) 

+ Công ty được phép khấu trừ các hóa đơn đầu vào phục vụ hoạt động của Chi nhánh, kể cả 
hóa đơn do Chi nhánh đứng tên. 

 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Công văn số 41157/CT-TTHT ngày 31/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú  

Trường hợp Công ty tại Việt Nam có mở Văn phòng đại diện ở nước ngoài và sử dụng lao 
động là người bản địa, nếu những người này không phải cá nhân cư trú tại Việt Nam thì thu 
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nhập phát sinh do làm việc tại Văn phòng đại diện nước ngoài không phải chịu thuế TNCN ở 
Việt Nam. 

Theo quy định tại Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với cá nhân không cư trú thì chỉ 
phải chịu thuế TNCN cho thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

 

IV. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Công văn số 21841/CT-TTHT ngày 18/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc khấu hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp 

Theo quy định tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khu thể thao phục vụ cho 
người lao động làm việc tại doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Theo đó, trường hợp Công ty có xây dựng khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc 
tại Công ty, nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về TSCĐ quy định tại Thông tư 45/2013/TT-
BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý. 

Công văn 21839/CT-TTHT ngày 18/04/2019 của Cục thuế Hà Nội về việc ghi 
nhận chi phí được trừ khi mua tài sản thanh lý của Văn phòng đại diện 
nước ngoài (VPDD)  

Trường hợp VPDD là tổ chức không kinh doanh có bán thanh lý tài sản cho đối tác tại Việt 
Nam thì không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số tài sản thanh lý. Do cơ quan thuế không 
cấp hóa đơn lẻ cho những trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp bán hàng hóa 
miễn kê khai nộp thuế GTGT, vì vậy VPDD không phải mua hóa đơn lẻ để lập khi thanh lý tài 
sản. 

Bên mua tài sản thanh lý của VPDD nếu có đủ chứng từ hợp pháp sau thì được ghi nhận chi 
phí được trừ:  

1/ Hợp đồng mua bán, Bảng kê hàng hóa mua vào theo mẫu 01/TNDN thông tư 78/2014/TT-
BTC 

2/ Chứng từ thanh toán cho bên bán,  

3/ Các giấy tờ liên quan chứng minh VPDD là chủ sở hữu hàng hóa  

Khoản chi phí nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 
Trường hợp giá mua hàng hóa trên bảng kê cao hơn giá thị trường thì cơ quan thuế sẽ thực 
hiện quyền ấn định thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng. 
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Công văn số 47390/CT-TTHT ngày 19/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
ưu đãi thuế TNDN đối với các hoạt động liên quan đến phần mềm, máy 
tính 

Trường hợp Công ty thành lập trong lĩnh vực sản xuất phần mềm (CPC 842), lập trình máy 
tính (CPC 8424), nếu đáp ứng là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm theo Thông 
tư 16/2014/TT-BTTTT thì thu nhập phát sinh từ các hoạt động này được hưởng thuế TNDN 
10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm thuế trong 9 năm tiếp theo (Điều 15, 16 Nghị 
định 218/2013/NĐ-CP). 

Tuy nhiên, riêng các hoạt động biên dịch, dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422), dịch vụ 
khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm (CPC 8499), dịch vụ thực hiện phần mềm 
(CPC 842), tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (CPC 8410) thì không phải là 
hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm nên không được ưu đãi thuế TNDN. 

Công văn số 28507/CT-TTHT ngày 3/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, khoản chi mua bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được hạch toán nếu không quá 3 triệu 
đồng/tháng/người. 

Ngoài ra, các khoản chi này còn phải đáp ứng điều kiện được ghi cụ thể điều kiện hưởng và 
mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế 
tài chính hoặc Quy chế thưởng; và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng bảo 
hiểm bắt buộc. 

Công văn số 1191/TCT-CS ngày 3/4/2019 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN 
từ chuyển nhượng bất động sản 

Quy định tại điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh với lỗ từ kinh doanh bất động sản (BĐS), tuy nhiên không cho bù 
trừ chiều ngược lại - lãi từ kinh doanh BĐS với lỗ từ sản xuất kinh doanh. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh lãi từ chuyển nhượng BĐS thì không được kê 
khai bù trừ với số lỗ từ sản xuất kinh doanh, toàn bộ tiền lãi từ chuyển nhượng BĐS phải tính 
nộp thuế TNDN. 

