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CÔNG TY TNHH START-UP COACHING 

                                                300 TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN – THUẾ 

           TP.Hồ Chí Minh, ngày . tháng . năm 2016 

I. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ TNDN 
Tình huống 1: Chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm không phải lập bảng kê? Doanh 

nghiệp thường thuê địa điểm để sản xuất kinh doanh. Chi phí điện nước doanh nghiệp trả có cần phải lập 

bảng kê không? 

 

Chi phí tiền điện nước khi doanh nghiệp đi thuê địa điểm không phải lập bảng kê? 

Quy định trước: Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.15 quy định các khoản chi không 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: 

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân 

cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho 

nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm 

theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu 

cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) 

kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp 

với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.” 

Căn cứ theo quy định trên: 

Doanh nghiệp đi thuê địa điểm chi phí điện nước để được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp cần 

phải có những chứng từ sau: 

– Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước 

+ Bảng kê theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

+ Hóa đơn thanh toán tiền điện, nước. 

+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

– Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa 

điểm kinh doanh: 
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+ Bảng kê theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số 

lượng điện, nước thực tế tiêu thụ. 

+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, ngày 22/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP như sau: 

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân 

cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho 

nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản 

xuất kinh doanh. 

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu 

cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho 

thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa 

điểm sản xuất kinh doanh.” 

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 14 quy định về hiệu lực thi hành 

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.” 

Như vậy, từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 trở đi thì doanh nghiệp khi đi thuê địa điểm sản xuất 

kinh doanh, doanh nghiệp cần những chứng từ sau để được tính vào chi phí được trừ: 

– Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp 

điện, nước thì phải có: 

+ Hoá đơn thanh toán tiền điện, nước. 

+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

– Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa 

điểm sản xuất kinh doanh thì phải có: 

+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số 

lượng điện, nước thực tế tiêu thụ. 

+ Hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

Tình huống 2: Doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN năm 2011 phát sinh số lỗ là 130 triệu đồng. Sang năm 
2012 doanh nghiệp phát sinh lãi là 100 triệu đồng nhưng doanh nghiệp không chuyển số lỗ từ năm 2011 
sang, do đó năm 2012 doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN bình thường. Vừa rồi, khi quyết toán thuế 
TNDN năm 2013 doanh nghiệp phát sinh lãi là 140 triệu đồng. Vậy xin hỏi doanh nghiệp được chuyển số lỗ 
130 triệu của năm 2011 vào năm 2013 không? 

Trả lời: 

Theo nguyên tắc chuyển lỗ khi quyết toán thuế TNDN, nếu DN bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên 
tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo; thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 
năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Do đó, năm 2011 Công ty phát sinh lỗ 130 triệu, năm 2012 phát 
sinh thu nhập chịu thuế 100 triệu thì Công ty phải chuyển toàn bộ số lỗ 130 triệu của năm 2011 vào thu 
nhập chịu thuế năm 2012, số lỗ còn lại của năm 2011 là 30 triệu Công ty được chuyển vào các năm tiếp 
theo nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm 2012. 

Do vậy, Công ty được kê khai bổ sung, điều chỉnh kê khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. 
Trường hợp tính đến thời kỳ điều chỉnh kê khai thuế có phát sinh số thuế TNDN nộp thừa thì Công ty được 
trừ vào số thuế phát sinh phải nộp hoặc đề nghị hoàn trả. 

 



Web: www.startup.edu.vn | Email: info@startup.edu.vn | 08 38 78 3881 Trang 3 

 

Tình huống 3: Doanh nghiệp muốn chi các khoản có tính chất phúc lợi cho người lao động như: chi đám 
hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ chi phí đi lại 
ngày Tết và những khoản chi có tính chất phúc lợi xã hội khác nhưng bằng hình thức khoán một lần vào 
đầu năm, vậy Doanh nghiệp  có được tính vào chi phí được trừ khoản chi này không? 
 

Trả lời: 

Theo qui định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tại 
Thông tư 78 và Thông tư 151 của Bộ Tài chính thì: doanh nghiệp được trừ các khoản chi thực tế phát 
sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả các khoản chi có tính chất 
phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; 
chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình 
người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao 
động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản 
chi có tính chất phúc lợi khác. Nhưng tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình 
quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.  Và khoản chi đó phải có hoá đơn, chứng từ 
hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn chi các khoản có tính chất phúc lợi cho người lao động 
theo quy định nêu trên phải theo thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định mới được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tình huống 4: Theo quy định tại Thông tư số151 được biết, các Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả sản 
xuất, kinh doanh để tạm tính số thuế TNDN phải nộp. Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp trong năm DN tạm 
nộp thuế TNDN thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thì có bị phạt chậm nộp ko? Và thời điểm 
tính phạt chậm nộp như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 17 Thông tư 151 có quy định: “Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn 
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền 
chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết 
toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực 
nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. 

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán 
dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) 
thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số 
quyết toán.” 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, Công ty bạn phải căn cứ vào số thuế đã tạm nộp trong năm và số 
phải nộp theo quyết toán để xác định số thuế bị phạt chậm nộp và thời điểm tính phạt chậm nộp theo quy 
định. 

Tình huống 5: Nếu chỉ mua nhà máy hoặc thiết bị từ pháp nhân khác để hoạt động sản xuất thì có được 
ưu đãi miễn thuế hay không (trong phạm vi giấy phép thành lập pháp nhân)? 

Trả lời: 

- Tại Khoản 2b và Khoản 9 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT – BTC nêu trên quy định về 
ưu đãi thuế TNDN: 

“2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:  

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của 
pháp luật. 

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả 
trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng  tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... 
vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh). 

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ 
hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây”. 

“9. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của 
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doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

- Tại Khoản 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 23 Chương 
VII Thông tư số 123/2012/TT – BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: 

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở 
rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu 
nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…”. 

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp được căn cứ theo các 
hướng dẫn nêu trên và thực tế hoạt động của đơn vị. 

Tình huống 6:  Khoản chi phí thuê cá nhân sửa chữa không có hoá đơn, chỉ có giấy biên nhận có được 
tính vào chi phí hợp lý không? 

Năm 2009, DN vẫn đang được miễn thuế TNDN. Kết quả SXKD năm 2009, DN lãi từ SXKD: 10 tỷ;  lãi 
chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi: 5 tỷ; Lỗ từ thanh lý TS: 1 tỷ. Vậy DN có phải nộp thuế TNDN không? 

Trả lời: 

- Căn cứ điểm 1.2, khoản 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC 
thì khoản chi phí thuê cá nhân sửa chữa không có hoá đơn không được tính vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên 
nếu DN sử dụng lao động thuê ngoài thực hiện dịch vụ sửa chữa thì lập hợp đồng thuê ngoài sửa chữa. 
Mỗi lần thanh toán tiền thù lao cho lao động thuê ngoài từ 500.000 đồng trở lên Doanh nghiệp phải khấu 
trừ 10% tiền thuế Thu nhập cá nhân (của từng người lao động), cấp chứng từ cho họ và kê khai, nộp thuế 
vào Kho bạc Nhà nước đúng theo quy định. Nếu người lao động lập Bảng cam kết về việc chỉ phát sinh thu 
nhập tại Doanh nghiệp và ước tính cả năm không có thu nhập tính thuế TNCN thì Doanh nghiệp không 
phải khấu trừ 10% như nêu trên.Khoản chi phí sử dụng lao động thuê ngoài sửa chữa nêu trên sẽ được 
tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

- Điểm 2.6, khoản 2, Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định về việc không áp dụng ưu 
đãi thuế TNDN đối với: 

“Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này. ..” bao gồm: thu nhập từ chênh 
lệch tỷ giá, lãi tiền gửi, thu nhập từ thanh lý TS. 

Như vậy, DN chỉ được miễn thúê đối với phần thu nhập từ SXKD. Thuế TNDN đối với thu nhập từ 
chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi không được ưu đãi DN phải kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất hiện hành. 

Tình huống 7:  Công ty mua hàng của người dân trực tiếp SX bán cho, không có hoá đơn, cần có chứng 
từ gì để được tính vào chi phí hợp lý?  

Trả lời: 

Căn cứ Điểm 2.4, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. Trường hợp Công 
ty mua hàng của người dân trực tiếp SX bán cho không có hoá đơn thì lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch 
vụ mua vào (Mẫu số 01/TNDN).Chủ DN ký và xác nhận về tính chính xác, trung thực của Bảng kê. 

Tình huống 8:  Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 

Trả lời: 

Căn cứ theo Công Văn 4153/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ngày 07/10/2015 về nộp hồ sơ khai quyết toán 
thuế TNDN. 

Tình huống 9: Trong tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 có chỉ tiêu H 20% số thuế TNDN phải nộp 

đó là gì? Khi có số liệu này trên tờ khai có phải là số tiền bị phạt không và có phải nộp số này không? Đề 

nghị đoàn giải thích mã số từ G đến I trang cuối của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014. Cho ví dụ để 

giải thích nếu mã số I dương và I bị âm. 

Số tiền tạm nộp để ghi vào chỉ tiêu E có bao gồm số tiền tạm nộp thuế TNDN quý 4/2014 đã nộp vào 

tháng 1/2015 không? 

Trả lời: 

Chỉ tiêu G trên tờ khai quyết toán thuế TNDN là số thuế TNDN còn phải nộp trong năm quyết toán 2014. 

Chỉ tiêu này bằng số thuế phải nộp tại chỉ tiêu D trừ (-) số thuế đã tạm nộp trong năm tại chỉ tiêu E (bao 
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gồm số thuế đã nộp theo tờ khai thuế TNDN quí 1, quí 2, quí 3 và số tạm nộp quí 4 đến hết ngày 

31/01/2015) 

Chỉ tiêu H bằng 20% số thuế phải nộp tại chỉ tiêu D. Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp tại chỉ tiêu E 

nhỏ hơn 80% số thuế phải nộp tại chỉ tiêu D thì không tính tiền chậm nộp tại chỉ tiêu E từ ngày 01/02/2015 

đến 31/3/2015. 

Chỉ tiêu I là chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp tại chỉ tiêu G và chỉ tiêu H. Số liệu trên chỉ tiêu 

I phải tính tiền chậm nộp từ ngày 01/02/2015 đến ngày DN nộp tiền thuế vào NSNN. 

Ví dụ: TK quyết toán TNDN năm 2014 của DN phát sinh số thuế phải nộp là 50 triệu thể hiện tại chỉ tiêu 

D. Số thuế DN đã tạm nộp trong năm là 20 triệu được ghi tại chỉ tiêu E. Như vậy số thuế TNDN còn phải 

nộp là 30 triệu thể hiện tại chỉ tiêu G (50 - 20). Chỉ tiêu H là 10 triệu (50 x 20%). DN phải nộp thêm 30 triệu 

nhưng chỉ tính tiền chậm nộp cho 20 triệu (30 - 10) tại chỉ tiêu I 

Trường hợp TK quyết toán TNDN năm 2014 của DN phát sinh số thuế phải nộp là 50 triệu thể hiện tại 

chỉ tiêu D. Số thuế DN đã tạm nộp trong năm là 42 triệu được ghi tại chỉ tiêu E. Như vậy số thuế TNDN còn 

phải nộp là 8 triệu thể hiện tại chỉ tiêu G (50 - 42). Do chỉ tiêu G nhỏ hơn chỉ tiêu H nên chỉ tiêu I thể hiện số 

âm (2). DN phải nộp thêm 8 triệu và không tính tiền chậm nộp. 

Tình huống 10: Cty thuê nhà kho chứa nguyên liệu chi phí sửa chữa có hóa đơn có được tính vào chi phí 

được trừ không? 

Trả lời: 

Căn cứ tiết 2.16 khoản 2 Điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC: Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà có quy 

định bên đi thuê chịu các chi phí sửa chữa nhà kho trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định 

đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 

năm 

Tình huống 11: Cty tôi có làm hợp đồng mượn xe của nội bộ cty không tính phí và lãi, hợp đồng nội bộ 

không có công chứng. Như vậy việc đổ xăng để giao hàng cho khách có được đưa vào chi phí hợp lệ với 

hóa đơn xăng này không? 

Cty có nộp thừa thuế TNDN trong năm trước thì khi quyết toán thuế TNDN thủ tục để cấn trừ số tiền 

nộp thừa này như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ  khoản 1 Điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC thì chi phí tiền xăng được tính vào chi phí hợp lý hợp 

lệ. 

Trường hợp công ty có nộp thừa thuế TNDN trong năm trước, khi quyết toán thuế TNDN cộng số nộp 

thừa của năm trước vào chỉ tiêu E1 của tờ khai quyết toán mẫu số 03/TNDN. 

Tình huống 12: Khi nào thì DN sử dụng tờ khai thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN? 

Trả lời: 

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là 

doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị 

gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu 

nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu 

bán hàng hoá, dịch vụ 

Khoản 5 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã được đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-

BTC quy định: Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên 
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doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết 

toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. 

Tình huống 13: Cty đã lỗ 4 năm liên tục nhưng khi quyết toán thuế TNDN năm 2014, Cty vẫn còn lỗ. Vì 

vậy, xin hỏi Cục Thuế là chỉ làm tờ quyết toán thuế TNDN để nộp chứ không cần làm phụ lục chuyển lỗ 

theo mẫu số 03-2/TNDN vì cty vẫn chưa có lãi, khi nào có lãi thì mình mới làm phụ lục 03-2 để nộp, xin hỏi 

như vậy có đúng không?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC thì thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 

5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Tờ khai quyết toán năm 2014 vẫn lỗ nên doanh nghiệp không phải lập phụ lục chuyển lỗ. Doanh nghiệp 

theo dõi riêng các khoản lỗ của từng năm, khi nào có phát sinh lãi thì lập phụ lục chuyển lỗ theo nguyên tắc 

nêu trên. 

Tình huống 14:  Cty có phát sinh lỗ từ năm 2010, 2011 sang năm 2012,2013,2014 cty có lãi và trừ lỗ như 

sau: Số lỗ năm 2010 trừ vào lãi năm 2012 và một phần lãi năm 2013 thì hết. Số lỗ năm năm 2011 trừ vào 

lãi năm 2013 và năm 2014 chưa hết. Như vây, cty được chuyển trong 5 năm, bắt đầu tính từ năm nào và 

sẽ chấm dứt vào năm nào, nếu cty chưa chuyển hết số lỗ. 

Cty phát hiện đã ghi sai phụ lục chuyển lỗ năm 2013, hiện tại cty chưa được kiểm tra thuế TNDN , như vậy 

Cty được gởi lại báo cáo điều chỉnh chuyển lỗ không? 

 Trả lời: 

Theo quy định thì đơn vị được chuyển lỗ trong vòng 5 năm. Số lỗ năm 2010 đơn vị đã chuyển lỗ hết vào 

năm 2013 là đúng quy định. Số lỗ năm 2011 đến năm 2011 chưa chuyển hết thì được chuyển lỗ đến hết 

năm 2016. 

Đơn vị được kê khai điều chỉnh trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra. Vì vậy, 

khi phát hiện sai sót thì đơn vị được kê khai điều chỉnh chuyển lỗ. 

Tình huống 15: Trong nghị định 12/2015 ở nội dung bổ sung điểm a khoản 1 điều 9 không đề cập đến 

nội dung “khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động như chi đám hiếu, hỷ, chi nghỉ 

mát…” của nghị định 91/2014. Như vậy, các khoản chi này có còn được tiếp tục tính vào chi phí hợp lý khi 

quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính 2015 trở về sau hay không? 

Nếu câu trả lời của câu hỏi 1 là không được tính thì năm tài chính của DN là từ 1/4 đến 31/3 có được tính 

vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN các khoản chi phúc lợi hiếu, hỷ, nghỉ mát… hay không? 

Các khoản chi mua đồ dùng y tế, thuốc, dụng cụ y tế để phục vụ cho phòng y tế tại cty có được tính vào chi 

phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không? Tại Cty có phòng y tế và nhân viên y tế phục vụ công 

tác sơ cấp cứu tại chỗ. 

Trả lời: 

Hiện tại thông tư 78/2014/TT-BTC đang có hiệu lực áp dụng. Vì vậy, khi xác định chi phí được trừ cho 

kỳ tính thuế năm 2014 của doanh nghiệp DN căn cứ điểm 2.31 khoản 2 Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC để xác định chi các khoản chi có tính 

chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. 

  

 Về xác định chi phí được trừ theo NĐ 12/2015/NĐ-CP, do chưa có Thông tư hướng dẫn NĐ 

12/2015/NĐ-CP nên cty vẫn áp dụng TT 78/2014/TT-BTC để xác định chi phí hợp lý. 
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Khoản chi mua thuốc dụng cụ y tế phục vụ cho phòng y tế  được tính vào chi phí được trừ khi quyết 

toán thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

Tình huống 16: Trong năm 2015, Cty chúng tôi có mua vào một số phần quà (bánh, rượu, trà) tặng cho 

nhân viên trong cty và cho khách hàng đối tác bên ngoài nhân dịp tết 2015. 

Vậy phần chi mua quà tết cho công nhân viên, khách hàng đó công ty chúng tôi có được tính vào chi 

phí hợp lý hay không? Hóa đơn mua vào có được kê khai, khấu trừ thuế hay không? 

Cty chúng tôi có cần phải xuất hóa đơn và kê khai thuế đầu ra khi tặng cho nhân viên, khách hàng 

không? 

Hóa đơn đầu vào mua quà bánh là hóa đơn thông thường .Vậy khi xuất hóa đơn biếu tặng cho nhân 

viên, khách hàng, cty chúng tôi xuất hóa đơn có thuế hay không thuế ? 

Phần doanh thu trên hóa đơn xuất tặng nhân viên, khách hàng có được ghi nhận là doanh thu không 

phải chịu thuế TNDN không? 

 Trả lời: 

Căn cứ điểm 2.31, khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014 đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, thông tư 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 : Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các 

khoản chi sau: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của 

bản thân và gia đình người lao động, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập 

tại cơ sở đào tạo,… 

Vậy các khoản chi cho công nhân viên và cho khách hàng bên ngoài thì được tính vào chi phí hợp lệ, 

nhưng phải có trong quy chế chi tiêu tài chính của cty. 

Các khoản chi hợp lệ  thì được kê khai, khấu trừ thuế, nếu hóa đơn có giá trị từ 20 triệu phải thực hiện 

thanh toán qua ngân hàng. Các khoản chi phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế 

thực hiện trong năm tính thuế của DN. 

Tại khoản 9 điều 3, Thông tư 26, ngày 27/2/2015: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng trao 

đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) trên hóa đơn 

ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”. 

Căn cứ quy định nêu trên, cty phải xuất hóa đơn và phải kê khai thuế. Vậy đơn vị xuất hóa đơn biếu, 

tặng thì phải xuất hóa đơn GTGT có thuế GTGT. 

Phần doanh thu trên hóa đơn xuất biếu, tặng không tính doanh thu chịu thuế TNDN. 

Tình huống 17: Trường hợp nhân dịp lễ, tết cty có thưởng cho mỗi nhân viên trị giá là 100 nghìn/ người để 

ăn liên hoan. Nhưng cty chỉ thanh toán cho nhân viên bằng hóa đơn ăn liên hoan thực tế (phòng 10 người 

sau khi ăn liên hoan, đem hóa đơn 1 triệu về thanh toán lại với cty ). Như vậy, khi cty nhận được hóa đơn 

thì có được khấu trừ thuế và đưa vào chi phí được trừ không? 

Trả lời: Căn cứ điểm 2.5 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định chi tiền lương, tiền 

công, tiền thưởng cho người lao động được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể 

hoặc quy chế tài chính của công ty thì đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN. 

Do đây là khoản chi tiền thưởng nên không được khấu trừ thuế đầu vào. 

Tình huống 18: Doanh nghiệp chúng tôi gồm có 05 phân xưởng SX riêng biệt nhưng năm 2015 chưa 

tìm được đầu ra cho sản phẩm nên ngừng SX phân xưởng này (có thể ngừng SX luôn). Vậy tài sản của 

phân xưởng này có tiếp tục trích khấu hao không? Nếu trích thì đưa vào chi phí 642 hay theo 154? 
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Năm 2014 đơn vị quyết toán năm 2013 trở về trước tổng quyết toán của đơn vị lỗ các năm là 200trđ 

nhưng khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì chỉ chấp nhận số lỗ là 150trđ (xuất toán chi phí 632 là 50trđ). Vậy 

kế toán phải định khoản như thế nào để điều chỉnh số liệu đầu kỳ của năm 2014 cho khớp với biên bản 

kiểm tra? 

Trả lời: 

Tiết i điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC quy định: Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền 

sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo 

mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, 

bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao 

và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp nêu không được tính khấu hao. 

Trường hợp này đơn vị không phải điều chỉnh sổ sách kế toán do thu nhập kế toán và thu nhập chịu 

thuế khác nhau. Mọi chi phí của đơn vị đều phải hạch toán vào sổ kế toán theo luật kế toán, khi cơ quan 

thuế loại trừ chi phí dẫn đến giảm lỗ là căn cứ theo luật thuế TNDN, do vậy đơn vị không phải điều chỉnh sổ 

kế toán mà chỉ theo dõi số lỗ được chuyển theo biên bản kiểm tra của cơ quan thuế để chuyển lỗ cho các 

năm tiếp theo (chuyển lỗ trong vòng 5 năm). 

Tình huống 19: Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo TT số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì tại chỉ tiêu [E1]-số thuế TNDN đã tạm nộp trong 

năm của hoạt động SXKD phản ánh số thuế TNDN thực tạm nộp cho phần phát sinh trong kỳ tính thuế. Số 

liệu tổng hợp vào chỉ tiêu này căn cứ vào chứng từ tạm nộp cho số thuế TNDN phát sinh trong năm. Nếu 

vậy số thuế thừa của năm trước mang sang thì sao, có được tính vào chỉ tiêu này không? 

Ví dụ: 

• Tờ khai thuế Q1/2014 có số thuế TNDN phải nộp là 300trđ nhưng cấn trừ thuế thừa tại NSNN 

năm trước là 200trđ à nộp thêm 100trđ 

• Tờ khai thuế Q2/2014 có số thuế TNDN phải nộp là 300trđ (đã nộp) 

• Tờ khai thuế Q3/2014 có số thuế TNDN phải nộp là 300trđ (đã nộp) 

• Tờ khai thuế Q4/2014 có số thuế TNDN phải nộp là 300trđ (đã nộp) 

Vậy trên chỉ tiêu [E1] trên tờ khai quyết toán thuế TNDN em phải điền vào số tiền là bao nhiêu? 1,2 tỷ 

đồng hay 1 tỷ đồng? 

Trả lời: 

Số thuế nộp thừa của năm trước được cộng vào chỉ tiêu E1 khi xác định số tạm nộp trong năm quyết 

toán. Lưu ý theo ví dụ của đơn vị nêu thì số tạm nộp của tờ khai Q4/2014 đơn vị phải nộp trước ngày thứ 

30 kết thúc năm tài chính thì mới được cộng vào chỉ tiêu E1. 

Với số liệu DN nêu sẽ ghi vào chỉ tiêu [E1] là 1,2 tỷ đồng. 

Tình huống 20: Công ty chúng tôi nhận được bảng mail từ Cục thuế với “Nội dung cần lưu ý khi quyết toán 

thuế TNDN 2014”. Trong đó phần I về chính sách thuế TNDN, mục 5: công văn số 16200/BTC-TCT ngày 

06/01/2014 về hạch toán kế toán & chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong doanh nghiệp, … Đơn 

vị chưa rõ về tinh thần của mục 5 công văn này. Kính đề nghị quý anh chị cơ quan thuế giải thích rõ hơn để 

đơn vị được biết & thực hiện. 

Trả lời: 

Công văn 16200/BTC-TCT ngày 06/11/2014 đã nêu ví dụ cụ thể hướng dẫn: 
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Công ty TNHH A có vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100 tỷ đồng với 2 

thành viên góp vốn ban đầu là tổ chức X và cá nhân Y, mỗi thành viên sở hữu 50% vốn điều lệ (tương ứng 

là 50 tỷ đồng). Sau 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty quyết định tăng vốn điều lệ 

thành 160 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới Z sở hữu 20% vốn điều lệ mới (tương 

ứng là 32 tỷ đồng) và tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ tương ứng của các thành viên là: X chiếm 40%, Y 

chiếm 40% và Z chiếm 20%. Để được sở hữu 20% vốn điều lệ trong Công ty, theo thỏa thuận giữa các 

thành viên thì thành viên Z phải chi trả 40 tỷ đồng. 

Trường hợp khoản chênh lệch 8 tỷ đồng (= 40 tỷ đồng – 32 tỷ đồng) được các bên thỏa thuận là sở hữu 

chung của Công ty A (của tất cả 3 thành viên X, Y, Z) và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính 

vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty A. 

Trường hợp khoản chênh lệch 8 tỷ đồng nêu trên được các bên thỏa thuận là thuộc sở hữu của 2 thành 

viên góp vốn ban đầu thì thành viên là tổ chức (X) phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thành 

viên là cá nhân (Y) phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với hoạt động chuyển nhượng 

vốn. 

Tình huống 21: Công ty tôi vừa thành lập đầu tháng 12/2014. Chưa có hoạt động doanh thu. Vậy công ty 

tôi có cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN không? Do công ty tôi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 6 điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 

Thông tư 151/2014/TT-BTC: 

Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai quyết toán thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính, 

trường hợp nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc có hoạt động sản xuất thì công ty kê khai tập trung tại trụ 

sở chính phần thuế TNDN phát sinh tại trụ sở chính và nơi chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc. 

Tình huống 22: Thủ tục quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp? 

Trả lời:  

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 16  TT 

151/2014/TT-BTC: Tổ chức thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, 

dịch vụ khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm TT 151/2014/TT-BTC. 

Tình huống 23: Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì cá nhân 

và hộ không kinh doanh sẽ không phải chịu thuế GTGT (và không được cấp hóa đơn) nếu có doanh thu 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 100 triệu trở xuống trên 1 năm. Xin hỏi là trường hợp cá nhân làm hợp 

đồng thời vụ cho doanh nghiệp thì có được cấp hóa đơn nhân công để doanh nghiệp cho vào chi phí hợp lý 

(chi phí được trừ) không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1, điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: 

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu 

đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.…” 
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Theo quy định tại khoản 2.5, điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi 

hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế “2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào 

chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo 

quy định của pháp luật.…” 

Căn cứ các quy định trên, để khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho cá nhân làm 

hợp đồng thời vụ cho doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán cho người lao động hợp đồng thời vụ theo quy định của 

pháp luật (phiếu chi, bảng thanh toán lương,…). Người lao động làm hợp đồng thời vụ không cần mua hóa 

đơn của cơ quan thuế để xuất cho doanh nghiệp làm chứng từ hạch toán chi phí. 

Tình huống 24: Công ty chúng tôi là khách sạn kinh doanh khách lưu trú có cho khách dùng điểm tâm 

sáng miễn phí, nhưng hàng ngày phải mua một số loại rau củ, vài ổ bánh mỳ, vài kg bún và vài kg thịt của 

những người bán ngoài đường ngoài chợ nhỏ. Mà người bán không có hoá đơn hợp lệ thì Công ty chúng 

tôi có thể lập bảng kê mua hàng để đưa vào chi phí hợp lý không? 

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty kinh doanh 
khách sạn có kèm dịch vụ điểm tâm sáng cho khách. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, 
Công ty có mua các mặt hàng là rau củ, bánh mỳ, bún và thịt... của người sản xuất, đánh bắt 
trực tiếp bán ra hoặc cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá 
trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo 
mẫu số 01/TNDN (kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính) và 
chứng từ thanh toán cho người bán hàng để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Trường hợp Công ty mua các mặt hàng là rau củ, bánh mỳ, bún và thịt... không phải của các đối 
tượng nêu trên thì phải có hóa đơn và phải đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Khoản 1 Điều 
6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty. 

Tình huống 25: Theo quy định tại TT 78/2014/TT-BTC thì chi phí Quảng cáo bị khống chế mức 15% Tổng 

chi phí được trừ. Vậy xin hỏi Cục thuế trong Tổng chi phí được trừ đó có bao gồm các khoản chi phí khác 

như: Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý; Các khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế ( được theo dõi trên 

TK 811) không? Kính mong Cục thuế giải đáp cho Công ty chúng tôi. Xin cảm ơn! 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:  

Theo quy định tại khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì phần chi vượt quá 15% tổng số chi 
được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; 
chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. 

Như vậy, Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý; các khoản bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế không nằm 
trong tổng chi phí để tính mức chi phí khống chế 
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Tình huống 26: 1./ Đối với công ty TNHH MTV, lương của chủ sở hữu công ty đồng thời là giám đốc công 

ty không được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp có đúng hay không? Nếu đúng thì quỹ lương hàng 

tháng không tính lương của giám đốc được hay không?  

2/ Nếu không có trong quỹ lương thì BHXH và thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:  
Theo quy định tại khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì: Các khoản chi không được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế bao gồm: 
“…. 
Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do 
một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng 
quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”. 
Như vậy, tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên là khoản chi không được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (chi phí tính thuế) chứ không phải là 
khoản chi không được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp (chi phí kế toán). 

Tình huống 27: Xí nghiệp là Chi nhánh của Công ty ở TP HCM. Xin hỏi khi XN mua hàng nông sản rồi 

chuyển về Công ty mẹ thì không phải xuất hóa đơn, vậy các chi phí liên quan như vận chuyển thu mua, bảo 

quản… thì hạch toán như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 156/2013 ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Quản lý thuế, trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có trụ sở 
chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh thu mua và chế biến gạo tại địa bàn tỉnh An Giang, sau đó điều 

chuyển gạo về trụ sở chính, Chi nhánh phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để xuất hàng 
cho trụ sở chính. 

Trường hợp khi điều chuyển hàng hóa về trụ sở chính có phát sinh các chi phí liên quan thì Chi nhánh hạch 

toán riêng, cuối tháng tập hợp các khoản chi phí phát sinh và chuyển kết quả này về trụ sở chính để hạch 

toán, Xí nghiệp không phải xuất hóa đơn GTGT đối với các khoản chi phí này. 

Tình huống 28: Theo Cục Thuế triển khai thì hóa đơn mua hàng có giá trị trên 20 triệu phải thanh toán 
không dùng tiền mặt. Vậy xin hỏi Công ty thuê nhà của hộ gia đình trên 20 triệu đồng/năm và được cơ quan 
thuế cấp hóa đơn bán hàng nhưng hộ gia đình không có số tài khoản ngân hàng buộc Công ty phải trả tiền 
mặt và hộ gia đình đã nộp thuế đầy đủ, Công ty có được tính vào chi phí không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về thuế Thu nhập doanh 

nghiệp thì chỉ được tính vào chi phí đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi 
triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 
Tình huống 29: Công ty tôi thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất có định mức tiêu hao vật tư cho sản 
xuất. Công ty có xây dựng quy chế thưởng tiết kiệm vật tư cho người lao động, là trích không quá 40% giá 
trị vật tư tiết kiệm được để thưởng cho người lao động. Vậy khoản tiền thưởng này có được tính vào chi 
phí hợp lý không? 

Trả lời: 

Tại điểm b, khoản 2.5 Điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi phí không được trừ: “ Các khoản tiền lương, 

tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một 
trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng 
công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo 
quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.” 
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Trường hợp Công ty đã quy định quy chế thưởng tiết kiệm vật tư cho người lao động và ghi cụ thể 
trong  Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập 
đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài 

chính của Công ty, Tổng công ty thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Tình huống 30: Công ty tôi đã hoạt động được 10 năm, đã góp đủ vốn điều lệ. Nay Công ty tôi muốn đầu 
tư kinh doanh vào Công ty khác nhưng do không đủ vốn nên Công ty phải đi vay thêm ngân hàng để góp 
vốn. Vậy khoản trả lãi ngân hàng đối với khoản vay này thì có được tính vào chi phí không? 

Trả lời: 

Tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ 

vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì 
khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Như vậy, theo như bạn trình bày thì khoản chi trả lãi vay đó cuả Công ty bạn được tính vào chi phí. 

Tình huống 31: Từ năm 2015 Doanh nghiệp không thực hiện khai thuế TNDN tạm tính hàng quý mà phải 
tự xác định số thuế tạm nộp hàng quý. Vậy cho tôi hỏi nếu số tạm nộp trong năm thấp hơp số phải nộp khi 
quyết toán năm thì có bị phạt chậm nộp không? Nếu bị phạt thì thời điểm tính phạt chậm nộp như thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 17 Thông tư 151 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp tổng số 
thuế tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở 

lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó. Thời hạn tính 
chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp đến ngày thực 

nộp số thuế còn thiếu. 

Căn cứ theo quy định trên, Công ty bạn phải căn cứ vào số thuế đã tạm nộp trong năm và số phải nộp 
theo quyết toán để xác định số thuế phải nộp tiếp và thực hiện nộp số thuế còn thiếu trước khi hết hạn 

quy định để tránh bị  phạt chậm nộp. 

Tình huống 32: Trong tháng Công ty tôi phát sinh một hóa đơn trị giá 33 triệu đồng, Do mua hàng ở xa và 
phải thanh toán ngay nên Công ty không thể thanh toán qua ngân hàng mà trả bằng tiền mặt. Tôi nghe nói, 
số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu từ này tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp, do đó công ty tôi đã hạch toán 3 triệu tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào để tính vào chi phí hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Xin hỏi thực hiện như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Tại khoản 9, điều 14, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định về 
nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau: “Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, 
cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên 

giá của tài sản cố định, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai 
mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”. 

Như vậy, khoản 3 triệu tiền thuế giá trị gia tăng của hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng của công ty bạn sẽ không được tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Tình huống 33: Để nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, vừa qua Công ty tôi có cử 1 đoàn 6 người 
sang Nhật để học tập kinh nghiệm. Vậy xin hỏi, khoản chi phí đi lại, ăn ở cho đoàn công tác đó Công ty có 
được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điểm 2.9 Điều 4 Thông tư  96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi phụ cấp cho 
người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ 

hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh 

nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế 
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tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi 
lại, tiền ở, tiền phụ cấp. 

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác 

nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí 
này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng 

tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất. 

- Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác. 

Như vậy, nếu khoản chi của Công ty bạn cho người lao động đi công tác nước ngoài học tập đáp ứng 
đủ các điều kiện nêu trên thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Tình huống 34: Công ty chúng tôi đầu tư trồng cây keo để lấy gỗ tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh 
Bình. Đây là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, khi công ty bán gỗ thì thu nhập này 
có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điểm 1 Điều 6 Thông tư  96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì Thu nhập từ trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Nghị định 218 năm 2013 của Chính phủ thì huyện Nghi Sơn tỉnh Ninh Bình là huyện 
nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, khoản thu nhập từ hoạt động trồng trọt 
của Công ty bạn thực hiện trong địa bàn này thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tình huống 35: Doanh nghiệp tôi hàng năm có tổ chức đào tạo tay nghề cho công nhân mới tuyển dụng. 
Xin hỏi chi phí trả cho giảng viên, nguyên vật liêu, công cụ để thực hành có được tính vào chi phí được trừ 
khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điểm 2.30 Điều 4 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản chi cho hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động như: Chi phí trả cho người dạy, tài 

liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ 
cho người học; Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại 

doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Như vậy, khoản chi phí cho giáo viên, nguyên liệu, công cụ để thực hành phục vụ đào tạo cho người 
lao động của công ty bạn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Tình huống 36: Công ty chúng tôi là đại lý chính thức tại Việt Nam của 1 hãng Ô tô nước ngoài. Đi kèm với 
bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng như sửa chữa, bảo dưỡng, chúng tôi thay mặt hãng làm dịch vụ bảo 
hành cho khách hàng. Vậy xin hỏi, hóa đơn dịch vụ bảo hành, bao gồm tiền phụ tùng và tiền công chúng tôi 
xuất cho hãng bên nước ngoài có chịu thuế Giá trị gia tăng không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 219 của Bộ Tài chính: “Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận 
tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, 
quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.” 

Từ quy định nêu trên, trường hợp của công ty bạn nhận tiền từ tổ chức nước ngoài để thay mặt tổ chức 
thực hiện dịch vụ bảo hành thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. 

Tình huống 37: Doanh nghiệp tôi là đại lý bán bảo hiểm của một Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ. Xin hỏi 
khoản hoa hồng được hưởng từ hoạt động này có phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng không?   

Trả lời: 
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Theo quy định tại khoản 7, điều 5, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng 
thì Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý 
bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ như đại lý bán bảo 
hiểm thuộc  trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế Giá trị gia tăng. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp như bạn trình bày thì Công ty của bạn không phải kê khai, nộp thuế 
Giá trị gia tăng đối với khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm. 

Tình huống 38: Xin hỏi công ty có được tính vào chi phí được trừ đối với hàng hoá bị hỏng do hết hạn sử 
dụng không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư  96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi 
quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Căn cứ quy định trên thì nếu hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng mà không được bồi thường sẽ được 
tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Tình huống 39: Nhân dịp ngày 27/7 năm nay, công ty tôi có chi 1 khoản tiền cho 03 gia đình người có công 
để xây dựng nhà tình nghĩa. Xin hỏi khoản chi này có được coi là chi phí hợp lệ hay không? Nếu được thì 
cần những hồ sơ, giấy tờ gì? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 2.25 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ làm nhà tình 
nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật, được tính vào chi phí 
được trừ khi tính thu nhập chịu thuế phải có đầy đủ các hồ sơ sau:   

- Biên bản theo mẫu quy định xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài 
trợ và người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ. 

- Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); 

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng 
tiền). 

Như vậy, Công ty bạn chi tiền xây nhà tình nghĩa thì  phải hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nêu 
trên. 

Tình huống 40: Để giữ một số cán bộ có tay nghề cao, công ty tôi đóng tiền mua bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện cho những lao động này với mức 1,5 triệu đồng một người 1 tháng. Xin hỏi khoản chi này có được 
tính vào chi phí hợp lý hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư  96 của Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2015 thì khoản chi mua 
bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không được vượt quá 1 triệu đồng một người một tháng và 
phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng 
lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế 
thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công 
ty, Tổng công ty. 

Như vậy, công ty bạn đóng tiền mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho lao động với mức 1,5 triệu đồng một 
người 1 tháng là vượt quá mức quy định. Công ty bạn chỉ được tính vào chi phí hợp lý không quá 1 triệu 
động một người một tháng và khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một 
trong các hồ sơ đã nêu trên. 

Tình huống 41: Năm 2014, Công ty tôi có nộp thừa thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2015 công ty phát 
sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vậy xin hỏi số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty nộp thừa 
của năm 2014 có được bù trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2015 hay không?  

Trả lời: 
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Theo qui định tại Điều 33 Thông tư số 156 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý 
thuế thì: Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: Người nộp thuế có số tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì 
người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo 
quyết toán thuế. Và Người nộp thuế có quyền bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo 
trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa. Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, 
người nộp thuế vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì được ngân sách nhà nước hoàn 
trả theo quy định. 

Như vậy, Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp Công ty bạn nộp thừa tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của 
năm trước thì công ty được tự động chuyển sang bù trừ với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ 
tiếp theo. 

Tình huống 42: Tháng 5 năm 2015, công ty tôi có cử 1 cán bộ đi công tác Hàn quốc, cá nhân mua vé máy 
bay và thanh toán tiền ở khách sạn bằng thẻ ngân hàng của cá nhân đó (hết 35 triệu đồng). Xin hỏi khoản 
chi phí công ty thanh toán cho cán bộ này có được tính vào chi phí hợp lý không? 

Trả lời: 

Theo Điểm 2.9 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế thu 
nhập doanh nghiệp quy định: doanh nghiệp cử người lao động đi công tác nếu có phát sinh chi phí từ 20 
triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng 
của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện: 

Thứ nhất, có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất. 

Thứ hai, doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác. 

Thứ ba, quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép 
thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi 
này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động. 

Như vậy, công ty bạn được tính khoản chi cho cán bộ trên vào chi phí được trừ nếu khoản chi đó đáp ứng 
3 điều kiện nêu trên. 

Tình huống 43: Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đợt tháng 6 năm 2015 vừa qua, công ty tôi bị hư hỏng 
một khu nhà kho và hàng hoá bên trong nhưng không được bảo hiểm bồi thường.  Xin hỏi khoản tổn thất 
này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp doanh nghiệp có chi phí 
liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác 
không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế. Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất  và có đầy đủ hồ sơ chứng minh theo quy định 
của pháp luật để được tính khoản tổn thất này vào chi phí. 

Tình huống 44: Công ty chúng tôi làm Đại lý bán hàng cho Tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân 
viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao, Công ty dự kiến phối hợp với Tập đoàn chi thưởng cho các 
nhân viên vượt  doanh số. Vậy, khoản chi thưởng cho nhân viên nêu trên có được tính vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? 

Trả lời: 

Theo qui định tại điểm 2.5 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính thì Các khoản tiền lương, tiền 
thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một 
trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng 
công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo 
quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Như vậy, Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Bạn có chi khoản tiền thưởng theo doanh số bán hàng 
cho người lao động mà khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một 
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trong các hồ sơ nêu trên và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tình huống 45: Do đặc thù của Doanh nghiệp, hàng quý có hợp đồng thuê dịch vụ của nhóm lao động phổ 
thông dọn dẹp vệ sinh công nghiệp nhà xưởng. Mỗi quý khoảng 15 triệu, 1 năm khoảng 60 triệu (khi làm 
đều có hợp đồng và  thanh lý hợp đồng). Người cung cấp dịch vụ cam kết không có thu nhập gì khác, ngoài 
dịch vụ cho Công ty nên thu nhập chỉ dưới 100 triệu/ năm, do đó cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa 
đơn lẻ cho hợp đồng dịch vụ này. Vậy Công ty tôi phải làm thế nào để được hạch toán khoản chi này vào 
chi phí hợp lý? 

Trả lời: 

Theo qui định tại điểm 2.4, Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập 
doanh nghiệpcó quy định: Trường hợp đơn vị trả tiền thuê dịch vụ bên ngoài của cá nhân có mức doanh 
thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100trđ/năm) thì đơn vị lập bảng kê 01/TNDN làm 
chứng từ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Như vậy đối với trường hợp này công ty bạn được phép lập bảng kê, tuy nhiên khi mua bán, lập bảng kê 
phải có đầy đủ thủ tục theo quy định. 

Tình huống 46: Công ty tôi có mua hàng hoá của đối tác trị giá trên hóa đơn là 50 triệu đồng. Do khách 
hàng còn nợ  tiền mua hàng của Công ty tôi là 15 triệu nên Công ty thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn 
lại 35 triệu Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vậy xin hỏi, hoá đơn này có được tính vào 
chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không? 

Trả lời: 

Căn cứ qui định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ 
khi tính thu nhập chịu thuế thì: 

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán 
phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo 
quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, 
dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, do 
đó việc thanh toán hóa đơn của Công ty bạn được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt nên được 
tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn. 

Tình huống 47: Công ty tôi có thực hiện mua gom vật liệu cây thuốc nam của các gia đình hái trên rừng. 
Khi mua Công ty đã thực hiện lập Bảng kê mẫu 01/TNDN. Xin hỏi chính quyền địa phương có phải xác 
nhận trên Bảng kê không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 2.4, Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Bảng kê 01/TNDN 
được lập căn cứ vào số thực tế các mặt hàng mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn. Hàng hoá 
mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong 
đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của 
người bán và ký nhận của bên bán và bên mua. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo 
pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác, trung thực. Chính quyền địa phương không phải xác nhận trên Bảng kê 01/TNDN. 

Tình huống 48: Công ty vay tiền để mua dây truyền sản xuất xi măng. Thời gian lắp đặt dây chuyền là sáu 
tháng mới đưa tài sản vào hoạt động. Vậy số tiền trả lãi vay trong thời gian lắp đặt tính vào nguyên giá tài 
sản hay tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điểm 2.32,  Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp 
trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá 
trị đầu tư. 
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Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty trả lãi vay trong thời gian lắp đặt dây chuyền, chưa đưa tài 
sản vào sử dụng thì khoản chi phí lãi vay đó được tính vào nguyên giá tài sản. 

Tình huống 49: Công ty tôi chuyên bán hàng qua mạng internet, việc giao hàng và giao hóa đơn đều thông 
qua đơn vị vận chuyển. Vậy việc lập hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký, họ tên người mua hàng không? 

Trả lời: 

Theo điểm 2.đ, điều 16, Thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính thì việc Mua hàng qua điện thoại, qua 
mạng, fax thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu 
thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua 
mạng, fax. 

Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất 
thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài. 

Như vậy, Công ty bạn khi bán hàng qua mạng online thì không nhất thiết người mua phải ký, ghi rõ họ tên 
trên hoá đơn. 

Tình huống 50: Công ty tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn du học nước ngoài. Phí dịch vụ cho mỗi lần tư 
vấn khoảng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Thường thì những trường hợp này khách hàng không 
lấy hóa đơn. Vậy công ty tôi có phải xuất hoá đơn không? 

Trả lời: 

Tại điểm 2.b, điều 16, Thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp khi bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung 
cấp tên, địa chỉ, mã số thuế  thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người 
mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. 