Công văn số 35853/CT-TTHT ngày 20/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
áp dụng ưu đãi thuế TNDN  

Theo quy định tại khoản 2.31 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với khoản thu từ lãi tiền 
gửi ngân hàng phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, trước hết được giảm trừ 
với khoản chi phí lãi vay (nếu có). Sau khi giảm trừ, phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị 
đầu tư. 

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi theo địa bàn, chưa phát sinh doanh 
thu từ dự án nhưng có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn ưu đãi thì khoản thu nhập này không 
được hưởng ưu đãi (điểm i khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC) 
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V. KHÁC  

Luật Quản lý thuế năm 2019 (Luật số 38/2019/QH14) có hiệu lực từ 

01/07/2020 

Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế năm 2019 (Luật số 38/2019/QH14) 

có hiệu lực từ 01/07/2020 với nhiều điểm mới nổi bật 

Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế. 

Một số điểm mới của Luật: 

- Bổ sung chính sách miễn thuế cho cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền 
công sau khi quyết toán không quá 50.000 đồng  

- Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối 
với số thuế không được hoàn. 

- Được tra cứu để xem, in toàn bộ chứng từ điện tử người nộp thuế đã gửi đến Cổng thông 
tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và của pháp luật về giao 
dịch điện tử. 

- Được sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

- Không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người 
nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp 
thuế. 

- Về MST cá nhân, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ cá nhân thì mã số 
định danh đó sẽ thay thế cho MST cá nhân hiện hành  

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. 

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; 
khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của 
Luật này trước ngày 01/7/2022. 

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 21/2012/QH13 , Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này. 

 

 



 

© 2010 I-GLOCAL CO., LTD. All rights reserved.   

This newsletter is published for our clients and other interested parties. The information presented contains only highlights and we recommend  
that you seek professional advice before taking action on specific issues. Please contact: I-GLOCAL offices (info@i-glocal.com) for further information.            

Công văn số 1372/BCT-KH ngày 04/03/2019 của Bộ Công thương về chính 

sách bán hàng vào thị trường nội địa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) 

Theo Bộ Công thương, việc DNCX có vốn đầu tư nước ngoài bán hàng hóa do doanh nghiệp 
sản xuất ra tại Việt Nam vào thị trường nội địa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 
định 09/2018/NĐ-CP . 

Do đó, khi thực hiện hoạt động này, DNCX có vốn đầu tư nước ngoài không phải làm thủ tục 
cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị 
định 09/2018/NĐ-CP . 

Tuy nhiên, hàng hóa bán từ khu chế xuất vào thị trường nội địa bị áp dụng các biện pháp 
quản lý ngoại thương như đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập vào Việt Nam và phải tuân 
thủ các nghĩa vụ thuế, tài chính, thủ tục hải quan theo quy định (Điều 57 Luật Quản lý ngoại 
thương số 05/2017/QH14 ). 
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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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Ho Chi Minh City Office 

14th Floor, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, District 1, 

HCMC, Vietnam  

Tel: +84 28 3827 8096     Fax: +84 28 3827 8097 

Takayuki Jitsuhara (實原): takayuki.jitsuhara@i-glocal.com 

Vo Tan Huu: vo.tan.huu@i-glocal.com 

Tran Nguyen Trung: tran.nguyen.trung@i-glocal.com 

Cao Hoang Vuong: cao.hoang.vuong@i-glocal.com 

Tran Cong Hung: tran.cong.hung@i-glocal.com 

Duong Quynh Nga: duong.quynh.nga@vinabookkeeping.com 

 

Hanoi Office 

R.1206, 12th Floor, Indochina Plaza Hanoi Tower, 241 Xuan Thuy, 

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 

Tel: +84 4 2220 0334     Fax: +84 4 2220 0335 

Naoki Fukumoto (福本): naoki.fukumoto@i-glocal.com 

Ta Huong Ly: ta.huong.ly@i-glocal.com 

Nguyen Thi Dung: nguyen.thi.dung@vinabookkeeping.com 

 

Website:   http://www.i-glocal.com 
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