Như vậy, công ty bạn sau khi cung cấp dịch vụ tư vấn nếu người mua không yêu cầu lập hoá đơn, công ty 
bạn vẫn phải lập hoá đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, 
địa chỉ, mã số thuế”. 

Tình huống 51: Công ty tôi vay ngân hàng để đầu tư thiết bị sản xuất. Để có nguồn để trả nợ ngân hàng, 
kế toán thực hiện trích khấu hao theo khế ước vay của ngân hàng do đó sẽ cao hơn mức trích khấu hao 
bình thường theo quy định. Cho tôi hỏi đối với khoản khấu hao đã trích vượt mức quy định thì Công ty có 
được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế không? 

Trả lời: 

Tại khoản 2.2.d Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính qui định: Doanh nghiệp hoạt động có 
hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo 
phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định 
hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện 
trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. 

Như vậy, căn cứ vào qui định trên nếu Công ty bạn đáp ứng điều kiện là áp dụng phương pháp khấu hao 
theo đường thẳng và đảm bảo kinh doanh có lãi thì được tính vào chi phí hợp lý khoản chi khấu hao tài sản 
cố định cao hơn mức quy định. Tuy nhiên mức vượt này không được quá hai lần mức quy định. 

Tình huống 52: Công ty tôi cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho các tòa nhà cao tầng. Tháng 3 năm 
2015 Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trong vòng 5 năm với một khách hàng. Khách hàng đã 
thanh toán ngay toàn bộ tiền dịch vụ của 5 năm. Công ty tôi muốn xác định khoản doanh thu đã nhận này 
vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2015 có được không hay phải phân bổ doanh thu 
theo số năm cung cấp dịch vụ. 

Trả lời: 

Tại điểm 1.c Điều 5 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có 
qui định:Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho 
nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác 
định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế 
việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số 
năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước. 
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Như vậy, căn cứ quy định trên thì Công ty bạn được chọn cách xác định doanh thu theo doanh thu trả tiền 
một lần vào năm 2015 hoặc phân bổ cho 5 năm. 

Tình huống 53: Bảng quy định định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu… hàng 

hóa đã được nhà nước ban hành định mức được quy định tại thông tư nghị định nào? Đề nghị Cục thuế 

cung cấp cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu… sử dụng 

vào sản xuất, kinh doanh để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trả lời: 

1. Về định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu…, đề nghị đơn vị liên hệ với ngành 
chức năng liên quan đến hoạt động sản xuất của đơn vị (ngành nông nghiệp, ngành công thương, v.v…) để 
được hướng dẫn. 

2. Các hoạt động không có quy định định mức của cơ quan Nhà nước thì doanh nghiệp tự nghiên cứu, 
khảo sát để ban hành áp dụng trong nội bộ đơn vị, không phải thông báo với Cơ quan Thuế. 

Tình huống 54: Thông tư số 96/2015/TT-BTC không yêu cầu DN sử dụng bảng kê tiền điện, nước mẫu 

02/TNDN, vậy khi chi trả tiền điện, nước đối với nhà thuê của cá nhân thì DN sử dụng bảng kê mua HH, DV 

mẫu 01/TNDN hay sử dụng chứng từ nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2.15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính bỏ quy định lập bảng kê 

mẫu 02/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC) do dó cũng không lập bảng kê mẫu 

01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC) mà chỉ cần ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà và 

chứng từ chi tiền thuê nhà, chi trả tiền điện, nước. 

Tình huống 55: DN mua HH, DV của hộ kinh doanh cá thể có hóa đơn trên 20 triệu, cá nhân không có tài 

khoản ngân hàng thì hóa đơn này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có quy 

định nào bắt buộc hộ kinh doanh cá thể phải mở tài khoản ở ngân hàng không? 

Trả lời: 

Hiện nay chưa có quy định bắt buộc hộ, cá nhân kinh doanh phải mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng; tuy 

nhiên theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC đối với hóa đơn từ 20 

triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào mới 

được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tình huống 56: Tôi có cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, đồng thời có 01 nhà cho thuê. Vừa rồi, tôi 
được cán bộ thuế phát cho tờ khai thuế khoán năm 2015. Xin hỏi tôi có phải tổng hợp cả doanh thu kinh 
doanh văn phòng phẩm và doanh thu cho thuê nhà để khai vào tờ khai thuế khoán hay không? 

Trả lời: 

Căn cứ vào Luật sửa đổi , bổ sung một số điều các Luật về thuế số 71/2014/QH13 , có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2015. 

Căn cứ vào công văn 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính thì trong năm 2015 bạn có hai loại 

doanh thu: Doanh thu kinh doanh văn phòng phẩm và doanh thu cho thuê nhà. 

Theo quy định bạn sẽ phải khai doanh thu từ hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm vào Tờ khai thuế 

khoán để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015. 

Riêng doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà không tổng hợp vào tờ khai thuế khoán mà sẽ phải thực hiện 

khai thuế một lần theo từng hợp đồng cho thuê. 
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Tình huống 57: Tháng 11 năm 2014, Công ty tôi có khoản thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên 
cứu phát triển máy nông nghiệp. Hợp đồng này đã được sở khoa học công nghệ tỉnh xác nhận là hợp đồng 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Xin hỏi, khoản thu nhập trên có được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại thông tư 151 thì Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ đảm bảo 02 điều kiện: 

- Một là có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Hai là được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ. 

Được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có 

doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

Theo quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về thuế TNDN thì thời gian miễn thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu có doanh 

thu bán sản phẩm. Thông tư 151 đã tăng thời gian được miễn thuế đối với thu nhập từ thực hiện hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lên 03 năm để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển 

sản phẩm khoa học công nghệ, 

Như vậy, với điều kiện bạn trình bày Công ty bạn đã được xác nhận đó là hợp đồng nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ thì sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập từ việc thực 

hiện hợp đồng nghiên cứu phát triển máy nông nghiệp này. Thời gian miễn thuế tối đa không quá 03 năm 

kể từ ngày bắt đầu có doanh thu. Năm 2014 Công ty bạn đã có thu nhập của hợp đồng này thì thời gian 

miễn thuế được xác định từ năm 2014. 

Tình huống 58: Công ty tôi cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho các tòa nhà cao tầng. Trong năm 2014 
Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy trong vòng 5 năm với một khách hàng. Khách 
hàng đã thanh toán ngay toàn bộ tiền dịch vụ của 5 năm. Công ty tôi muốn xác định toàn bộ khoản doanh 
thu đã nhận này vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2014 có được không hay phải 
phân bổ doanh thu theo số năm cung cấp dịch vụ? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính trường hợp doanh nghiệp có hoạt 

động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu 

thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

 Như vậy, công ty bạn có thể lựa chọn phân bổ doanh thu đã nhận được tiền đó trong vòng 5 năm hoặc có 

thể xác định toàn bộ doanh thu đó vào thu nhập chịu thuế năm 2014. 

Tình huống 59: Xin hỏi thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: hóa đơn mua hàng hóa, dịch 
vụ có giá trị trên 20 triệu đồng nếu thanh toán bằng tiền mặt thì không được trừ chi phí khi xác định thu 
nhập chịu thuế. Trong tháng 2 và tháng 4 năm 2014 trước khi Thông tư 78 được ban hành công ty tôi có 02 
hoá đơn mua hàng hoá thanh toán bằng tiền mặt, giá trị mỗi lần mua hàng đều hơn 20 triệu đồng thì công 
ty tôi có được tính 2 hoá đơn trên vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 hay 
không? 

Trả lời: 
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Thông tư 78 được ban hành ngày  và có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2014. Theo quy định tại Thông 

tư 78 thì đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tính vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Như vậy, trường hợp hóa đơn mua hàng có giá trị trên 20 triệu của công ty bạn phát sinh từ tháng 2 và 

tháng 4 tức là trước ngày thông tư 78 có hiệu lực nên 02 hoá đơn trên được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế của năm 2014. 

Tình huống 60: Được biết từ năm 2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông có 2 mức là 22% 
và 20%. Xin hỏi, với tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ của công ty tôi năm 2013 là 18 tỷ đồng và dự 
kiến tổng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 là trên 24 tỷ đồng thì năm 2014 công ty tôi áp dụng 
mức thuế suất nào 20 % hay 22%? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư 78 thì: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 

là 22%. Những doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn 

vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ 

đồng được áp dụng thuế suất 20%. Tổng doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng thuế suất 20% 

là tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ của năm trước liền kề. 

Như vậy, tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2013 của công ty bạn là 18 tỷ đồng (tức là không quá 

20 tỷ đồng) nên công ty bạn được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20% cho năm 2014. Nếu tổng doanh 

thu bán hàng hoá dịch vụ năm 2014 của công ty bạn đạt trên 20 tỷ đồng thì năm 2015 công ty bạn áp dụng 

mức thuế suất 22%. 

Tình huống 61: Công ty sản xuất kinh doanh mặt hàng đồ gỗ, có trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà 
Nội  và có nhà máy sản xuất đồ gỗ tại tỉnh Bắc Ninh (nhà máy hạch toán phụ thuộc) nên Công ty vẫn thực 
hiện phân chia số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp về cho tỉnh Bắc Ninh. Theo quy định của Thông tư 
151 năm 2014 của Bộ Tài chính thì bỏ tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp quý, vậy hàng quý Công ty  có 
phải phân chia số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho Bắc Ninh không hay chỉ tạm nộp số thuế hàng 
quý cho trụ sở chính? 

Trả lời: 

Tại Điểm 6 Điều 16 Thông tư số 151có quy định: Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất  hạch toán 

phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ 

sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm 

nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 

Vậy trong trường hợp này, khi xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp  tạm nộp hàng quý của Công ty thì 

phải thực hiện phân bổ số thuế Thu nhập doanh nghiệp cho nhà máy SX và phải tạm nộp số thuế đó về 

tỉnh Bắc Ninh. 

Tình huống 62: Công ty có hoạt động thu mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh thì Công ty có 

cần phải yêu cầu cá nhân này cung cấp hóa đơn để đưa vào chi phí tính thuế TNDN không? Công ty có 

phải đóng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thay cho các cá nhân này hay không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 2.4,  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 78 -đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 

119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định: 

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua 

hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm 

theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: 

… 
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- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;” 

Trường hợp Công ty mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh thì hồ sơ chứng từ để đưa vào chi 

phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 

01/TNDN kèm theo Thông tư 78) kèm theo chứng từ thanh toán cho cá nhân khai thác đất theo quy định tại 

Khoản 2.4,  Điều 6 Thông tư 78 nêu trên. Đồng thời, Công ty phải kê khai, tính nộp thuế tài nguyên, phí bảo 

vệ môi trường thay cho cá nhân khai thác với cơ quan thuế địa phương nơi khai thác tài nguyên theo quy 

định tại Khoản 2.3, Điều 3, Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính và Điều 3, Nghị 

định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính Phủ./.                   

Tình huống 63: Công ty thuê các đơn vị kinh doanh vận tải để vận chuyển mía (bao gồm chi phí vận 
chuyển và chi phí nhiên liệu), các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm xuất hóa đơn chi phí vận chuyển 
cho Công ty, riêng về chi phí nhiên liệu Công ty sẽ theo dõi và thanh toán cho đơn vị kinh doanh xăng dầu 
tương ứng với chi phí vận chuyển thực tế phát sinh. Vậy Công ty cần những điều kiện gì để khoản chi này 
được chấp thuận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1 và Khoản 2,  Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp  (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC - sau đây gọi tắt là Thông tư 78) quy định 

về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp Công ty có các khoản chi phí vận chuyển mía (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí nhiên 

liệu) nếu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì khoản chi này được chấp 

thuận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa 

đơn chứng từ hợp pháp và đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC. Riêng đối với khoản chi phí nhiên liệu thì chỉ được tính vào chi phí được 

trừ trong phạm vi định mức tiêu hao nhiên liệu đã được Nhà nước ban hành (nếu có) theo quy định tại 

Khoản 2.3, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC./. 

Tình huống 64: Công ty ký hợp đồng với Công ty Pegas (là một công ty nước ngoài) để được cung cấp 
dịch vụ đưa khách về lưu trú tại khách sạn của Công ty, vậy khoản phí dịch vụ chi trả cho Công ty Pegas 
cần có những hồ sơ, chứng từ gì để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp (TNDN)? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1 và Khoản 2,  Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 78 - đã được sửa đổi bổ sung tại các 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định 

về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty Pegas(là một công ty nước 

ngoài) để được cung cấp dịch vụ đưa khách về lưu trú tại khách sạn của Công ty thì khoản phí dịch vụ chi 

trả cho Công ty Pegas nếu có đầy đủ chứng từ kèm theo hợp đồng như: hóa đơn hoặc chứng từ phù hợp 

do Công ty Pegas cung cấp, đồng thời đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78 và không thuộc các trường hợp bị loại trừ quy định tại Khoản 2, Điều 6, 

Thông tư 78 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Hóa đơn hoặc các 

chứng từ do Công ty Pegas cung cấp nếu được ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt theo 

quy định tại Điều 120, Thông tư số 200/2014/TT-BTC. 

Ngoài ra, trong các trường hợp được quy định tại Thông tư số 103/2014/TT- BTC, Công ty có nghĩa vụ 

khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài trước khi thanh toán cho Công ty Pegas và thực hiện kê khai nộp thuế 

nhà thầu nước ngoài thay cho Công ty Pegas theo quy định./. 
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 Tình huống 65: Công ty cử người lao động đi đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài phục vụ yêu cầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vậy các khoản chi phụ cấp cho người lao động đi đào tạo và chi trả 

phí đào tạo cho cơ sở đào tạo cần được thực hiện như thế nào để được chấp nhận tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? 

Trả lời: 

Căn cứ các quy định tại Khoản 1, Khoản 2.9 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ 

Tài chính về chi phí tính thuế TNDN và tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì trường hợp Công ty 

có khoản chi phụ cấp (sinh hoạt phí) cho người lao động đi công tác, đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài 

phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nếu được thực hiện theo đúng quy 

định tại Khoản 2.9 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCthì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Riêng đối với khoản tiền phí đào tạo của Công ty chi trả cho cơ sở đào 

tạo thì phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp và đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặttheo quy 

định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Khoản 3, Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC nêu trên./. 

Tình huống 66: Trong năm 2014, Công ty có hợp đồng thuê đất của 01 cá nhân kinh doanh có mức doanh 

thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) nên cá nhân trên đã 

không thực hiện thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Trường hợp đến tháng 07/2015, hộ gia 

đình, cá nhân cho thuê đất nêu trên được cơ quan thuế xác định có doanh thu năm 2014 vượt ngưỡng 

doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (trên 100 triệu đồng/năm) nên đã thực hiện thu thuế và cấp hóa đơn 

tương ứng với khoản chi phí tiền thuê đất mà Công ty đã trả trong năm 2014 vậy Công ty có được hạch 

toán tiền thuê đất của cá nhân này trong năm 2014 hay phải khai điều chỉnh lại trong năm 2015? 

Trả lời: 

Tại Khoản 2.4,  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 78 -đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 

119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định: 

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua 

hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm 

theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: 

… 

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có 

mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). 

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh 

nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, 

dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại 

thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại 

hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2014 Công ty có khoản chi phí mua hàng hóa, dịch vụ (thuê 

đất) của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia 

tăng (từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) thì hồ sơ chứng từ để đưa vào chi phí tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm 2014 là Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo 

Thông tư 78) kèm theo chứng từ thanh toán cho người cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2.4,  Điều 6 

Thông tư 78 nêu trên. 
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Trường hợp đến tháng 07/2015, hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất nêu trên được cơ quan thuế xác định có 

doanh thu năm 2014 vượt ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (trên 100 triệu đồng/năm) nên đã 

thực hiện thu thuế và cấp hóa đơn tương ứng với khoản chi phí tiền thuê đất mà Công ty đã trả trong năm 

2014 thì Công ty được bổ sung hóa đơn này vào bộ chứng từ hạch toán chi phí tiền thuê đất của năm 2014 

mà không phải khai điều chỉnh lại./. 

Tình huống 67: DN mua xe ô tô 7 chỗ với giá 2,5 tỷ đồng, VAT 250 triệu đồng. Khi khai thuế GTGT, DN chỉ 
kê khai giá trị tài sản là 1,6 tỷ đồng, VAT 160 triệu đồng. Vậy giá trị để khấu hao là 2,5 tỷ đồng hay 1,6 tỷ 
đồng. 

Trả lời: 

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã quy định phần trích khấu 
hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi chỗ trở 
xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao TSCĐ từ ngày 01/01/2009 đến nay không được 
tính vào chi phí hợp lý. 

Do đó, Công ty được hạch toán vào nguyên giá TSCĐ phần 250 triệu đồng tiền thuế GTGT của xe ô tô. 
Công ty được trích khấu hao theo nguyên giá TSCĐ nhưng phần khấu hao vượt trên 1,6 tỷ đồng không 
được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN 

Tình huống 68: Tháng 08/2013 Công ty chúng tôi tiến hành thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế 
biến đá granite tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh theo Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hòa 
cấp ngày 07/08/2013. Dự án có nguyên giá TSCĐ khi quyết toán công trình trên 10 tỷ đồng; Công suất hoạt 
động là 300.000 m2/ năm và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2015. Kính đề nghị Cục 
Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN để Công ty chúng tôi thực hiện theo 
đúng quy định.  

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế TNDN thì: “2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 

2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 

32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ 

tính thuế năm 2015.” 

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty theo như trình bày có dự án đầu tư Nhà máy chế 

biến đá granite tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư và đã thực hiện đầu tư từ tháng 08/2013 nếu được xác định là dự án đầu tư mở rộng và nếu đáp 

ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy 

định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian 

còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015./. 

Tình huống 69: Công ty chúng tôi trước đây là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa từ năm 2006. 
Theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đang tiến hành tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức. 
Trong số lao động thuộc đối tượng tinh giảm biên chế có trường hợp ông X là nhân viên quản lý tổng kho. 
Căn cứ sổ BHXH của ông X thì có thời gian làm việc tại các cơ quan khác đều là doanh nghiệp nhà nước 
trước khi làm việc tại Công ty là 15 năm và 01 tháng. Từ tháng 01/1991 đến nay Ông X làm việc tại Công ty. 
Vậy kính đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa giải đáp cho Công ty chúng tôi được rõ trong trường hợp Công 
ty chi trả chế độ trợ cấp mất việc làm đối với thời gian Ông X làm việc tại các cơ quan khác trước khi làm 
việc tại Công ty mà không được nhận lại khoản tiền này từ ngân sách Nhà nước thì khoản chi  này có được 
tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của Công ty hay không ? Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 



Web: www.startup.edu.vn | Email: info@startup.edu.vn | 08 38 78 3881 Trang 24 

 

Tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài 

chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp như sau: 

“Điều 2. Căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí 

1. Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu 

hoặc công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động năm 1994, Điều 11 Nghị định số 

39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ Luật lao động về việc làm. 

2. Khoản chi trợ cấp mất việc làm được tính theo thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ 

ngày 31/12/2008 trở về trước được xác định theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18 

tháng 11 năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Điều 12 Nghị định số 

39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về việc làm. 

3. Trường hợp khi Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thi hành, các văn bản 

nêu trên bị thay thế bằng các văn bản khác thì việc xác định khoản trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp 

được thực hiện theo quy định của văn bản thay thế. 

Điều 3. Xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm và số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh 

nghiệp 

1. Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho 

người lao động theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp…”. 

Tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm quy định: 

“Điều 11. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại khoản 1 

Điều 17 của Bộ Luật Lao động: 

1. Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động 

cao hơn. 

2. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn. 

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị. 

Những thay đổi trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 

đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới. Nếu không giải quyết được việc làm 

mới mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo 

quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động và Điều 12, Điều 13 của Nghị định này. 

Điều 12. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động được quy định 

như sau: 

1. Trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao 

động về tiền lương. 

2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động đó 

đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, người lao động trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước 

mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ được tính để nhận trợ 

cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động. Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng 

về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà người lao động bị mất việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm.” 
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Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nếu có phát sinh khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người 

lao động theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 180/2012/TT-BTC và Điều 11, Điều 12 Nghị định số 

39/2003/NĐ-CP đã trích dẫn trên đây thì được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp./. 

Tình huống 70: Đại hội đồng cổ đông có thông qua Nghị quyết trích kinh phí hoạt động hàng năm của Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế. Vậy chi phí mua vé máy bay cho thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát cư trú ở TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất 

thường có được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN 

không? 

Trả lời: 

Trường hợp Công ty có khoản chi mua vé máy bay cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban 

kiểm soát đi họp để phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, nếu có đầy đủ hóa 

đơn chứng từ hợp pháp theo quy định Khoản 1, Khoản 2.8 và 2.26 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC 

ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính thì được chấp thuận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN. 

Trường hợp Đại hội cổ đông của Công ty đã có Nghị quyết quy định khoản chi mua vé máy bay cho các 

thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đi họp nằm trong khoản kinh phí hoạt động hàng 

năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN thì khoản chi 

này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Tình huống 71: Công ty chúng tôi đã có Giấy chứng nhận đầu tư số 371043000165 do UBND tỉnh Khánh 
Hòa cấp lần đầu ngày 15/10/2009 thể hiện nội dung Công ty TNHH Sodex Toseco là Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do một tổ chức (Doanh nghiệp SARL SODEX INTERNATIONAL) làm chủ sở hữu 
100% vốn điều lệ. Ông Alain Bouvout giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc của Doanh 
nghiệp SARL SODEX INTERNATIONAL đồng thời là Giám đốc Marketing của Công ty TNHH Sodex 
Toseco. Xin hỏi lương của Ông Alain Bouvout có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNN 
không? Quyết định bổ nhiệm Giám đốc của Ông ấy do ai sẽ ký ?   

Trả lời: 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về cơ cấu tổ chức loại hình 

Công ty TNHH một thành viên và các quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN tại Khoản 1, Khoản 2.5(d) Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 

27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (sau đây gọi tắt là Thông tư 123) thì trường 

hợp Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên do một tổ 

chức (chứ không phải là cá nhân Ông Alain Bouvot) làm chủ sở hữu thì khoản tiền lương mà Công ty chi 

trả cho Ông Alain Bouvot để trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh không thuộc các khoản 

chi tiền lương, tiền công không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN quy định tại Khoản 

2.5(d) Điều 6 Thông tư 123. Do đó khoản chi này được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 123. 

Theo TT96/2015/TT-BTC, ban hành ngày 22/06/2015, Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 
78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 
Thông tư số 151/2014/TT-BTC) có quy định “d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, 

thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều 

hành sản xuất, kinh doanh.” 
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Về thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc trong Công ty không thuộc phạm vi quản lý của cơ 
quan thuế, vì vậy đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các chính 
sách pháp luật khác có liên quan./. 

Tình huống 72: Khi chi tổ chức hội nghị khách hàng để quảng bá sản phẩm của công ty, cần những chứng 
từ gì để được khấu trừ thuế? 

Trả lời: 

Chứng từ hợp lệ của khoản chi phí Hội nghị khách hàng.   

Công văn số 2245/CT-TTHT ngày 26/11/2015 V/v chi phí hội nghị khách hàng của cục thuế Long An. 

Theo văn bản trình bày thì Công ty tổ chức hội thảo khách hàng để quảng bá những thông tin, hình ảnh, 

hoạt động của Công ty, hình ảnh sản phẩm... nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Đối tượng tham dự hội thảo là khách hàng của Cty, các đại lý, các trại và hộ chăn nuôi. Hội thảo được tổ 

chức tại nhà của các đại lý hoặc các trại. Cty có tổ chức nấu ăn cho những người tham dự hội thảo. 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xây dựng quy chế hội thảo có quy định tự tổ chức nấu ăn cho 

những người tham dự hội thảo, để chi phí tổ chức hội thảo được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thì Công ty phải lập danh sách tham dự có ký tên từng người, chi phí phục vụ cho tự nấu ăn 

uống phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC (hóa đơn hoặc 

bảng kê mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 

chính). 

Trường hợp Công ty xây dựng quy chế hội thảo quy định phát tiền cho những người tham dự thì Công ty 

lập danh sách ghi rõ họ tên, số tiền được nhận, ký nhận từng người. 

Tình huống 73: Công ty CP Dệt May Nha Trang được cổ phần hoá từ DN Nhà nước theo quyết định 
3956/QĐ-BCN ngày 2/12/2005 của Bộ Công Nghiệp và cấp Giấy chứng nhận ĐKKD ngày 8/8/2006. Vậy 
nếu Công ty thành lập từ dự án thuộc ngành nghề, lĩnh vực A theo Thông tư 128/2003/TT-BTC và sử dụng 
nhiều lao động thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN như thế nào? 

Trả lời: 

Trường hợp Công ty là đơn vị thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 08/08/2006 tức là trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 

22/09/2006 có hiệu lực thi hành thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông 

tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 cho thời gian còn lại. 

Theo đó, nếu Công ty tự xác định đủ điều kiện là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư  thuộc 

ngành nghề, lĩnh vực A theo quy định tại Điểm 1 Mục I Phần E Thông tư 128/2003/TT-BTC và đồng thời 

đáp ứng điều kiện sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần E Thông tư 128/2003/TT-

BTC thì Công ty được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1.1, Điểm 2.3 Mục II 

và tại Điểm 1.3 Mục III Phần E Thông tư 128/2003/TT-BTC cụ thể như sau: 

- Được áp dụng mức thuế suất 20% trong 10 năm, kể từ khi Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh; 

- Được miễn thuế 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp 

theo./. 

Tình huống 74: Căn cứ theo Luật kiểm toán độc lập năm 2011, Hợp đồng kiểm toán phải được lập thành 

văn bản và ký chính thức trước khi tiến hành công việc kiểm toán, tuy nhiên, trong quá trình đàm phán qua 

lại về các nội dung trong thư báo phí để xác lập Hợp đồng kiểm toán thì Công ty kiểm toán đã phát hành 

báo cáo kiểm toán. Vậy Công ty có được phép sử dụng Thư báo phí của Công ty kiểm toán thay cho Hợp 

đồng kiểm toán làm căn cứ thanh toán và công nhận chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN được 

không? 

Trả lời: 
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Công ty có khoản chi sử dụng dịch vụ kiểm toán nếu là khoản chi thực tế phát sinh phục vụ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Để đảm bảo quy định về có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì khi sử dụng dịch vụ 

kiểm toán Công ty phải lập và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán trước khi tiến hành công 

việc kiểm toán theo quy định tại các Điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 “Hợp đồng 

kiểm toán”  ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999 của Bộ Tài Chính (Chuẩn 

mực 210). Khi hoàn thành công việc theo thoả thuận trong hợp đồng kiểm toán, các bên phải làm thủ tục 

thanh lý hợp đồng và lập “Biên bản thanh lý hợp đồng kiểm toán” theo qui định Điểm 10, Chuẩn mực 210. 

Trường hợp Công ty chỉ sử dụng một số dịch vụ tư vấn không thường xuyên, thực hiện trong một thời gian 

ngắn thì có thể không lập hợp đồng kiểm toán nhưng phải có văn bản cam kết giữa các bên về dịch vụ 

cung cấp (Ví dụ: Thư hẹn kiểm toán). Văn bản cam kết thay cho hợp đồng kiểm toán phải đảm bảo các 

điều khoản và điều kiện cơ bản của hợp đồng kiểm toán. Ví dụ về mẫu Thư hẹn kiểm toán sử dụng trong 

trường hợp thay thế cho hợp đồng kiểm toán được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Chuẩn 

mực 210./. 
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II. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ TNCN 
Tình huống 1: Cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên như thế nào? 

Trả lời: 

Bước 1: Hướng dẫn cách tải và cài đặt phần mềm đăng ký thuế thu nhập cá nhân TNCN 2.7 

• Tải phần mềm TNCN2.7 tại trang https://www.tncnonline.com.vn 
• Cài đặt chương trình TNCN 2.7 vào máy tính: 

 

Bước 2: Tạo hồ sơ đăng ký MST cá nhân: 

• Click vào biểu tượng TNCN 2.7 trên màn hình. 

  

 

 Cách viết hồ sơ đăng ký thuế TNCN : 

 Mã số thuế: MST của doanh nghiệp. 

Tên: Tên doanh nghiệp. 

Cơ quan thuế cấp cục: Lựa chọn Cục Thuế tỉnh/thành phố. 

Cơ quan thuế quản lý: Lựa chọn Chi cục Thuế quản lý quận/huyện. 

Số hiệu tệp: Mặc định là 1 nếu là lần đầu 

Ngày tạo tệp và số lượng: Sẽ tự động nhảy, không cần nhập. 

���� Không gõ được tiếng việt: Bảng điều khiển của Unikey -> Mở rộng -> Luôn sử dụng clipboard cho 
Unicode. 

 Thông tin của từng nhân viên: Cần nhập chính xác tất cả các mục như: Họ tên, số CMND, địa chỉ đăng 
ký theo hộ khẩu, địa chỉ cư chú .v.v… 

 Sau khi nhập xong tất cả các nhân viên, Ấn “Ghi dữ liệu”. Nếu đúng thì phần mềm sẽ báo là ghi dữ liệu 
thành công, nếu sai phần mềm sẽ tự động thông báo lỗi sai. 
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 Bước 3: Kết xuất file dữ liệu để nộp: 

 

 Ở đây có 3 kiểu kết xuất: 

 Dạng 1: Kết xuất ra tệp định dạng Text (Để nối nhiều file dữ liệu đã nhập): Trường hợp chưa nhập 
xong hết các nhân viên muốn bổ sung thêm danh sách nhân viên thì kết xuất ra dạng này 

+ Khi muốn mở ra các bạn chỉ cần click vào “Mở tệp hồ sơ” 

 Dạng 2: Kết xuất ra tệp định dạng Excel (Để gửi file này cho cơ quan thuế) “bắt buộc”: Khi đã nhập 
xong dữ liệu của tất cả các nhân viên thì phải kết xuất ra file này để nộp qua mạng cho cơ quan thuế. 

 Dạng 3: Kết xuất ra tệp định dạng Excel (A3) (Để gửi bảng kê cho cơ quan thuế) (có thể in khổ 

A4) “bắt buộc”: Sẽ in bản này ra để nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. 

 Chú ý: Không được đổi tên file kết xuất (Vì đó là thông tin MST của DN và thứ tự Nhân viên của DN) 

 Nếu kết xuất ra file Excel mà bị lỗi font hoặc muốn sửa thông tin gì: 

- Office 2003: Vào Tool -> Protect sheet -> Unprotect sheet 

- Office 2007 – 2010: Vào Rewiew - > Unprotect sheet 

-> Sau khi sửa xong -> Xoá đi nhập lại trên file Excel đó 

 Điều chỉnh để in: 

Khổ A3: - Office 2003: Vào File -> Page setup - > Paper size 

             - Office 2007 – 2010: Vào File - > Print -> 

Khổ A4 thì như bình thường 

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân cho cơ quan thuế: 

 Chú ý: Phải nộp file kết xuất dạng 2 (Excel A4) qua mạng cho cơ quan thuế trước. Sau đó mang file dạng 
3 (Excel A3) đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. 

 1. Nộp hồ sơ đăng ký MST qua mạng (Nộp file kiết xuất dạng 2 Excel A4) 
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•••• Truy cập vào trang web www.tncnonline.com.vn vào mục Đăng ký thuế --> Cơ quan chi trả -> 
Đăng nhập đầy thông tin sau: 

•••• Mã số thuế........ ngày cấp mã số thuế......... (ghi trong giấy chứng nhận hoặc thông báo mã số thuế). 

•••• Cục thuế tỉnh thành phố: ..... 

•••• Cơ quan quản lý thuế trực tiếp (chọn trong hệ thống) 

•••• Nhập mã xác nhận và đăng nhập. 

  

• Điền đầy đủ thông tin: Tên người gửi, địa chỉ, số điện thoại, email và chọn Choose file--> Upload 
file lên mạng --> Hệ thông báo gửi file thành công. 

  

 

• Chọn mục "tra cứu file" xem file đã được gửi chưa. 

 Những lỗi thường gặp trong quá trình nộp file đăng ký qua mạng: 

1. Lỗi: "Có lỗi trong quá trình tải file lên máy chủ, vui lòng kiểm tra lại file" 
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Cách xử lý: Gỡ phần mềm đăng ký MST ra, tải lại -> cài lại (Nhớ khi cài xong thì reset lại máy). -> Làm lại -
> kết xuất lại là xong. 

Lỗi: File upload đã được xác nhận, không thể upload được: 

Lỗi này là do trùng tên file đã nộp lần trước nên không được. Muốn nộp được thì phải đổi tên file 

Cách xử lý: Đổi tên file vừa kết xuất bằng cách: Vào phần mềm ĐK TNCN -> Tìm đến mục: Số hiệu tệp 
(Các bạn thay đổi số hiệu tệp này) -> Kết xuất lại là xong 

2. Nộp hồ sơ đăng ký MST trực tiếp cho cơ quan thuế. 

Sau khi đã nộp thành công File dạng 2 qua mạng cho cơ quan thuế. In File dạng 3 có thể là A3 hoặc A4 
nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. 

Bước 5: Kiểm tra MST 

Khoảng từ 2 -7 ngày sau khi nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. Đăng nhập kiểm tra xem có MST chưa: 

(Đăng ký thuế --> Cơ quan chi trả) --> vào mục tra cứu file --> xem trạng thái cấp mã (nếu trạng thái cấp 
mã là “đã cấp mã”) chọn mục tải kết quả để tải file kết quả về máy tính. 

Tình huống 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ở một đơn vị khác, ngoài tiền lương chính tại DN đăng 

ký sử dụng lao động. Tổng mức thu nhập 2 nơi trong năm bình quân không quá 9.000.000 đồng / tháng, cá 

nhân có ủy quyền cho DN quyết toán không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điều 26, khoản 1. Điểm c.4  là cá nhận có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp 

đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại  một đơn vị mà có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng 

trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu 

không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì được ủy quyền quyết toán tại đơn vị. 

Trường hợp thu nhập vãng lai ở nơi khác chưa khấu trừ 10% thuế TNCN thì cá nhân không được ủy 

quyền quyết toán. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập hai nơi trở lên nhưng tổng thu nhập cả năm chưa đến mức nộp thuế 

và chưa bị khấu trừ thuế thì cá nhân không cần lập tờ khai quyết toán. 

Tình huống 3: Cty chúng tôi có tổ chức cho khách hàng đi du lịch nước ngoài, theo đó có cho nhân viên 

Cty đi cùng. Xin hỏi khoản tiền chi cho nhân viên du lịch đó có bị tính thuế TNCN không và nếu như cty 

chúng tôi đã nộp thuế cho khoản này rồi thi khi quyết toán kê khai vào mục nào trong báo cáo quyết toán 

thuế TNCN. Xin cảm ơn. 

Trả lời: 

Căn cứ tiết đ khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản chi cho nhân viên đi du lịch sẽ cộng chung 

vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công trong kỳ để tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Khi 

kê khai quyết toán thuế năm 2014 sẽ kê khai vào bảng kê 05-1/BK –TNCN tổng thu nhập bao gồm tiền 

lương và tiền chi cho du lịch. 

Tình huống 4: Cty tôi thuộc sản xuất kinh doanh, người lao động làm việc ca, kíp. Nên các ngày lễ, tết Cty 

vẫn sản xuất, người lao động vẫn làm việc trong các ngày lễ tết, Cty có chế độ chính sách cho người lao 

động làm việc ngày lễ, tết là 300% lương, số tiền này được tính là lương ngoài giờ. Vậy xin cho tôi hỏi tiền 

lương người lao động làm việc ngày lễ, tết này có được tính vào tiền lương, tiền công tính thuế TNCN 

không? 
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Trả lời: 

Tiết i1 khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013-TT-BTC quy định:  Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do 

phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm 

đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường. 

Trường hợp cụ thể như doanh nghiệp nêu sẽ tính vào thu nhập chịu thuế 100% tiền lương cho ngày 

làm việc bình thường và không tính vào thu nhập chịu thuế phần tiền lương còn lại. 

Tình huống 5:  Người phụ thuộc cùng hộ khẩu với người nộp thuế bị tật nguyền, khi đăng ký giảm trừ gia 

cảnh có cần thêm giấy tờ gì chứng minh không? Người phụ thuộc là dì. 

Con trên 18 tuổi đang là sinh viên ngoài thẻ sinh viên photo, người nộp thuế cần giấy tờ gì chứng minh 

thêm không? 

Trả lời: 

• Người phụ thuộc là cô, dì, chú bác cùng hộ khẩu khi đăng ký giảm trừ gia cảnh thì phải kê khai 

mẫu 21a/XN-TNCN  của Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

• Con trên 18 tuổi là sinh viên đăng ký người phụ thuộc hồ sơ chứng minh gồm thẻ sinh viên (photo) 

và giấy khai sinh. 

Tình huống 6: Người có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì khi quyết toán thuế TNCN tại Cty có đăng ký giảm trừ 

gia cảnh thì Cty phải tính tổng thuế TNCN phải nộp tại Cty và xuất biên lai chứng từ khấu trừ thuế để cá 

nhân đó đi tự quyết toán? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điều 25 khoản 1 Thông tư 111 khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực 

hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Nếu cá nhân có thu 

nhập 2 nơi trở lên không thỏa điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế thì Cty phải xuất chứng từ khấu trừ 

thuế cho cá nhân tự đi quyết toán. 

Tình huống 7: Cty có chính sách quan tâm đến phúc lợi nhân viên 

• Mua chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nhân viên. Chương trình bảo hiểm này không có 

tính tích lũy về phí. 

• Tặng quà nhân viên vào dịp cuối năm. 

• Tặng quà thăm hỏi nhân viên nhân dịp nhân viên cưới hỏi, ốm đau,… 

Hỏi: Các chi phí trên có thuộc loại thu nhập chịu thuế TNCN? 

Trả lời: 

Tại điểm a, khoản 2, điều 9, Thông tư 111 chỉ có các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc và quỹ hưu trí tự 

nguyện thì mới được trừ thu nhập chịu thuế TNCN. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thì không được trừ. Nếu 

tặng quà bằng hiện vật thì không thuộc diện chịu thuế TNCN. 

Tình huống 8: Người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh là con ruột năm nay 17 tuổi nhưng chưa làm giấy 

chứng minh nhân dân, khi nhập vào mẫu 16 TH các thông tin bằng giấy khai sinh thì HTKK báo lỗi ở cột số 

CMND, không thể nộp tờ khai thuế qua mạng. Như vậy, trường hợp này phải kê khai thế nào? Người lao 

động có được đăng ký giảm trừ khi không cung cấp số CMND của con ruột không? 

Nộp mẫu 16 TH trên HTKK thì bao lâu sẽ nhận được kết quả từ cục thuế? 

Trả lời: 
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Các trường hợp người phụ thuộc sinh năm 1999 trở về trước chưa có CMND thì không được nhập vào 

bảng kê 05-3/BK-TNCN trên tờ khai quyết toán hoặc nhập vào mẫu 16TH để cấp mã số thuế người phụ 

thuộc. Người phụ thuộc chưa được cấp mã số thuế nhưng đã có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 

theo quy định thì vẫn được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014. 

DN hướng dẫn người nộp thuế bổ sung thông tin CMND của người phụ thuộc để cấp MST cho người 

phụ thuộc theo quy định. 

Mẫu 16 TH gửi qua HTKK  khoảng một đến ba ngày là có kết quả. 

Tình huống 9: Công ty có nhận góp vốn của 2 cá nhân với số tiền là 280 tỷ. Vậy công ty có chịu khoản 

thuế nào không? Nếu có thì là bao nhiêu? 

Ông A chuyển cho ông B số tiền góp vốn của mình. Vậy ông A có chịu khoản thuế nào không? Nếu có 

là bao nhiêu? (số tiền chuyển nhượng là 2,4 tỷ) 

Trả lời: 

Công ty có nhận góp vốn của cá nhân thì khi nhận vốn góp công ty không phải nộp thuế. 

Theo điều 11 khoản 1 điểm a TT 111/2013/TT-BTC quy định: Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ 

chuyển nhượng vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần 

vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng. Nếu ông A 

chuyển cho ông B số tiền vốn góp của mình mà có thu nhập tính thuế thì phải nộp thuế theo thuế suất 20%. 

Tình huống 10: Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương và có thu nhập từ kinh doanh (trên 100 triệu đồng) 

đã nộp thuế TNCN theo tỉ lệ trên doanh thu. Vậy khi quyết toán thuế TNCN, cá nhân này chỉ quyết toán thu 

nhập từ tiền lương có đúng không? 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại điểm c 2.3 khoản 2 điều 16 TT156 của Bộ Tài chính thì cá nhân có thu nhập từ tiền 

lương tiền công và có thu nhập từ kinh doanh thì quyết toán nơi Chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh. Khi 

quyết toán phải kê khai phần thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ kinh doanh. 

Tình huống 11: Đơn vị chúng tôi có một nhân viên phải biệt phái sang Chi cục VL từ tháng 5 đến tháng 

12/2014 nhưng tháng 1/2015 thì trở về Chi cục. Vậy khi quyết toán thuế TNCN 2014 thì cá nhân tự quyết 

toán hay Chi cục chúng tôi phải quyết toán thay? (cá nhân này cộng thu nhập của 2 đơn vị chưa đến mức 

nộp thuế) 

Trả lời: 

Năm 2014 cá nhân làm việc 2 nơi. Theo quy định tại điều 26 khoản 1 điểm c  TT 111/2013/TT-BTC : Tổ 

chức cá nhân trả thu nhập chỉ quyết toán cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá 

nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập. Trên bảng kê 05-1/BK-TNCN, chỉ kê khai các khoản thu nhập chịu 

thuế các khoản giảm trừ và số tiền thuế đã khấu trừ (nếu có) từ tháng 1 đến tháng 4/2014, không được 

check vào ô ủy quyền quyết toán thay do cá nhân không thuộc diện được ủy quyền quyết toán thay. Nếu cá 

nhân cộng thu nhập 2 nơi chưa đến mức chịu thuế, đã bị khấu trừ thuế thì cá nhân lập tờ khai quyết toán 

theo mẫu 09/KK-TNCN nộp cơ quan quản lý thuế trực tiếp đơn vị nơi cá nhân làm việc từ tháng 5 đến 

tháng 12/2014. 

Tình huống 12: Xin hỏi về thuế TNCN từ đầu tư vốn: Trước đây tiền lãi cho vay và lợi tức cổ phần là chịu 

5% thuế TNCN. Theo Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 3 thu nhập từ đầu tư vốn thay đổi chi tiết 

như thế nào về 2 khoản tiền lãi cho vay và lợi tức cổ phần nêu trên. 

Trả lời: 
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Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 3 NĐ 65/2013/NĐ-CP không có thay đổi thuế suất 

đối với 2 khoản tiền lãi cho vay và lợi tức cổ phần. Khi DN trả lãi tiền vay, tiền cổ tức thì khấu trừ 5% thuế 

TNCN từ đầu tư vốn. Nghị định 12 chỉ bổ sung đối tượng không chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn là thu 

nhập sau khi đã nộp thuế TNDN của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. 

Tình huống 13: Đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, nhưng khi tính lại tổng thu nhập 

chịu thuế cả năm chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân này có phải quyết toán thuế TNCN với cơ quan 

thuế không? 

Trả lời: 

Tại điều 26 khoản 2 điểm c TT 111/2013/TT-BTC  quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp 

thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ kê khai tiếp theo. Trường hợp cá nhân tự quyết toán nhưng 

tổng thu nhập chịu thuế cả năm chưa đến mức chịu thuế thì không phải nộp tờ khai quyết toán thuế. 

Tình huống 14: Trường hợp nào người lao động phải tự quyết toán thuế TNCN năm 2014 (công ty không 

nhận uỷ quyền quyết toán thay người lao động). Thủ tục quyết toán thuế TNCN như thế nào? Nếu mã số 

thuế cá nhân do Cục thuế Vũng Tàu cấp thì cơ quan thuế nào nhận tờ khai quyết toán thuế? Nếu trường 

hợp nộp thuế thừa sau khi lập tờ khai quyết toán thuế thì người lao động phải làm thủ tục gì để hoàn thuế? 

Thời gian hoàn thuế bao lâu? 

Trả lời: 

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở 

lên và có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác mà đơn vị chi trả thu nhập chưa khấu trừ 10% thì phải trực 

tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. 

- Thủ tục quyết toán thực hiện tại TK mẫu 09/KK-TNCN kèm PL 09-1/BK-TNCN, PL 09-3/BK-TNCN 

(nếu người nộp thuế có đăng ký người phụ thuộc) theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài 

chính 

- Trường hợp người nộp thuế đã có MST TNCN do Cục Thuế Vũng Tàu cấp, nếu tại thời điểm quyết 

toán làm việc có tính giảm trừ cho bản thân tại tổ chức chi trả thu nhập nào thì cá nhân nộp TK quyết toán 

tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập đó. 

- Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa thì gởi tờ khai quyết toán mẫu 09/KK-TNCN ghi số thuế đề 

nghị hoàn vào chỉ tiêu 45 (số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế) trên TK mẫu 09/KK-TNCN, kèm 

theo chứng từ khấu trừ (photo) có chữ ký của NNT trên chứng từ khấu trừ nộp cho CQT. Thời gian hoàn 

thuế thời gian 6 ngày làm việc kể từ ngày CQT nhận đủ hồ sơ. 

Tình huống 15: Công ty chúng tôi khấu trừ thuế TNCN của người lao động có vướng mắc như sau: Theo 
quy định thì mẫu cam kết của cá nhân (mẫu số 23/CK-TNCN) thì được khai từ khi được cấp mã số thuế, 
nếu trong năm 2013 cá nhân chưa có MST, khi quyết toán năm 2013 có được áp dụng cho cả năm không? 
Hay chỉ được tính kể từ khi cam kết? 

 Trả lời: 

 Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế TNCN, trường hợp Công ty 
phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu 
nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế 
của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (mẫu 
23/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân. 
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Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập (cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm cam kết) Công ty 

không khấu trừ thuế. Do đó khoảng thời gian mà Công ty chưa nhận được Bản cam kết thì Công ty vẫn 

phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN của cá nhân đó. 

Tình huống 16: Tôi được một người bác ở bên Anh gửi tặng tôi một khoản tiền. Tuy bác tôi là người Việt 
nhưng hiện tại mang quốc tịch Anh (không mang quốc tịch Việt nam). Vậy tôi muốn hỏi khi nhận số tiền này 
tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? 

Trả lời: 

Theo Điều 12 thông tư  92 năm 2015 sửa đổi , bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư 111của Bộ Tài chính quy 

định về các khoản thu nhập được miễn thuế thì: Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân 

nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao 

động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước; Trường hợp cá nhân nhận 

được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích 

chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy 

định tại điểm này. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn 

tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có). 

Căn cứ quy định trên khoản tiền bạn nhận được từ thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên để được miễn thuế  bạn phải nộp các giấy tờ chứng minh 

nguồn tiền nhận từ nước ngoài. 

Tình huống 17: Tháng 8 năm 2015 tôi có thực hiện mua lại căn nhà và theo thoả thuận tôi sẽ nộp thuế thu 
nhập cá nhân thay cho người bán. Theo hồ sơ của căn nhà tôi xác định được giá mua và giá bán. Vậy tôi 
muốn hỏi tôi phải nộp theo thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hay 2% trên giá chuyển nhượng? 

Trả lời: 

Căn cứ theo Điều 17 thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập 

từ chuyển nhượng bất động sản thì:Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển 

nhượng. 

Thông tư 92 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì từ 30/7/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá 

nhân từ năm 2015 trở đi. 

Như vậy từ năm 2015, việc chuyển nhượng bất động sản chỉ tính theo một mức thuế suất toàn phần là 2% 

trên giá chuyển nhượng. Do đó  trường hợp chuyển nhượng nhà của bạn vào tháng 8/2015 thì không tính 

theo mức thuế suất 25% trên thu nhập mà tính theo mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. 

Tình huống 18: Tháng 7/2015 tôi có ký hợp đồng cho thuê nhà, thời gian thuê là một năm từ tháng 8/2015 

đến tháng 7/2016, giá thuê nhà là 15 triệu đồng/tháng (12 tháng là 180 triệu đồng), khách hàng trả tiền một 

lần cho cả hợp đồng. Tôi được biết có quy định mới là nếu doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/ 

năm thì không phải nộp thuế TNCN. Vậy xin hỏi hợp đồng này của tôi nếu chia hai năm thì không phải nộp 

thuế có đúng không? 

Trả lời: 

Tại  Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với cá 

nhân cho thuê tài sản có quy định: 

“Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân 

không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh 
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trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước 

cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không 

phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần 

được phân bổ theo năm dương lịch. ” 

Căn cứ vào quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu để tính thuế TNCN, GTGT cho hoạt động 

cho thuê tài sản được phân bổ theo năm dương lịch. Nếu trong năm 2015, bạn chỉ có duy nhất một hợp 

đồng thuê nhà này và chỉ cho thuê nhà 5 tháng với doanh thu là 75 triệu đồng, nhỏ hơn mức 100tr đồng 

nên năm 2015 bạn không phải nộp thuế. 

Năm 2016 bạn cho thuê nhà 7 tháng với doanh thu là 105 triệu đồng, lớn hơn ngưỡng 100 triệu thì bạn 

thuộc đối tượng phải nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN. 

Tình huống 19: Gia đình tôi có 05 người cùng tham gia kinh doanh nhưng bố tôi đứng ra làm đại diện, là 
chủ hộ kinh doanh. Doanh thu năm 2015 ước tính khoảng 300 triệu đồng một năm, nếu chia bình quân 
theo đầu người thì chỉ khoảng 60 triệu//1 người/1năm. Thu nhập chịu thuế TNCN của từng người dưới 
100tr nên thuộc diện được miễn thuế khoán có đúng không? 

Trả lời: 

Tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế khoán đối với cá nhân kinh 

doanh có quy định: 

Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu 

đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu 

nhập cá nhân được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế. 

Như vậy, ngưỡng doanh thu để xác định không phải nộp thuế khoán cho hộ gia đình kinh doanh không xác 

định dựa trên doanh thu chia cho từng cá nhân mà xác định cho một người đại diện duy nhất, do đó hộ gia 

đình của bạn có mức doanh thu 300 triệu đồng/năm thuộc diện nộp thuế khoán. 

Tình huống 20: Tôi là hộ kinh doanh và bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2015 và dự kiến doanh thu của năm 
2015 là 90 triệu. Theo tôi biết do doanh thu dự kiến của tôi dưới 100 triệu nên không phải nộp thuế thu 
nhập cá nhân có đúng không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế khoán đối với cá 

nhân kinh doanh có quy định 

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương 

lịch) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị 

gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 

tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số 

tháng thực tế kinh doanh.” 

Như vậy, về ngưỡng doanh thu để xác định mức phải nộp thuế thì phải căn cứ vào doanh thu dự kiến của 

cả năm (12 tháng), vì vậy bạn mới ra kinh doanh, doanh thu  dự kiến là 90 triệu cho 10 tháng kinh doanh 

tương đương doanh thu khoảng 9triệu/1tháng, nếu ước tính cho 12 tháng thì doanh thu 1 năm của bạn 

phải là 108 triệu, lớn hơn mức 100 triệu, do đó bạn thuộc đối tượng phải nộp thuế khoán. Tuy nhiên, bạn 

chỉ phải nộp mức thuế khoán tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh là 10 tháng. 
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Tình huống 21: Xin hỏi trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp của tôi lớn hơn số thuế phải nộp vài 
chục nghìn mà tôi không có nhu cầu hoàn thuế thì tôi có phải thực hiện khai và quyết toán thuế thu nhập cá 
nhân hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính thì  cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công có số thuế nộp thừa muốn đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp 

theo thì phải khai quyết toán thuế, còn trường hợp cá nhân không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế 

thì không phải thực hiện quyết toán thuế. 

Tình huống 22: Để tạo điều kiện cho người lao động, dự kiến từ quý III năm 2015 công ty tôi sẽ thuê xe 
đưa đón công nhân. Vậy tôi xin hỏi khoản chi phí thuê xe này có phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập 
cá nhân của người lao động không? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm 2 Điều 2 thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì: không tính vào thu nhập chịu thuế của 

người lao động đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi 

làm việc và ngược lại; trường hợp chỉ đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của 

cá nhân được đưa đón. 

Như vậy, nếu công ty bạn thuê xe đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược 

lại thì khoản chi này không phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. 

Tình huống 23: Công ty tôi có ký hợp đồng lao động với hai người nước ngoài, trong hợp đồng có thỏa 
thuận công ty phải thuê nhà ở cho hai người này. Xin hỏi khoản tiền thuê nhà công ty trả để thuê nhà cho 
hai người nước ngoài ở có cộng vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của hai người này không? 

Trả lời: 

Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính thì khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng 

lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% 

tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.” 

Như vậy, khoản tiền thuê nhà công ty bạn trả đã trả thay cho người nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân đó. 

Tình huống 24: Tháng 6 năm 2015 công ty tôi kỷ niệm 10 năm thành lập nên công ty may cho mỗi cán bộ 
2 bộ đồng phục, Công ty có thuê một Công ty may để thực hiện và có đầy đủ hóa đơn. Chi phí may đồng 
phục bình quân cho mỗi cán bộ là 6 triệu đồng/ một người. Xin hỏi khoản chi này công ty có được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 2.7 Điều 4 thông tư 96 thì doanh nghiệp chi may trang phục bằng hiện vật cho 

người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí theo thực tế. 

Tình huống 25: Vợ chồng tôi có duy nhất một căn nhà, nay vợ chồng tôi muốn bán nhà đi về ở với bố mẹ 
để tiện chăm sóc bố mẹ. Xin hỏi nếu bán nhà vợ chồng tôi có phải nộp thuế Thu nhập cá nhân không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111  năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập được 

miễn thuế Thuế thu nhập cá nhân có quy định:  Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở 
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và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà 

ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ quy định nêu trên, nếu căn nhà mà bạn chuyển nhượng là căn nhà duy nhất của vợ chồng bạn thì 

thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà này thuộc khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Tình huống 26: Trong năm tôi có hai lần bán nhà, mỗi lần bán nhà tôi đã kê khai nộp thuế TNCN. Xin hỏi 
cuối năm tôi có phải quyết toán khoản thu nhập chuyển nhượng bất động sản này hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật số 71/2015, từ ngày 1/1/2015 hoạt động chuyển nhượng bất động sản chịu một mức 

thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần. Người nộp thuế không phải quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân đối với khoản thu nhập từ các hoạt động này. 

Như vậy, bạn chỉ phải  khai nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng mà không phải thực hiện quyết 

toán thuế. 

Tình huống 27: Tôi được thừa kế căn nhà do bố mẹ để lại, nay tôi chuyển nhượng căn nhà này cho người 
khác. Tôi muốn hỏi thu nhập tính thuế Thu nhập cá nhân của tôi phải tính theo giá trên hợp đồng chuyển 
nhượng hay theo giá quy định của Nhà nước? 

Trả lời: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập cá 

nhân thì: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời 

điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp 

đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng 

thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Vậy theo quy định nêu trên, thì giá chuyển nhượng sẽ là giá trên hợp đồng chuyển nhượng. Nếu giá trên 

hợp đồng thấp hơn giá trước bạ theo quy định của Uỷ ban nhân dân thì sẽ tính theo giá của Ủy ban nhân 

dân quy định. 

Tình huống 28: Năm 2014, Tôi thuộc diện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân và có phát sinh số thuế 
nộp thừa và muốn xin hoàn thuế. Nhưng do phát sinh việc cá nhân, tôi đã không nộp tờ khai quyết toán 
thuế thu nhập cá nhân đúng quy định. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp tôi có bị phạt chậm nộp tờ khai không 
và mức phạt tính như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ vào điều 28 Thông tư 111 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu 
nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi 
phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. 

Vậy căn cứ vào quy định nêu trên, tuy tờ khai quyết toán năm của bạn nộp chậm nhưng bạn có số thuế 
nộp thừa muốn xin hoàn thuế thì sẽ không bị phạt chậm nộp tờ khai.Tuy nhiên, bạn nên sắp xếp thời gian 
để nộp tờ khai thuế đúng hạn. 

Tình huống 29: Bố mẹ tôi có mua  một mảnh đất và xây nhà sống từ năm 1990 đến nay. Khi nhận chuyển 
nhượng chỉ có giấy tờ mua bán mà chưa làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay hai 
cụ đã già và muốn xác nhận quyền sử dụng đất trước khi làm di chúc. Vậy tôi muốn hỏi khi làm thủ tục xác 
nhận quyền sử dụng đất bố mẹ tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người bán hay không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 151 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 
30 Thông tư số 111 năm 2013 hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân quy định: Đối với trường hợp người 
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sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 1994 
đến  trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một lần thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người sử dụng bất 
động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp bố mẹ bạn đã mua nhà từ năm 1990 đến nay thì khi làm hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 
sẽ  không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Tình huống 30: Năm 2014 tôi phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hiện tại tôi có phát sinh số thuế 
nộp thừa. Vậy tôi muốn hỏi số thuế nộp thừa này tôi không muốn bù trừ vào kỳ sau mà muốn được hoàn 
trả có được không? 

Trả lời: 

Căn cứ vào điều 28 Thông tư 111 của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013 có quy định: Đối với cá nhân thuộc diện 
khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. 

Căn cứ vào quy định trên, nếu bạn không muốn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau thì bạn có thể đề nghị 
cơ quan thuế thực hiện hoàn trả số tiền thuế nộp thừa. 

Tình huống 31: Trong năm 2014 tôi là sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi làm từ tháng 7/2014, trước đó 
tôi không có khoản thu nhập gì khác. Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 15 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, 
Công ty vẫn khấu trừ tiền thuế TNCN của tôi. Cuối năm tôi có ủy quyền cho Công ty quyết toán thay, Tôi 
muốn hỏi 2 vấn đề như sau: 

Thứ nhất: khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi có được tính giảm trừ cho bản thân cả 12 tháng không 
hay chỉ được tính giảm trừ cho những tháng có thu nhập? 

Thứ hai: sau khi quyết toán thuế nếu tôi có số tiền thuế nộp thừa muốn hoàn. Vậy tôi trực tiếp đến cơ quan 
thuế để thực hiện hoàn hay thực hiện hoàn qua công ty? 

Trả lời: 

Đối với vấn đề thứ nhất bạn hỏi, chúng tôi xin được trả lời như sau: 

Theo quy định tại mục 1 Điều 9 Thông tư 111 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì mức giảm trừ gia cảnh 
đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (tức 108 triệu đồng/năm). Trường hợp trong năm tính 
thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ 
đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định. 

Căn cứ theo quy định nêu trên, trong năm bạn mới giảm trừ cho các tháng có thu nhập thì khi thực hiện 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân bạn được tính giảm trừ cho bản thân đủ 12 tháng. 

Đối với vấn đề thứ hai bạn hỏi, chúng tôi xin được giải đáp như sau: 

Tại điều 28 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính có quy định: Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán 
thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực 
hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp 
thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc 
hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. 

Như vậy, khi bạn uỷ quyền cho công ty quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế của bạn cũng được thực 
hiện công ty. 

Tình huống 32: Doanh nghiệp là đơn vị đặc thù sản xuất về kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp hoạt 

động trên địa bàn cực kỳ khó khăn với phần đông lao động là đồng bào dân tộc thiểu số (K’ho). Theo Luật 

thuế TNCN muốn không bị khấu trừ thì người lao động phải có MST mà muốn làm MST phải có chứng 

minh. Đồng bào thì không có chứng minh, nếu khấu trừ tiền thuế thì không đủ ngày công họ không làm. Đề 

nghị xem xét lại thuế thu nhập cá nhân đối với đồng bào?  



Web: www.startup.edu.vn | Email: info@startup.edu.vn | 08 38 78 3881 Trang 40 

 

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy 
định về đăng ký thuế, cấp mã số thuế thì cá nhân có thu nhập chịu thuế phải thực hiện đăng ký thuế để 
được cấp mã số thuế. 

Theo thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế và 
đăng ký thuế về hồ sơ đăng ký thuế (mã số thuế thu nhập cá nhân) thì khi đăng ký mã số thuế thu nhập cá 
nhân người lao động phải có Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh 
quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài. Do đó người lao động muốn đựơc cấp mã số thuế phải 
có chứng minh nhân dân. 

Theo quy định trên, để được miễn, giảm hoặc giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN thì người nộp thuế phải 
có mã số thuế. 

Không có trường hợp ngoại lệ về cấp mã số thuế cho người đồng bào dân tộc ít người. 

Tình huống 33: Trong năm 2014, tôi có thu nhập tiền lương từ hai Công ty nên tôi thuộc đối tượng phải 

trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm 2014 nhiều 

hơn số thuế phát sinh phải nộp. Tôi muốn được hoàn lại số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa thì tôi phải 

làm các thủ tục gì? 

Trả lời: 

Theo điểm 2, điều 53 của thông tư 156 năm 2013 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: đối với cá 
nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với 
cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì các nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế 
đề nghị được hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu [47] – 
“Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN 
khi quyết toán thuế. 

Vậy bạn không cần phải làm hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần điền các chỉ tiêu vào tờ khai quyết toán theo 
hướng dẫn như trên. Cơ quan thuế căn cứ vào số liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của 
bạn và thực hiện hoàn thuế theo quy định. 

Tình huống 34: Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2014, tôi làm việc tại Công ty An Bình và hàng tháng Công 

ty đều thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương của tôi theo biểu luỹ tiến từng phần. Đến 

tháng 11/2014, tôi chuyển công tác tại đơn vị khác và công tác cho đến nay. Vậy tôi có được uỷ quyền cho 

Công ty mới quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 hay không? 

Trả lời: 

Theo mục d, điểm 2, điều 26 của Thông tư 111 năm 2013 quy định: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong trường hợp cá nhân chỉ có thu 

nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm 

việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm. 

Như vậy, trong năm 2014, bạn có thu nhập từ tiền lương từ 2 đơn vị nên bạn không thể uỷ quyền cho Công 

ty mới thực hiện quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân cho bạn. 

Tình huống 35: Năm 2014, bố mẹ tôi có cho thuê nhà và chỉ có thu nhập từ tiền cho thuê nhà, ngoài ra 
không có thêm khoản thu nhập nào khác. Mỗi lần phát sinh thu tiền thuê nhà, Bố mẹ tôi cũng đã thực hiện 
kê khai, nộp đầy đủ tiền thuế theo thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế. Vậy bố mẹ tôi có phải thực hiện 
quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 không? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm c, khoản 1, điều 26 Thông tư 111 quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp 
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thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ trường hợp Cá nhân, hộ gia đình 

chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại 

nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê. 

Như vậy, trường hợp của bố mẹ bạn không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014. 

Tình huống 36: Từ trước đến nay tôi chỉ làm việc và có thu nhập tại một công ty, hàng năm tôi vẫn uỷ 
quyền cho công ty nơi trả lương cho tôi quyết toán thay. Nhưng năm 2014 tôi có phát sinh thu nhập 60 triệu 
do tôi làm tư vấn cho đơn vị khác và phần thu nhập này tôi đã bị khấu trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân. 
Như vậy, trong năm 2014 với các khoản thu nhập như vậy tôi có được uỷ quyền cho công ty quyết toán 
thay hay không hay tôi phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1, điều 26 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì Cá nhân có thể ủy quyền 

cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay trong trường hợp cá nhân đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác 

bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn 

theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

Như vậy, trong năm ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công bạn có thêm khoản thu nhập vãng lại từ dịch vụ 

tư vấn là 60 triệu đồng (bình quân tháng dưới 10 triệu đồng) và đã bị khấu trừ thuế 10%. Nếu bạn không có 

yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì bạn có thể uỷ quyền cho công ty quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân thay cho phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà bạn nhận được tại Công ty trong năm 

2014 

Tình huống 37: Mẹ đẻ tôi năm nay 52 tuổi, trước đây mẹ tôi có kinh doanh buôn bán nhỏ nhưng nay mẹ tôi 
không kinh doanh nữa nên không có thu nhập gì và hiện tôi đang phải nuôi dưỡng. Xin hỏi tôi có được 
đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đối với trường hợp của mẹ tôi không? 

Trả lời: 

Tại Điều 9 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, 

trong đó có quy định người phụ thuộc (bao gồm cả cha mẹ đẻ) trong độ tuổi lao động, được xác định là 

người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thì phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện: 

Thứ nhất, Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

Thứ hai, Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập 

không vượt quá 1.000.000 đồng. 

Như vậy, mẹ của bạn mới 52 tuổi nên vẫn trong độ tuổi lao động, tuy không có thu nhập gì nhưng không 

thuộc đối tượng bị khuyết tật, không có khả năng lao động nên không đáp ứng đồng thời 02 điều kiện quy 

định nêu trên do đó, không thuộc đối tượng là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. 

Tình huống 38: Người lao động trong công ty tôi có nộp hồ sơ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con 
ruột trên 18 tuổi đang học Đại học tại Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp này có được giảm trừ 
không? Nếu được giảm trừ có cần nộphồ sơ gì không? 

Trả lời: 

Tại Điều 9 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc giảm trừ gia cảnh đối với người phụ 

thuộc thì: trường hợp con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập 

hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng 

thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh. 

Vậy trường hợp con của người nộp thuế đang học đại học mà không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1 

triệu đồng thì cá nhân đó được khai giảm trừ  cho người phụ thuộc. 

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong trường hợp này gồm những giấy tờ sau: 
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- Bản chụp Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu. 

- Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh 

đang theo học tại trường. 

Tình huống 39: Năm 2013 gia đình tôi nhận được quyết định thu hồi đất và đồng thời cũng nhận được 
quyết định bố trí tái định cư và một khoản tiền hỗ trợ khoảng 600 triệu. Vậy tôi muốn hỏi khoản tiền này gia 
đình tôi có phải nộp thuế TNCN không? 

Trả lời: 

Tại điều 3 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản được miễn thuế TNCN trong 

đó có khoảnThu nhập từ tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi 

thường Nhà nước. 

Theo đó trường hợp gia đình bạn nhận được khoản tiền hỗ trợ theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước 

thì khoản thu nhập này được miễn thuế TNCN. 

Tình huống 40: Tôi chỉ có 01 căn nhà có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, Hà nội, nay tôi muốn bán căn nhà 
này đi để lấy tiền mua một căn nhà khác. Khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, chủ nhà mới có yêu cầu tôi phải 
chịu thuế TNCN, nhưng theo tôi biết trường hợp tôi chỉ có 1 căn nhà duy nhất thì được miễn thuế TNCN. 
Vậy tôi muốn hỏi trường hợp của tôi không phải nộp thuế TNCN có đúng không? 

Trả lời: 

Căn cứ điều 3 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản được miễn thuế thu 

nhập cá nhân có quy định: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền 

với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng 

đất ở tại Việt Nam.” 

Vậy trong trường hợp của bạn nếu bạn có đầy đủ giấy tờ chứng minh được đây là căn nhà duy nhất của 

bạn thì bạn thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Tình huống 41: Công ty tôi có thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cán bộ trong công ty 
và phát sinh số thuế nộp thừa. Vậy số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa này được xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 111 năm 2013 quy định về hoàn thuế thì: Đối với cá nhân đã uỷ 

quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của 

cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực 

hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được 

bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. 

Như vậy, trường hợp công ty bạn sau khi quyết toán có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa thì có thể lựa 

chọn một trong hai cách: Bù trừ vào số thuế của kỳ sau hoặc làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế. 

Tình huống 42: Hai Vợ chồng tôi hiện vẫn đang đi làm và có lương. Tháng 12 năm 2014 con trai tôi đang 
đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc có gửi về cho vợ chồng tôi 1 khoản tiền (khoảng gần 300 triệu tiền Việt 
Nam). Vậy tôi muốn hỏi vợ chồng tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền này không? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản được miễn 

thuế thu nhập cá nhân quy định: Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ 

nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, 

học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước. 

Như vậy, khoản tiền vợ chồng Bà nhận được do con trai đang đi lao động tại Hàn quốc gửi về là khoản thu 

nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. 
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Tình huống 43: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật của Nhà nước. Trong kỳ, công ty 
tôi chi thưởng 200 triệu đồng cho nhóm sáng kiến kỹ thuật do phát minh ra con chíp điện tử phục vụ trong 
ngành kỹ thuật và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. Vậy trong kỳ khi quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân, Công ty tôi phải tính thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền thưởng này như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Thông tư số 111 quy định: Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền công nhận thì không tính vào thu nhập chịu thuế. 

Như vậy, Công ty bạn khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân với 

khoản tiền thưởng chi cho nhóm sáng kiến kỹ thuật này. 

Tình huống 44:  Công ty có thuê lao động là cá nhân là người nước ngoài mà chưa ký hợp đồng lao động 

thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho thời gian thử việc của cá nhân này Công ty phải thực hiện khấu trừ 

thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào? Trường hợp nếu Công ty khấu trừ thuế TNCN cho các nhân 

trên theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần thì có phù hợp với quy định không? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì trường hợp Công ty theo như trình bày có thuê lao 

động là cá nhân người nước ngoài mà chưa ký hợp đồng lao động thì khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho 

thời gian thử việc của cá nhân này Công ty có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập như sau: 

(i)  Nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC thì Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên khoản thu nhập (từ 02 triệu 

đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhântheo quy định tại Khoản 1(i) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-

BTC. 

(ii) Nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân không cư trú theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 20% trên 

tổng số tiền thù lao mà cá nhân nhận được theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 và Khoản 1(a) Điều 

25 Thông tư  111 . 

Việc khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú có ký hợp 

đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên theo quy định tại Khoản 1(b.1) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-

BTC./. 

Tình huống 45: Chi nhánh doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê khoán lao động để làm các công việc như: 

bán vé, giao nhận hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, vậy Chi nhánh cần 

những hồ sơ chứng từ gì để được hạch toán  vào chi phí được trừ? Tại hợp đồng thuê khoán, Chi 

nhánh chỉ ký kếtvới đại diện nhóm cá nhân và việc chi trả tiền công cũng do người đại diệnđứng ra nhận 

hộ nhóm cá nhân, vậy Chi nhánh phải khấu trừ thuế TNCN trong trường hợp này như thế nào? 

 Trả lời: 

Trường hợp Chi nhánh có ký hợp đồng thuê khoán lao động để làm các công việc như: bán vé, giao nhận 

hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh thì khoản chi phí trả tiền công trả cho 

các lao động thuê khoán này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

nếu đảm bảo hồ sơ chứng từ sau: hợp đồng lao động trong đó ghi rõ số tiền công cá nhân được hưởng, 

thời gian thực hiện công việc, nội dung công việc … chứng từ chi tiền có ký nhận của cá nhân, đại diện 

theo pháp luật của Chi nhánh ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của 

chứng từ chi.  
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Việc khấu trừ thuế TNCN đối với các cá nhân nhận tiền lương, tiền công được thực hiện theo từng cá nhân 

trực tiếp nhận thu nhập từ Chi nhánh theo quy định tại Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với nhóm cá nhân mà trong hợp đồng, bảng lương chỉ ghi là chi trả 

cho người đại diện của nhóm (không quy định rõ số tiền chi trả cho từng cá nhân) thì thu nhập đó được coi 

là của của người đại diện nhóm và phải khấu trừ thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Chi nhánh chi trả./. 

Tình huống 46: Công ty là doanh nghiệp bảo hiểm có thực hiện chi trả hoa hồng đại lý bảo hiểm cho cá 

nhân làm đại lý bán bảo hiểm cho Công ty. Vậy việc xác định và khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân nhận 

hoa hồng đại lý bảo hiểm được thực hiện như thế nào?  

Trả lời: 

Tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN từ năm 2015 quy định: 

 “Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấptrả tiền hoa hồng cho cá 

nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu 

doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu 

đồng. 

Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác 

định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để 

doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực 

tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi xác định số 

tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Việc theo dõi số tiền hoa 

hồng trả cho cá nhân trong năm dương lịch để khấu trừ khi đến ngưỡng (trên 100 triệu đồng) do Công ty tự 

xác định thực hiện phù hợp với quy định trên. Ngoài ra, Công ty cũng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 

trong trường hợp số tiền hoa hồng cá nhân nhận được tại đơn vị từ 100 triệu đồng/năm trở xuống nhưng 

trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi dự kiến tổng doanh thu trên 100 triệu 

đồng/năm và có uỷ quyền để Công ty khấu trừ thuế đối với phần thu nhập nhận được từ Công ty./. 

Tình huống 47: Người lao động có được đăng ký người phụ thuộc là em trai tại Cty hay không nếu bố mẹ 

của người lao động còn trong độ tuổi lao động, còn khả năng lao động và không mắc bệnh tật hiểm nghèo? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1(d) và 1(đ) Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC  (sau đây gọi tắt là 

Thông tư 111) hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập cá nhân quy định về người phụ thuộc bao gồm: 

"d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp 

ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm: 

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. 

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không 

vượt quá 1.000.000 đồng." 

Căn cứ quy định trên, trường hợp em trai của người nộp thuế còn bố mẹ là nơi nương tựa (còn trong độ 

tuổi lao động, còn khả năng lao động, không mắc bệnh tật hiểm nghèo) nên không thoả mãn điều kiện là 

người phụ thuộc không nơi nương tựa theo quy định tại Khoản 1(d) Điều 9 TT số 111/2013/TT-BTC nêu. 
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Tình huống 48: Trong quá trình thực hiện việc xác định số thuế tính trùng được trừ trong năm tính thuế thứ 

2 khi quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài theo quy định tại Điểm 2.e.2,  Điều 26,  Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về số thuế tính trùng được trừ trong năm 

tính thuế thứ 2; Công ty gặp vướng mắc ở chỗ trường hợp Công ty thực hiện quyết toán thuế cho người 

lao động Hàn Quốc (có ủy quyền) với năm tính thuế đầu tiên theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đến Việt 

Nam là 15/07/2013 đến 14/07/2014 và năm tính thuế thứ 2 là từ ngày 01/01/2014 đến 15/08/2014(Số tháng 

tính trùng không tròn tháng) thì căn cứ tính Số thuế trùng được trừ trong năm tính thuế thứ 2 là theo Số 

tháng tính trùng hay theo Số ngày tính trùng. 

Khi tính số thuế trùng được trừ năm tính thuế thứ 2, Công ty đã tính thử theo hướng dẫn tại Thông tư để 

tính số thuế tính trùng bằng cách làm tròn số thnág tính trùng là 6 tháng hoặc 7 tháng chia cho 12 tháng thì 

kết quả đều dẫn đến sự bất hợp lý về số liệu quyết toán trong một số trường hợp. Vì vậy, đề nghị Cục thuế 

chấp nhận việc tính toán số thuế tính trùng được trừ trong năm theo số ngày trùng chia cho 365 ngày/năm 

(tính theo số ngày trùng). 

Trả lời: 

Theo quy định tại Tiết e.2, Điểm e, Khoản 2, Điều 26 Thông tư 111 nêu trên thì việc xác định Số thuế tính 

trùng được trừ được thực hiện theo Số tháng tính trùng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp kỳ tính thuế 

không tròn tháng thì sẽ gây thiệt thòi cho người nộp thuế do không tính đến số ngày lẻ còn lại. Vì vậy, để 

phù hợp với quy định về kỳ tính thuế theo quy định tại Điểm a,  Khoản 1, Điều 6 Thông tư 111, cũng như để 

tạo sự công bằng tránh thiệt thòi cho người nộp thuế, Cục Thuế thống nhất chấp thuận cho Công ty được 

thực hiện theo hướng xác định Số thuế tính trùng được trừ trong năm tính thuế thứ hai theo Số ngày tính 

trùng trong năm 2014 là 195  ngày (tính từ ngày 01/01/2014 đến 14/07/2014)./. 

Tình huống 49: Tôi có con đẻ năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang theo học thạc sỹ, chưa đi 

làm nên chưa có thu nhập nên tôi vẫn phải nuôi dưỡng. Xin hỏi tôi có được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 

con tôi không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về giảm trừ gia cảnh đối với người 

phụ thuộc làCon đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc 

có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

Căn cứ quy định trên thì chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đối với con đang theo học từ 

bậc học phổ thông đến bậc học Đại học. Con của Bà đã hoàn thành bậc học đại học, đang học thạc sỹ thì 

không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

Tình huống 50: Tôi ký hợp đồng làm việc cho một Công ty với thời gian làm việc cả năm, nhưng tôi lại có 
thu nhập tại một tổ chức khác nên thuộc đối tượng phải tự quyết toán với cơ quan thuế. Hàng tháng, khi 
công ty khấu trừ thuế TNCN thì tôi có yêu cầy phải cấp ngay chứng từ khấu trừ, nhưng kế toán Công ty giải 
thích là chỉ cấp 1 chứng từ cho số thuế đã khấu trừ trong cả năm. Tôi muốn hỏi việc cấp chứng từ khấu trừ 
như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập 

cá nhân quy định:  Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế. 

Như vậy, theo quy định thì Công ty bạn chỉ thực hiện cấp cho bạn 1 chứng từ của số thuế đã khấu trừ trong 

cả năm đó mà không phải thực hiện cấp chứng từ khấu trừ hàng tháng. 
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Tình huống 51: Hiện tại đơn vị có một số khoản phụ cấp mà đơn vị không rõ các khoản phụ cấp này có 

tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân hay không như: chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy 

văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường  theo Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22/08/2011; chế độ 

phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường theo 

Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/05/2009; phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp tại Quy 

định số 169-QĐ/TW ngày 24/06/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vậy kính đề nghị Cục thuế 

tỉnh giải đáp cho đơn vị chúng tôi được rõ? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Điểm b Khoản 2, Điều 2 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (Thông tư 111) và quy định tại Điểm g.4, 

Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111 hướng dẫn và quy định chi tiết về các khoản nhận được ngoài tiền lương, 

tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCNnêu Khoản 

2(g) Điều 3, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013. 

Trường hợp Đài KTTV có chi các khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề khí tượng thủy văn đã được Thủ 

tướng Chính Phủ quy định tại các Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22/08/2011 về chế độ phụ cấp ưu 

đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg 

ngày 15/05/2009 quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường thì các khoản phụ cấp này là khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề không 

phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp khoản phụ cấp đặc thù ngành nghề nhận được cao 

hơn mức phụ cấp theo quy định thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 

Riêng đối với khoản chi phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp tại Quy định số 169-QĐ/TW ngày 

24/06/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do không thuộc trường hợp các khoản phụ cấp được trừ 

nêu tại Điểm b Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111, đồng thời cũng không thuộc các khoản nhận được ngoài tiền 

lương tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng được quy định chi tiết tại Điểm g.4Khoản 2, 

Điều 2 Thông tư 111 nêu trên nên thuộc diện phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định./. 

Tình huống 52: Tôi được cơ quan cử sang làm việc tại chi nhánh của công ty tại Hàn Quốc và vợ con tôi 
cũng được cùng đi. Sang Hàn quốc, con tôi đi học bậc tiểu tại đó và khoản tiền học phí của con tôi do Công 
ty chi trả. Xin hỏi, khoản tiền học phí Công ty chi trả cho con tôi, thì tôi có phải tính vào thu nhập chịu thuế 
của mình hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập cá nhân đã có quy định: 

Khoản tiền học phí cho con của người lao động Việt nam đang làm việc tại nước ngoài, học tại nước ngoài 

theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, do người sử dụng lao động trả hộ không phải tính vào 

thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Như vậy, trường hợp bạn được Công ty cử sang Hàn quốc làm việc thì khoản tiền học phí công ty chi trả 

cho con bạn đang học tiểu học tại Hàn Quốc  không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của 

bạn. 

Tình huống 53: Tôi và chị gái cùng mua chung một mảnh đất, trên sổ đỏ có tên 2 vợ chồng tôi và 2 vợ 
chồng chị tôi.Đến này gia đình chị tôi ra nước ngoài định cư và cho lại (không bán) mảnh đất trên cho vợ 
chồng tôi. Khi làm thủ tục sang tên tôi được cơ quan thuế yêu cầu phải nộp thuế một phần thuế TNCN mà 
không được miễn theo quy định thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa anh chị em ruột với nhau. Tôi muốn 
hỏi như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập 

cá nhân quy định: 
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Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa: vợ với chồng; cha , mẹ đẻ với con đẻ; cha, mẹ 

nuôi với con nuôi; cha, mẹ chồng với con dâu, cha, mẹ vợ với con rể; ông bà nội, ngoại với cháu nội,cháu 

ngoại; anh chị em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ quy định trên, trường hợp vợ chồng chịgái chị là đồng sở hữu quyền sử dụng đất mảnh đất đó, khi 

tặng cho vợ chồng chị thì chỉ được miễn thuế TNCN đối với phần sở hữu của chị gái chị tặng chochị do chị 

là em gái ruột. Phần sở hữu từ chị gái chịcho chồng của chị và phần sở hữu của chồng của chịgái chị cho 

vợ, chồng chị không được miễn thuế TNCN. 

Tình huống 54: Công ty tôi là công ty truyền thông nên thường tổ chức các chương trình sự kiện cho 

khách hàng. Khi đó, công ty tôi hay thuê MC, ca sĩ, cộng tác viên bên ngoài và không ký hợp đồng lao động 

vì thường theo vụ việc và mức chi thấp, thường mỗi lần chi trả dưới 2 triệu. Vậy khi công ty trả tiền cho 

những người này thì có phải khấu trừ lại thuế TNCN của họ không? Và trong tháng có được trả nhiều lần 

hay không? 

Trả lời: 

Tại Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính về thuế quy định: “Các tổ chức, cá nhân trả tiền 

công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động 

dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/1 lần trở lên thì phải khấu trừ 

thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.” 

Trường hợp của công ty bạn thì mỗi lần chi trả dưới 2 triệu thì không phải khấu trừ thuế TNCN và không 

khống chế số lần chi trả trong tháng. 

Tình huống 55: Trường có 1 số giáo viên nước ngoài trả lương NET, tiền thuế TNCN của họ do trường 
nộp, vậy trường có được tính khoản khấu trừ đó vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với tiền 
thuế nộp thay đó? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 2.31 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC thì Thuế thu nhập cá nhân không được 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là số tiền thuế do doanh nghiệp khấu trừ trên thu 

nhập của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao 

động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì thuế 

thu nhập cá nhân doanh nghiệp nộp thay là khoản chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế. Như vậy nhà trường trả lương NET (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân) 

cho giáo viên nước ngoài thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với số tiền thuế 

TNCN nộp thay đó. 
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III. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ GTGT 

Tình huống 1: Khi người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng và hai bên đã kê khai thuế giá trị 

gia tăng (GTGT). 

Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một 

phần hoặc toàn bộ, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hoặc lập hóa đơn 

điều chỉnh như thế nào? 

Trả lời: 

Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn kê khai thuế cho hóa đơn điều chỉnh.  

Căn cứ hóa đơn trả lại hoặc hóa đơn điều chỉnh thì tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát 

sinh hóa đơn điều chỉnh: 

Bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra. 

Bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào. 

Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn một số nội dung về khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư, mẫu biểu 

hồ sơ khai bổ sung… 

Tình huống 2: DN mới thành lập chưa biết tình hình kinh doanh như thế nào, doanh thu nhiều hay ít có 

cần phải đăng ký hình thức nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hay quý không? 

Trả lời: 

Căn cứ điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định DN mới thành lập thực hiện kê khai thuế GTGT theo 

quý (sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng 

hóa, dịch vụ của năm dương lịch liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khải thuế GTGT tháng hay quý 

(doanh thu từ 50 tỷ trở xuống kê khai quý, trên 50 tỷ kê khai tháng). 

Tình huống 3: Thanh toán tiền hàng đối với số tiền lớn hơn 20 triệu ngày, Cty thanh toán chỉ cần có chứng 

từ thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản Cty bán hàng cung cấp là đủ hay phải yêu cầu thêm cty được 

thanh toán cung cấp mẫu số 08 (thông báo TK ngân hàng của Cty được thanh toán) đã được thông báo 

cho cơ quan thuế. 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 

119/2014/TT-BTC không quy định người bán phải cung cấp mẫu 08/MST để chứng minh tài khoản ngân 

hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. 

Tình huống 4: Cty chúng tôi có khoản thu nhập hàng tháng từ hoa hồng bán bảo hiểm cho Cty bảo hiểm 

như Bảo Minh, Bảo Việt… Vậy khoản tiền thu từ hoa hồng đó tôi có phải xuất hóa đơn GTGT không? Thuế 

suất là bao nhiêu? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm đ, khoản 7, Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC Cty không phải kê khai nộp thuế từ hoa hồng 

được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của đại lý bán 

bảo hiểm. 

Tình huống 5: Xí nghiệp có sản xuất 2 mặt hàng: Trứng vịt muối và lòng đỏ trứng vịt chỉ qua khâu muối và 

tách vỏ. Vậy khi xuất hóa đơn bán hàng cho anh Nguyễn Văn A và cơ sở sản xuất bánh bao. Vậy có chịu 

thuế GTGT hay không khi xuất hóa đơn. 

Trả lời: 
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Trường hợp này Cty vẫn phải tính thuế GTGT khi xuất hóa đơn. Theo khoản 5, điều 5 Thông tư 

219/2013/TT-BTC sản phẩm chưa chế biến hoặc sơ chế bán cho tổ chức khác và cá nhân thì phải kê khai 

tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại  khoản 5 điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Tình huống 6: Hóa đơn GTGT từ tháng 3/2014 có còn được kê khai khấu trừ trong tháng 3/2015 không? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hóa đơn mua vào tháng 3/2014 đến tháng 3/2015 

phát hiện chưakê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có 

thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

Tình huống 7: Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Theo thực tế khi ký hợp đồng mua bán, trên hợp 

đồng chỉ ghi thanh toán qua 1 tài khoản chính của người bán. Tuy nhiên, về phía người bán có nhiều tài 

khoản ở các ngân hàng khác nhau. Nếu người mua thanh toán qua các tài khoản khác của người bán, mà 

không thanh toán qua tài khoản ở hợp đồng đã ký kết, như vậy có được tính khấu trừ thuế GTGT và chi phí 

hợp lý khi tính thuế TNDN. 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 

Thông tư 26/2015/TT-BTC: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc 

chuyển tiền từ tài khoản từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán. (tài khoản của bên mua và tài 

khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần 

phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh 

toán cho nhà cung cấp). 

Do đó, trường hợp bên mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản khác với tài khoản ghi trên hợp đồng và 

tài khoản này có đăng ký với cơ quan thuế vẫn hợp lệ, được khấu trừ thuế và xác định chi phí hợp lý khi 

tính thuế TNDN. 

Tình huống 8: Nộp tiền mặt vào tài khoản của người bán hàng có giá trị trên 20 triệu có được xem là 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và đủ điều kiện khấu trừ thuế không? 

Trả lời: 

Căn cứ tiết a khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về chứng từ không dùng tiền mặt thì 

các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo hình thức không 

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối 

với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. 

Tình huống 9:  Cty TNHH MTV Proconco Cần Thơ có mua nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(mỡ cá tra) của Cty TNHH xuất nhập khẩu Tây Nam có địa chỉ KCN Trà Nóc II, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ 

thuộc Cục Thuế Tp. Cần Thơ quản lý. Hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn, bất đồng quan điểm trong việc 

xác định thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mỡ cá tra (cá tra sau khi tách lấy dầu đem nấu chín). Vậy xin 

hỏi hiện tại Cty TNHH xuất nhập khẩu Tây Nam xuất hóa đơn GTGT bán mặt hàng mỡ cá tra cho cty chúng 

tôi với thuế suất thuế GTGT 10% đúng hay không? 

Ngược lại, theo chúng tôi nếu như căn cứ vào khoản 2 điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC (27/2/2015) 

có nêu thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và căn cứ vào khoản 1 điều 3 nghị định 

số 08/2010/NĐ-CP (05/02/2010) định nghĩa về thức ăn chăn nuôi và danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi 

gia súc, gia cầm sản xuất trong nước tại số thứ tự 4996 ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/TT-

BNNPTNT (25/6/2012) thì mỡ cá tra mà cty chúng tôi mua để dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
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nuôi là thức ăn chăn nuôi và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hay chịu thuế suất thuế GTGT 10%? 

Trường hợp nếu như mỡ cá tra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì những hóa đơn mà Cty TNHH 

xuất nhập khẩu Tây Nam xuất bán mỡ cá tra với thuế suất thuế GTGT 10% từ 01/01/2015 đến nay cần 

phải điều chỉnh lại hay không? 

Căn cứ vào khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC nếu như công ty chúng tôi có sử dụng thức ăn cá 

do chúng tôi tự sản xuất để nuôi cá tại các trại thực nghiệm của chính công ty thì chúng tôi không phải xuất 

hóa đơn GTGT đúng hay không (do đây là trường hợp tiêu dùng nội bộ chúng tôi có cần ghi nhận giá trị 

hàng hóa không phải xuất hóa đơn GTGT này vào mục 32a (giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra không tính 

thuế) thuộc tờ khai thuế GTGT ban hành kèm theo thông tư số 26/2015/TT-BTC hay không? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Nếu mặt hàng mỡ cá đáp ứng quy định tại khoản 

1 điều 3 Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/2/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3, điều 

1 Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Nếu mỡ cá tra không đáp ứng được quy định nêu trên thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Trường hợp hóa đơn đã xuất sai thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua lập biên bản ghi rõ nội 

dung sai và bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh. 

Căn cứ điểm a, khoản 7, điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: hàng hóa tiêu dùng nội bộ không xuất hóa 

đơn GTGT. Giá trị hàng hóa tiêu dùng nội bộ không thể hiện trên chỉ tiêu 32a (tờ khai thuế GTGT). 

Tình huống 10: Đề nghị nói rõ thuế suất GTGT hoặc không chịu thuế GTGT đối với các sản phẩm trong 

chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản: 

• Các sản phẩm về bồi dưỡng, hỗ trợ tiêu hoá cho vật nuôi (cá, tôm, …) 

• Các sản phẩm về trị bệnh cho vật nuôi (cá, tôm, …) 

• Các sản phẩm về cải tạo xử lý môi trường (ao mương, chuồng trại, …) 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

26/2015/TT-BTC thì các sản phẩm doanh nghiệp nêu không thuộc đối tượng không chịu thuế. 

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, 

cây trồng có thuế suất thuế GTGT 5% 

Căn cứ Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC các sản phẩm còn lại có thuế suất thuế GTGT 10% 

Tình huống 11: Phần thuế GTGT đầu vào mặt hàng nguyên liệu chế biến TACN (mặt hàng không chịu 

thuế từ ngày 01/01/2015) phát sinh trước thời điểm 01/01/2015. Phần thuế đầu vào này có được dùng khấu 

trừ trong năm 2015 hoặc hoàn thuế hay không? 

Công ty kinh doanh mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế (cụ thể là nguyên liệu chế biến TACN) 

và 1 số dịch vụ chịu thuế 10% (tỷ trọng ít). Vậy xin hỏi phần thuế GTGT đầu vào phát sinh từ chi phí vận 

chuyển, mua sắm tài sản thì phần thuế đầu vào này được khấu trừ hoặc hoàn thuế không? Hay xử lý thế 

nào? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm b khoản 9 điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì số thuế GTGT của nguyên liệu của xuất 

thức ăn chăn nuôi (theo quy định tại khoản 1 điều 3 NĐ08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn 

chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 điều 1 thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn) mua vào trước ngày 01/01/2015 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn 

thuế theo quy định tại điều 18 thông tư số 219/2013/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC. 
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Công ty vừa kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc (theo quy định tại khoản 1 điều 3 NĐ số 08/2010/NĐ-

CP và khoản 2, khoản 3 điều 1 thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT) là mặt hàng không chịu thuế GTGT vừa 

kinh doanh một số dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% thì theo quy định tại điểm a 

khoản 9 điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC thì thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả TSCĐ) 

sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ 

được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Công ty phải hạch toán riêng 

thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được thì 

thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê 

khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra bao gồm cả 2 doanh thu 

không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 

Tình huống 12: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp Công ty không thuộc đơn vị 
kinh doanh bất động sản thì có thực hiện kê khai thuế GTGT hay không? 

Trả lời:  

Tại khoản 10, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi 
hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải kê 
khai thuế GTGT mà không phụ thuộc đơn vị có chuyên kinh doanh bất động sản hay không. Giá tính thuế là 
giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. 

Tình huống 13: Trong hoạt động mua bán hàng hoá, trường hợp bên mua được bên bán hỗ trợ chi phí 
vận chuyển thì bên mua có phải xuất hoá đơn VAT đối với khoản chi phí được hỗ trợ này không? Khoản 
này có được cấn trừ vào công nợ mua hàng không? Việc cấn trừ có được xem là thanh toán qua ngân 
hàng? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì 
bên mua không phải khai thuế, tính thuế GTGT, khoản tiền hỗ trợ này chỉ cần lập chứng từ thu theo quy 
định. 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản tiền hỗ trợ mà bên 
mua nhận, được cấn trừ vào công nợ giữa hai bên nếu được quy định cụ thể trong hợp đồng; khoản thanh 
toán theo hình thức cấn trừ này nếu có nêu rõ trong hợp đồng cũng được xem là hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

Tình huống 14: Khi xuất hoá đơn trả lại hàng thì đơn vị mua hàng kê khai thuế như thế nào? 

Trả lời: 

Khi xuất hoá đơn trả hàng theo Điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá 

đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì đơn vị mua kê khai giảm thuế GTGT đầu vào. 

Tình huống 15: Trước đây mặt hàng nhập khẩu như bắp không có thuế GTGT nhập khẩu nhưng từ tháng 

01/2014 mặt hàng bắp đã có thuế GTGT nhập khẩu, vậy khi DN bán mặt hàng bắp có phải nộp thuế GTGT 

đầu ra hay không? Đơn vị bán là đơn vị sản xuất thức ăn gia súc (Cty CP XNK Nông sản TP An Giang) 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng 

dẫn thi hành Luật thuế GTGT, đối với các sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác được 
Công ty bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT. 

Do đó DN bán mặt hàng bắp cho DN, HTX khác không phải tính thuế GTGT, thuế GTGT nhập khẩu 
được khấu trừ thuế đầu vào. 

Tình huống 16: Theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Chi nhánh là cơ sở sản xuất 
trực thuộc ở khác tỉnh với Công ty khi chuyển hàng về Công ty phải xuất hóa đơn và khai thuế GTGT, 
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nhưng theo quy định mới thì hàng nông sản xuất về Công ty mẹ không phải khai thuế. Vậy xin hỏi chúng tôi 
phải thực hiện vấn đề này như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: 

Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có Chi nhánh sản xuất trực 
thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh 
thu thì: 

- Nếu Chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa 
phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải 
sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất. 

- Nếu Chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế 
cho các địa phương nơi có Chi nhánh. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở 
sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc 
theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT 
của sản phẩm sản xuất ra. 

Trường hợp, mặt hàng mà Chi nhánh sản xuất là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thuộc diện không 

phải tính thuế trên khâu thương mại thì khi chuyển hàng hóa về Công ty, Chi nhánh không sử dụng hóa 

đơn GTGT mà được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để điều chuyển hàng hóa. Công ty và 

Chi nhánh không phải tạm nộp thuế GTGT đối với mặt hàng này tại địa phương nơi sản xuất. 

Tình huống 17: 1/ Cty mẹ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có đơn vị trực thuộc,  có doanh 
thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng, kê khai thuế GTGT ngoài tỉnh, vậy hỏi đơn vị trực thuộc kê khai thuế GTGT 
theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp? 

2/ Cty mua mặt hàng gạo trực tiếp từ nông dân, sau đó Cty bán ra, vậy hỏi thuế GTGT liên quan có 
được khấu trừ đầu vào không? 

Trả lời: 

1/ Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
thuế GTGT, trường hợp Cty mẹ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đơn vị trực thuộc kê 
khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mà không phụ thuộc doanh số hoạt động.  

2/ Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về thuế GTGT, mặt hàng gạo của người nông dân tự sản xuất, bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT. Trường hợp Cty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo (chưa chế biến thành sản phẩm 
khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) rồi bán lại cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không 
phải tính thuế GTGT; thuế GTGT đầu vào liên quan hoạt động mua bán này được khấu trừ. 

Tình huống 18: Trường hợp 2 DN có quan hệ mua bán và thực hiện thanh toán tiền hàng theo hình thức 
cấn trừ công nợ thì có được khấu trừ thuế GTGT? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về thuế GTGT, phương thức thanh toán cấn trừ công nợ cũng được xem là một trong những hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt nếu đảm bảo các điều kiện như việc bù trừ này đã được thỏa thuận cụ thể 
trong hợp đồng mua bán; hai bên có biên bản đối chiếu cụ thể về số công nợ; số tiền còn lại sau khi cấn trừ 
được thanh toán qua ngân hàng. 

Tình huống 19: Đơn vị tôi là doanh nghiệp chế xuất theo quy định Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT và 
Thông tư hướng dẫn liên quan thì Doanh nghiệp chế xuất không phải nộp tờ khai thuế GTGT là đúng hay 
sai? 

Trả lời: 

Tại điều 4 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về người nộp thuế; 

Tại khoản 20 điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về đối tượng không 
chịu thuế GTGT; 

Tại khoản 20 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về đối tượng không chịu thuế 
GTGT: 
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“Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng 
tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo 
hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài. 

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế 
quan với nhau. 

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho 
ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác 
được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, 
nhập khẩu.” 

Căn cứ quy định nêu trên doanh nghiệp chế xuất không phải là người nộp thuế GTGT nên không phải 
kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế. 

Tình huống 20: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, sắp tới có ký hợp đồng với khách hàng ở 
nước ngoài để vận tải hàng hóa đi Singapore, vậy cho tôi hỏi hoạt động này có được áp dụng thuế suất 0% 
không và phải cần các điều kiện gì? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm c, khoản 2, điều 9 thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế 
suất thuế thuế giá trị gia tăng thì để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hợp đồng vận 
tải quốc tế công ty bạn phải  có các điều kiện sau: 

Thứ nhất: Có Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người 
thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả 
điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ sở kinh 
doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải. 

Thứ hai: Có Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là 
thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán 
trực tiếp. 

Tình huống 21: Công ty tôi có ký hợp đồng xây dựng 02 khu nhà ăn cho một doanh nghiệp, trong tháng 9 
có thực hiện bàn giao, tuy nhiên theo hợp đồng khách hàng sẽ thanh toán sau 2 tháng kể từ khi nhận bàn 
giao. Vậy xin hỏi, công ty tôi xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm khách hàng trả tiền có đúng không? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng tại điểm 5, điều 8, thông tư 219 năm 2013 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với xây 
dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp 
đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.      

Căn cứ quy định nêu trên, công ty của bạn xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm khách hàng trả 
tiền là không đúng quy định. Công ty bạn phải xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nghiệm thu, bàn 
giao tầu cho khách hàng. 

Tình huống 22: Tháng trước công ty tôi có xuất khẩu một lô hàng cho khách hàng nước ngoài, tuy nhiên 
do chất lượng lô hàng không đảm bảo quy cách theo như hợp đồng đã ký kết nên khách hàng nước ngoài 
gửi trả lại hàng cho công ty tôi. Vậy cho tôi hỏi, khi nhập lại hàng thì công ty có phải nộp thuế giá trị gia 
tăng không? 

Trả lời: 

Tại khoản 1, điều 3, thông tư 119 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa thông tư 219 hướng dẫn về thuế giá 
trị gia tăng bổ sung thêm trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng như 
sau: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu 
hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại”. 

Như vậy, công ty bạn không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với hàng hoá do khách 
hàng nước ngoài trả lại.  

Tình huống 23: Tháng 8 năm 2015, Công ty tôi thực hiện bán toàn bộ 1 công ty con của công ty cho một 
doanh nghiệp khác với giá bán 10,5 tỷ đồng. Vậy xin hỏi công ty tôi có phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng đối 
với khoản doanh thu này hay không? 
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Trả lời: 

Theo quy định tại điểm d, khoản 8, điều 4 thông tư 219 của Bộ Tài chính thì hoạt động chuyển nhượng 
vốn kể cả bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa 
toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật là đối tượng không chịu thuế 
giá trị gia tăng. 

Như vậy, Nếu doanh nghiệp mua công ty con của công ty bạn kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của 
doanh nghiệp bán thì khoản doanh thu của công ty bạn thu được từ việc bán công ty con không phải nộp 
tiền thuế giá trị gia tăng. 

Tình huống 24: Chúng tôi là công ty chứng khoán, xin hỏi ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn 
kinh doanh chứng khoán cho khách hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì còn hoạt động 
kinh doanh chứng khoán nào khác không phải chịu thuế giá trị gia tăng nữa không? 

Trả lời: 

Xin trả lời bạn như sau, Theo quy định tại điểm c, khoản 8, điều 4, thông tư 219 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh chứng 
khoán cho khách hàng thì những hoạt động như: tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, 
lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán 
chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán 
cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

Tình huống 25: Công ty chúng tôi có trúng thầu một hợp đồng cung cấp thiết bị y tế cho Ban quản lý dự án 
hỗ trợ Thiết bị y tế (Ban quản lý tại Việt Nam) được hỗ trợ tiền từ các quỹ nhân đạo. Khi bán hàng cho Ban 
quản lý dự án, chúng tôi đã xuất hoá đơn GTGT không có thuế GTGT và kê khai vào doanh thu không chịu 
thuế. Như vậy công ty xuất hóa đơn đã đúng chưa? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi thì tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định 
thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với các mặt hàng: 

“Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, 
chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu 
thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và 
các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế. 

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, 
nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, 
dịch truyền; vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, 
bao  tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da 
(không bao gồm mỹ phẩm).” 

 Trường hợp Công ty bạn ký hợp đồng cung cấp thiết bị y tế với Ban quản lý dự án hỗ trợ thiết bị y 
tế  thì Công ty phải thực hiện xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% . 

Việc Công ty xuất hoá đơn GTGT không có thuế GTGT và kê khai vào doanh thu không chịu thuế đối 
với hợp đồng nêu trên là không đúng quy định. 

Tình huống 26: Công ty tôi là đơn vị kinh doanh vận tải, từ năm 2015 có mở thêm chặng vận tải quốc tế 
bằng đường biển, vậy xin hỏi Công ty tôi tôi phải đáp ứng những điều kiện nào để được áp dụng thuế suất 
0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm c, khoản 2, điều 9 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài 
chính có quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế như sau: 

- Thứ nhất phải có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người 
thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả 
điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận 
chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy 
định của pháp luật về vận tải. 
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- Thứ hai phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là 
thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán 
trực tiếp.” 

Như vậy, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế thì doanh nghiệp 
bạn phải đáp ứng đủ 2 điều kiện nêu trên. 

Tình huống 27: Công ty tôi không phải là tổ chức tín dụng, nhưng có 1 tỷ tiền nhàn rỗi tạm thời chưa dùng 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 2 năm 2015 công ty tôi cho công ty đối tác vay số tiền này trong 
3 tháng. Vậy xin hỏi, công ty tôi phải nộp thuế GTGT đối với tiền lãi cho vay không? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm b, khoản 8, điều 4 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, 
cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng là đối tượng không chịu thuế 
GTGT 

 Căn cứ quy định nêu trên, tiền lãi công ty bạn nhận được từ hoạt động cho không phải chịu thuế GTGT. 

Tình huống 28: Công ty tôi thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất, 
nhập khẩu. Trong tháng 2/2015 công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất, nhập khẩu chưa 
được khấu trừ là 250 triệu đồng, vậy xin hỏi công ty tôi có được hoàn toàn bộ số thuế 250 triệu đồng tiền 
thuế đầu vào không? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm b, khoản 12, điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo 
tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào 
của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia 
tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.” 

Căn cứ quy định nêu trên, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu của công ty bạn là 250 triệu 
đồng < 300 triệu đồng, do vậy công ty bạn không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng 
hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số tiền thuế GTGT đầu vào 250 triệu đồng sẽ được được khấu trừ vào tháng tiếp 
theo. 

Tình huống 29: Công ty tôi khai thuế GTGT theo quý, trong quý I năm 2015 công ty tôi vừa có hoạt động 
xuất khẩu vừa có hoạt động kinh doanh trong nước. Số thuế GTGT đầu vào trong quý I năm 2015 của hoạt 
động kinh doanh trong nước và hoạt động xuất khẩu là 450 triệu đồng. Vậy xin hỏi, công ty tôi có được 
hoàn 450 triệu đồng số thuế GTGT đầu vào không? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm b, khoản 12, điều 1 thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài 
chính có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng 
hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu 
nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở 
lên. 

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định bằng cách phân bổ số 
thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết theo tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu so với tổng doanh 
thu.Sau khi phân bổ nếu số thuế GTGT đầu vào của  hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ đã tính phân 
bổ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý. 

Căn cứ quy định nêu trên, công ty bạn phải thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào của hoạt động xuất 
khẩu, trường hợp số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu từ 300 triệu đồng 
trở lên thì công ty bạn được làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu. 
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Tình huống 30: Doanh nghiệp tôi trong tháng 4/2015 có thực hiện xuất khẩu gạo ra nước ngoài, hợp đồng 
xuất khẩu quy định điểm giao nhận tại Việt Nam. Xin hỏi, doanh nghiệp tôi có được áp dụng thuế suất 0% 
đối với mặt hàng gạo xuất khẩu không? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm a, khoản 2, điều 9 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa 
xuất khẩu như sau: 

- Thứ nhất: phải có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu; 

- Thứ hai: phải có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo 
quy định của pháp luật; 

- Thứ ba: phải có tờ khai hải quan theo quy định. 

Như vậy, doanh nghiệp bạn nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì sẽ được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT xuất khẩu gạo là 0%. 

Tình huống 31: Công ty tôi mới thành lập tháng 1 năm 2015, bây giờ đến kỳ khai thuế Quý I/2015, tôi nghe 
nói từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế có sự thay đổi, vậy xin hỏi 
hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2015 của công ty gồm những loại hồ sơ gì? 

Trả lời: 

Tại điểm điều 2 thông tư 26 năm 2015 của Bô Tài chính có quy định hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế bao gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT tờ khai thuế giá trị gia 
tăng ban hành kèm theo Thông tư này .Công ty bạn không phải gửi kèm bảng kê hàng hóa dịch vụ mua 
vào, bán ra. Ngoài ra nếu Công ty bạn có hoạt động bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản hoặc 
có số thuế phân bổ cho cơ sở sản xuất trực thuộc thì khi gửi tờ khai, gửi kèm theo các phụ lục tương ứng 
theo mẫu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Tất cả các mẫu biểu khai thuế cơ quan thuế đã có trên ứng dụng HTKK hoặc IHTKK để hỗ trợ người nôp 
thuế thực hiện khai tờ khai thuế. Công ty bạn thực hiện đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan thuế và sử 
dụng các ứng dụng này để kê khai. 

Tình huống 32: Doanh nghiệp tôi có kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế giá trị 
gia tăng nhưng không hạch toán riêng được thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh 
mặt hàng chịu thuế và hoạt động kinh doanh mặt hàng không chịu. Trong tháng 3/2015 có mua hàng 
hoá phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khấu từ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu 
vào của hàng hoá mua trong tháng 3. Vậy xin hỏi doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế như vậy có đúng 
không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 9, điều 1 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thuế giá trị gia tăng đầu vào 
của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ chịu thuế và không chịu thuếgiá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng  đầu vào của 
hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh 
doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường 
hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%)giữa doanh thu chịu 
thuế giá trị gia tăng, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của 
hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng 
được. 

Căn cứ quy định nếu trên, việc doanh nghiệp bạn thực hiện khấu trừ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu 
vào của hàng hoá mua trong tháng 3/2015 là không đúng quy định. Công ty bạn có thể căn cứ quy định tại 
Thông tư 26 nêu trên để thực hiện việc phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. 

Tình huống 33: Công ty tôi thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, 
tôi nghe nói từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có sự thay đổi. Vậy xin hỏi, công ty tôi cần khai 
thêm hồ sơ gì không? 
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Trả lời: 

Theo quy định điều 11 Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài chính thì từ năm 2014 trở về trước hồ số khai 
thuế bao gôm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT kèm theo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 
theo mẫu 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư. 

Điều 2 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực 
tiếp trên doanh thu là chỉ còn tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT, không có bảng kê kèm theo. 

Như vậy, từ năm 2015 Công ty của bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mà không cần phải nộp 
kèm theo bảng kê. 

Tình huống 34: Công ty tôi mua hàng của Doanh nghiệp tư nhân, Kế toán của Công ty tôi đã chuyển tiền 
mua hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của của bên bán mang tên cá nhân chủ Doanh nghiệp. 
Vậy việc chuyển tiền này có được coi là thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào của hoá đơn mua hàng đó không? 

Trả lời: 

Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào có quy định: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chấp nhận cả các hình thức thanh toán khác 
theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên 
bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ 
doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan 
thuế). 

Căn cứ theo quy định trên thì nếu Công ty bạn mua hàng của Doanh nghiệp tư nhân chuyển tiền vào tài 
khoản mang tên chủ doanh nghiệp, nếu tài khoản đó đã được đăng ký với cơ quan thuế thì việc thanh toán 
tiền hàng đó vẫn được coi là chuyển tiền qua ngân hàng và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Tình huống 35: Công ty tôi chuyên hoạt động xuất nhập khẩu, tôi nghe nói Thông tư số 26 ban hành ngày 
27/2/2015 của Bộ Tài chính thay đổi điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với giá trị 
hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần từ hai mươi triệu đồng trở lên thì không cần phải có chứng từ thanh 
toán không dùng tiền mặt, xin hỏi có đúng không? 

Trả lời: 

Về vấn đề bạn hỏi, xin được trả lời bạn như sau, tại khoản 10, điều 1 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài 
chính có quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: 

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia 
tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho các nhà thầu nước ngoài 

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa 
nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp: giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, mua 
vào từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 
là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.  

Căn cứ quy định nêu trên, chỉ trường hợp nhập khẩu hàng hóa, dịch là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá 
nhân ở nước ngoài thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào mà không cần có chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt. Còn lại,đối với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu khác, nếu nhập khẩu từng lần có giá từ 
hai mươi triệu đồng trở lên thì vẫn phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đủ điều kiện khấu 
trừ thuế. 

Tình huống 36: Đơn vị kinh doanh và sản xuất phân bón thì thuộc đối tượng không tính thuế VAT, vậy 

công ty có phát sinh bán bao bì phế liệu khi xuất hóa đơn có tính thuế VAT không? 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì“Phế 
liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế 
suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra”. 
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Theo đó, đơn vị có thu hồi bao bì để bán ra thì áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bao bì là 
10% 

Tình huống 37: Đơn vị là đơn vị kinh doanh phân bón có phát sinh hàng đem đi gửi kho khi trả tiền phí lưu 

kho cho khách hàng thì người hưởng tiền xuất hóa đơn có tính VAT không? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 6, Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính 
thuế: 

“6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương 
tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT.” 

Theo quy định trên, tiền phí lưu kho là tiền thuê kho, bên cho thuê kho phải xuất hóa đơn và kê khai nộp 
phải nộp thuế GTGT. 

Trường hợp bên cho thuê kho là cá nhân, hộ kinh doanh thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế 
giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch 
cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát 
sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm 
thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp, tổ chức khai thay, nộp thay đối với hợp 
đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị.tổ chức theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8, 
Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

Tình huống 38: Công ty có phát sinh chi phí bán hàng như hỗ trợ kênh phân phối, hỗ trợ đại lý bán hàng 

như thanh toán công nợ trước hạn, bán hàng không phá giá… thì khi khách hàng nhận tiền hỗ trợ này có 

phải xuất hóa đơn GTGT không? (tất cả các chi phí bán hàng này đã được quy định trong quy chế kinh 

doanh của công ty) 

Trả lời: 

Tiền “hỗ trợ” thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 
5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản 
tiền thu về tiền hỗ trợ nhận được thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn 
cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. 

Tình huống 39: Ngày 25/11/2014 tôi có ký hợp đồng mua 03 máy cày nhưng đến ngày 20/1/2015 bên bán 
hàng mới xuất hóa đơn và bàn giao máy cho tôi. Xin hỏi đối với trường hợp này, máy cày tôi mua có phải 
chịu thuế giá trị gia tăng không không? 

Trả lời: 

Tại điểm 2, Điều 4 Thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước ngày 1/1/2015 nhưng thời điểm chuyển giao 
quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày 1/1/2015 thì vẫn được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế 
giá trị gia tăng. 

Như vậy, trường hợp bạn ký hợp đồng mua máy cày là loại máy móc phục vụ cho nông nghiệp trước ngày 
1/1/2015 nhưng đến 20/1/2015 bạn mới được bên bán bàn giao máy để sử dụng thì máy cày này thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

Tình huống 40: Công ty tôi kinh doanh mặt hàng phân bón. Xin hỏi, phân bón công ty tôi mua từ tháng 11 
năm 2014 nhưng xuất bán trong tháng 1/2015 thì thuế suất thuế GTGT áp dụng là 5% hay không chịu thuế 
theo Luật thuế số 71 mới được ban hành? 

Trả lời: 

Luật số 71 được Quốc hội khoá 13 ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 quy 

định: phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức 

ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng . 
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Như vậy, mặc dù công ty bạn đã nhập hàng trong năm 2014 nhưng từ tháng 1/2015  bán các mặt hàng 

phân bón thì các mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Do đó, khi lập hóa đơn bán 

hàng, trên hóa đơn dòng thuế không ghi, gạch bỏ. 

Tình huống 41: Công ty tôi tháng 1/2015 có thực hiện nhập khẩu máy móc phục vụ cho sản xuất lúa gạo. 
Tôi nghe nói từ 1/1/2015 máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá 
trị gia tăng, xin hỏi có đúng không? 

 Trả lời: 

Đúng như bạn nói, trước ngày 1/1/2015 máy móc nhập khẩu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 5%, tuy nhiên Luật số 71 sửa đổi bổ sung một số Luật thuế được 

Quốc hội khoá 13 ban hành ngày 26/11/2014 có quy định: từ ngày 1/1/2015 quy định máy móc chuyên 

dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy, trong 

tháng 1/2015 công ty bạn có thực hiện nhập khẩu máy, móc phục vụ cho sản xuất lúa gạo thì công ty bạn 

không phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu cho mặt hàng này. 

Tình huống 42: Công ty tôi đang kinh doanh nhiều mặt hàng thức ăn chăn nuôi khác nhau. Tôi được biết 
từ 1/1/2015 các mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, xin hỏi căn cứ vào đâu để 
biết được những mặt hàng được xác định là thức ăn chăn nuôi để xuất hóa đơn cho đúng? 

Trả lời: 

Đúng như bạn nói Luật số 71 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 quy định phân bón; máy móc, thiết bị chuyên 

dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật 

nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Quy định này sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn tại 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, nhằm giúp doanh nghiệp phân biệt đươc đâu là thức ăn gia 

súc, thức ăn cho vật nuôi để thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng Tổng cục Thuế đã 

ban hành công văn số 222/TCT-CS ngày 20/1/2015 hướng dẫn việc xác định thức ăn chăn nuôi căn cứ 

danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố theo Nghị định số 08 

năm 2010 của Chính phủ và Thông tư 50 năm 2014 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Như vậy, để phân biệt sản phẩm là thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế giá trị gia tăng thì công ty bạn 

phải đối chiếu với danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố để 

thực hiện xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định. 

Tình huống 43:  Đầu tháng 1 năm 2015 công ty tôi nhận đặt hàng đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách 

hàng. Hiện nay tàu chuẩn bị hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Được biết năm nay hoạt động này 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vậy xin hỏi công ty tôi áp dụng thuế GTGT và sử dụng hóa đơn 

như thế nào?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật số 71 Quốc hội 13 quy định: phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối 

tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 

Như vậy, trường hợp công ty bạn trong năm 2015 nhận đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách hàng thì hoạt 

động này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn 

dòng thuế không ghi và gạch bỏ. 

Tình huống 44: Xin hỏi Tôi có cửa hàng chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm mà không 

kinh doanh mặt hàng nào khác và hàng năm cửa hàng tôi có doanh thu trên 100tr  đồng và hiện nay cửa 
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hàng tôi nộp thuế theo phương pháp khoán. Tôi được biết theo quy định mới thì từ năm 2015 mặt hàng 

thức ăn cho gia súc, gia cầm không thuộc diện chịu thuế GTGT. Như vậy từ năm 2015 tôi có phải nộp thuế 

khoán đối với kinh doanh thức ăn chăn nuôi hay không? 

 Trả lời: 

Theo Luật số 71 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì mặt hàng thức ăn cho gia súc, gia cầm không 

thuộc diện chịu thuế GTGT do vậy bạn không phải nộp thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh 

mặt hàng này. Tuy nhiên, vì doanh thu của cửa hàng bạn hàng năm vẫn đạt trên 100 triệu đồng thì bạn 

phải nộp thuế Thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 1% tính trên doanh thu kinh doanh hàng hoá   

Tình huống 45: Tôi kinh doanh quần áo ở chợ. Thông thường khoảng 2 tháng sau Tết Nguyên Đán không 

có người mua nên tôi thường đóng cửa cửa hàng và xin nghỉ kinh doanh. Xin hỏi khi tôi làm đơn xin nghỉ 

kinh doanh thì tôi có phải nộp số thuế khoán của các tháng nghỉ kinh doanh đấy hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định của Luật quản lý thuế và Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luât quản lý 

thuế có quy định về trường hợp hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh như sau: 

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh thì lập và gửi Thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh 

doanh và đề nghị miễn giảm thuế đến cơ quan thuế trong khoảng thời gian 15 (mười lăm) ngày trước khi 

tạm ngừng, nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của Hộ nộp 

thuế khoán để xác định số tiền thuế được miễn, giảm và ban hành Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông 

báo không được miễn, giảm thuế. Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ kinh 

doanh được xác định như sau: 

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày mùng 01 đến hết ngày cuối 

cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của quý; tương tự nếu 

nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của quý, nếu 

nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của quý. 

Như vậy, trường hợp thực tế bạn có nghỉ kinh doanh thì bạn phải gửi thông báo cho cơ quan thuế. Căn cứ 

vào thời gian nghỉ kinh doanh thực tế của bạn cơ quan thuế sẽ ra quyết định miễn, giảm thuế khoán theo 

đúng quy định. 

Tình huống 46: Tháng 10 vừa qua công ty tôi tự xây dựng cho công nhân nhà nghỉ giữa ca ngay tại khu 
vực thi công của doanh nghiệp. Xin hỏi khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ này công ty tôi có phải lập hoá 
đơn giá trị gia tăng không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại thông tư 119, trường hợp cơ sở kinh doanh tự xây dựng tài sản cố định để phục vụ sản 

xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá thuế giá trị gia tăng thì khi hoà thành, nghiệm thu và bàn 

giao sản phấm cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài 

sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định. 

Tình huống 47: Theo quy định của Thông tư 119 ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính thì khi xuất khẩu hàng 
hóa Doanh nghiệp không phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng mà lập hóa đơn thương mại 
(thường gọi là invoice) theo quy định quốc tế. Xin hỏi Công ty tôi khi xuất khẩu đã lập invoice giao cho 
khách hàng thì có phải khai invoice này vào bảng kê bán ra kèm theo tờ khai GTGT không? 

Trả lời: 

Thông tư số 119 của Bộ Tài chính đã có quy định trường hợp NNT khi xuất khẩu hàng hóa thì có thể sử 

dụng hóa đơn thương mại. 
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Như vậy, khi lập bảng kê hàng hóa bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT , thì NNT phải thực hiện khai các 

hóa đơn thương này vào bảng kê tại dòng hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0%. 

Tình huống 48: Công ty có phân xưởng Cà Ná nơi sản xuất và chuyển nước mắm bán thành phẩm về 
Công ty, phân xưởng không bán hàng không có doanh thu, việc hạch toán kế toán và khai thuế được thực 
hiện tại trụ sở chính. Vậy Công ty  chỉ khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có 
phân xưởng có đúng không? Công ty có phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh tại địa phương có phân 
xưởng (tỉnh Ninh Thuận) hay không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1(d) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về trách 

nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế như sau: 

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc 

(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa 

bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì: 

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế 

tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo như trình bày là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo 

phương pháp khấu trừ có trụ sở chính tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời có cơ sở sản xuất trực thuộc tại tỉnh 

Ninh Thuận, nếu cơ sở sản xuất trực thuộc này được xác định đúng thực tế là không trực tiếp bán hàng, 

không phát sinh doanh thu,không thực hiện hạch toán kế toán thì việc Công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở 

chính (tỉnh Khánh Hòa) và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc (tỉnh Ninh Thuận) là 

đúng với quy định của Bộ Tài chính tại Khoản 1(d) Điều 11 Thông tư156 đã trích dẫn nêu trên. 

Về nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận (bao gồm việc đăng ký thành lập chi nhánh, đơn vị 

trực thuộc…) không thuộc thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, vì vậy đề nghị 

Công ty liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Ninh Thuận để được hướng dẫn, thực 

hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Tình huống 49: Hiện nay Công ty phát sinh nghiệp vụ bán hàng thành phẩm bột mì và cám mì cho cơ sở 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, vậy mức thuế GTGT đối với 2 mặt hàng này là bao nhiêu, nếu Công ty đăng ký 
thêm ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi thì mặt hàng chuyên sản xuất để bán có phải là mặt hàng 
không chịu thuế GTGT không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC, Thông tư số  26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính - sau đây gọi tắt là Thông tư 219) thì 

trường hợp Công ty kinh doanh mua bán các mặt hàng bột mì, cám mì ở khâu kinh doanh thương mại thì 

mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với từng mặt hàng như sau: 

- Đối với mặt hàng bột mì là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng mức thuế suất thuế GTGT phổ thông là 

10% (không phân biệt bán cho đối tượng nào). 

- Đối với mặt hàng cám mì là sản phẩm chưa qua chế biến được tạo ra từ quá trình xay xát lúa mì nếu bán 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai tính nộp thuế 

GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 219; nếu bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân 

kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% 

hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 219. 

Trường hợp Công ty theo như trình bày nếu có bổ sung ngành nghề hoạt độngsản xuất thức ăn chăn nuôi 

thì việc xác định mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng 

dẫn cụ thể của Tổng cục Thuế tạiCông văn 4583/TCT-CS ngày 04/11/2015./. 
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Tình huống 50: Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh các loại máy móc, thiết bị sơ chế cà phê. Vậy 

việc xác định máy móc, thiết bị bán ra của Công ty là loại chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối 

tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Việc xác định và áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp thực hiện như sau: 

1. Đối với các loại máy móc, thiết bị nếu đã được định danh cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP,  Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và tại Điểm 1 Công văn 12848/BTC-TCT 

ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

2. Đối với các loại máy móc, thiết bị nếu chưa được định danh cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP,  Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và tại Điểm 1 Công văn số 12848/BTC-

TCT ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính thì áp dụng theo mức thuế suất thuế GTGT phổ thông là 10%. 

Tình huống 51: Trường hợp năm 2014 Công ty ký hợp đồng và có hóa đơn GTGT đầu vào từ Nhà thầu B 

nhưng thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba (là Công ty C hoặc một nhà thầu phụ khác của 

Công ty C) theo chỉ định của Nhà thầu B hoặc theo chỉ định của Công ty C thì có đáp ứng điều kiện khấu 

trừ thuế GTGT đầu vào không? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại  Khoản 4(c) Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì trường hợp Công ty ký hợp 

đồng và có hóa đơn GTGT đầu vào từ Nhà thầu B nhưng thực hiệnthanh toán qua ngân hàng cho bên thứ 

ba (là Công ty C hoặc một nhà thầu phụ khác của Công ty C) theo chỉ định của Nhà thầu B hoặc theo chỉ 

định của Công ty C thì việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào được thực hiện như sau: 

- Nếu Nhà thầu B chỉ định Công ty thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba là  Công ty C hoặc Nhà thầu B chỉ 

định Công ty thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba là một nhà thầu phụ khác của Công ty C: Việc thanh toán 

cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng (giữa Công ty và Nhà 

thầu B) dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

- Nếu Nhà thầu B chỉ định Công ty thanh toán cho bên thứ ba (là Công ty C) sau đó Công ty C lại chỉ định 

Công ty thanh toán cho một nhà thầu phụ khác của Công ty C (là một bên thứ tư): Việc thanh toán cho bên 

thứ tư theo chỉ định của bên thứ ba nêu trên không thuộc trường hợp được coi là thanh toán qua ngân 

hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định./. 

Tình huống 52: Công ty là doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh chính là mua bán, gia công, bảo quản 

các sản phẩm thủy hải sản gồm 02 mặt hàng chính sau: 

1.    Hàng thủy hải sản tươi sống qua sơ chế thông thường; 

2.    Hàng thủy hải hàng đã qua hấp, luộc chín. 

Trong quá trình sản xuất 02 mặt hàng trên, Công ty thu hồi được các loại phế liệu như xương, da… Vậy 

Công ty xin hỏi thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng khi Công ty xuất bán phế liệu của 02 loại mặt 

nêu trên? 

 Trả lời: 

Mức thuế suất thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm của các mặt hàng thủy hải sản được áp 

dụng theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 
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219/2013/TT-BTC, đồng thời tham chiếu tạiĐiểm 7 Công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài 

chính, cụ thể như sau: 

1. Đối các loại phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm được xác định là mặt hàng thủy hải sản chưa 

qua  chế  biến  hoặc  chỉ  qua sơ  chế,  bảo  quản  thông thường bằng  các hình  thức  quy  định  tại Khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì 

thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. 

2. Đối các loại phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm của các mặt hàng thủy hải sản được xác định là mặt hàng đã 

qua chế biến (luộc chín…) thì thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT theo mức thuế suất phổ thông là 

10% theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 219/2013/TT-BTC./. 

Tình huống 53: Bệnh viện hiện đang có các hoạt động như: cấp phát thuốc chữa bệnh các đối tượng tham 

gia bảo hiểm y tế và xuất sử dung dụng cụ y tế chuyên dùng như đinh, nẹp, vít… dùng trong phẫu thuật, 

vậy thuế suất thuế giá trị gia tăng(GTGT) áp dụng cho các mặt hàng này được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các loại thuốc chữa bệnh và dụng cụ y tế chuyên dùng được 

thực hiện như sau: 

1. Đối với các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh (bao gồm thuốc cấp phát cho đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế) thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. 

Riêng đối với trường hợp trong Gói dịch vụ chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế có bao gồm cả việc sử 

dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong Gói dịch vụ chữa bệnh theo quy 

định của Bộ Y tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 9, Điều 4, Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. 

2. Đối với các loại dụng cụ y tế chuyên dùng như đinh, nẹp, vít... dùng để mổ, điều trị vết thương thì áp 

dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 11, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 

Tình huống 54: Công ty có hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho Nhà máy của một Doanh nghiệp 

nằm trong Khu chế xuất thì có thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% hay không và 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động này được quy định như thế nào?  

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung một số điểm tại các 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông 

tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 - sau đây gọi tắt là Thông tư 219) quy định về dịch vụ xuất khẩu áp 

dụng thuế suất 0%; điều kiện áp dụng thuế suất 0% và các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%. 

Trường hợp Công ty theo như trình bày có hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho Nhà máy của một 

Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động trong khu phi thuế quan (khu chế xuất) thì hoạt động này 

được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 và không 

thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 219 nêu trên. 

Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở trong khu phi thuế 

quan nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16Thông tư 219./. 

Tình huống 55: Công ty có thực hiện thuê các cá nhân người nước ngoài (không ký hợp đồng lao 

động) thực hiện các công việc biểu diễn ca nhạc, văn hoá, nghệ thuật, dịch vụ khác…  và có chi trả cho 
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từng cá nhân hoặc đại diện của nhóm cá nhân người nước ngoài đó một khoản tiền thù lao. Vậy Công ty 

xin hỏi việc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân người nước ngoài trong trường 

hợp này được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Trường hợp Công ty theo như trình bày có thực hiện thuê cá nhân người nướcngoài (không ký hợp đồng 

lao động) thực hiện các công việc biểu diễn ca nhạc, văn hoá, nghệ thuật, dịch vụ khác …  và có chi trả cho 

cá nhân đó một khoản tiền thù lao nêu tại Khoản 2(c), Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì việc khấu 

trừ TNCN được thực hiện như sau: 

(i)  Trường hợp nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú theo quy định tại Khoản 1, Điều 

1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (từ 02 triệu 

đồng/lần trở lên) trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại Khoản 1(i) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-

BTC. 

(ii) Trường hợp nếu xác định cá nhân người nước ngoài là cá nhân không cư trú theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 20% 

trên tổng số tiền thù lao mà cá nhân nhận được theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 18 và Khoản 1(a) 

Điều 25 Thông tư  số 111/2013/TT-BTC. 

Việc khấu trừ thuế TNCN nêu trên được thực hiện theo từng cá nhân trực tiếp nhận thu nhập từ Công ty./. 

Tình huống 56: Công ty Tabest thành lập năm 2011, thực hiện kê khai thuế theo hình thức khấu trừ. Đến năm 
2014, Công ty ông phải chuyển sang hình thức kê khai thuế trực tiếp và mua hóa đơn trực tiếp. Tuy nhiên, khách 
hàng của Công ty không chấp nhận hóa đơn trực tiếp. 

Do đó, Công ty phải mua hóa đơn qua một công ty trung gian. Ông Tùng đã nộp bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch 
vụ bán ra cho Chi cục Thuế quận Ba Đình, Hà Nội để đề nghị thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang 
khấu trừ, nhưng được trả lời, trường hợp của Công ty ông phải đợi đến năm 2016. Ông Tùng đề nghị hướng dẫn 
cụ thể về trường hợp của Công ty ông. 

Trả lời: 

Phương pháp khấu trừ thuế 

Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 
“2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng 

theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, Điều này là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng 

dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau: 

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của 

HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ 

tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT 

quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương 

pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục”. 

Tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 
Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu 

thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của 

pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ. 

… Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp 

tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm 

người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới”. 
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Về việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế 

Tại khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc chuyển 
đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: 
"7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế 

đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi 

văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 

theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về 

việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc 

năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ" 

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 và Công văn số 18128/BTC-TCT ngày 
27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 tại Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. 
Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/2/2014 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT. 

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhất Tùng Anh 
(Công ty Tabest) năm 2013 có tổng doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT chưa đến 1 tỷ 
đồng, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, 
chứng từ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

Do đến trước ngày 15/3/2014 Công ty không nộp mẫu 06/GTGTđể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp 
khấu trừ thuế GTGT từ năm 2014 tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì Công ty không được áp dụng phương 
pháp khấu trừ thuế GTGT.  
 
Công ty phải chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ổn định cho hai năm 2014, 2015 
và sử dụng hóa đơn bán hàng kể từ ngày 1/1/2014. Để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2016 
và 2017 thì Công ty phải gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 theo quy 
định của Luật Quản lý thuế. 

Tình huống 57: Nếu không xuất hoá đơn xuất khẩu cho hàng hoá dịch vụ xuất khẩu thì chỉ tiêu số, ngày của 
hoá đơn xuất khẩu trên bảng kê hàng hoá, dịch vụ bán ra theo Thông tư 119 Công ty phải khai báo như thế nào? 

Theo Thông tư 119 bỏ mẫu 01-4A/GTGT thì công ty xác định phân bổ số thuế đầu vào khấu trừ như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn không áp 
dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Do đó, trường hợp Công ty khi xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn thương mại, khi kê khai doanh thu xuất 
khẩu thì nhập vào bảng kê bán ra dòng thuế suất 0%. 

Theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ mẫu 01-4A/GTGT, 
Công ty tự xác định tỉ lệ phân bổ số thuế đầu vào được khấu trừ và theo dõi, lưu giữ tại đơn vị. 

Tình huống 58: Những hoá đơn trước đây xuất bán mặt hàng CÁM với mức thuế xuất 5% đã điều chỉnh lại 
không chịu thuế theo Công văn 7062. Nay theo Công văn 11604 mặt hàng CÁM chịu thuế xuất 5%. Trường hợp 
này phải xử lý như thế nào? Và những điều chỉnh trước đây theo Công văn 7062 có còn phù hợp hay không? 

Trả lời: 
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Đối với mặt hàng cám, trường hợp trước đây DN đã áp dụng thuế suất 5% trên khâu thương mại đến khi Bộ Tài 
chính có công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn mặt hàng này áp dụng như sản phẩm trồng trọt chưa qua chế 
biến và trên khâu thương mại không khai thuế GTGT. 

Nay theo công văn số 11604/BTC-TCT mặt hàng cám đã qua chế biến sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thì áp 
dụng thuế suất 5%. 

Tuy nhiên, việc phân biệt cám là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến và cám đã qua chế biến sử dụng làm 
thức ăn chăn nuôi hiện nay chưa được hướng dẫn cụ thể. Cục Thuế đề nghị các DN thống nhất thực hiện: 
Không khai thuế, tính thuế mặt hàng cám được DN bán cho các DN, HTX trên khâu thương mại. 

Tình huống 59: DN thuỷ sản vừa mua cá nguyên liệu bên ngoài, vừa sử dụng cá tự nuôi tại đơn vị để xuất khẩu 
và bán nội địa. Doanh thu bao gồm: doanh thu xuất khẩu, doanh thu không chịu thuế và doanh thu không tổng 
hợp trên tờ khai. Theo Thông tư 119 bỏ dòng Doanh thu không tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT thì DN phải tính 
thuế GTGT phân bổ theo tỷ lệ như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điểm 5 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC hướng dẫn thực hiện nội dung này: 

Thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu/Tổng Doanh thu (doanh thu xuất khẩu và 
doanh thu bán trong nước). 

Trong đó doanh thu bán hàng trong nước bao gồm cả doanh thu không chịu thuế GTGT và doanh thu không tổng 
hợp trên tờ khai thuế GTGT. 

Tình huống 60: Một khách hàng ở Trung Quốc mua cá filê của Công ty qua đường bộ. Khi thanh toán, khách 
hàng không chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty mà thực hiện chuyển khoản vào TK 
một cá nhân ở Việt Nam, sau đó cá nhân này thực hiện chuyển khoản vào TK của Công ty bằng tiền VNĐ. Như 
vậy, Công ty có được thực hiện hoàn thuế GTGT hay không? Nếu Công ty có được chứng từ chứng minh khách 
hàng chuyển tiền vào TK của cá nhân kia bên cạnh chứng từ chuyển tiền vào TK của Công ty trong nội địa thì có 
được hoàn thuế không? Nếu không thì cần phải thực hiện như thế nào cho đúng? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm c, khoản 6, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: 

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân 

hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do 

bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên 

bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân 

hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nếu Công ty thực hiện đúng những quy định nêu trên thì được hoàn thuế GTGT./. 

Tình huống 61: Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Tháng 8 năm 
2014, doanh nghiệp có 5 tỷ đồng vốn nhàn rỗi chưa sử dụng nên cho doanh nghiệp khác vay. Vừa rồi chúng tôi 
nhận được khoản tiền lãi. Vậy xin hỏi khoản tiền lãi cho vay của doanh nghiệp có nộp thuế giá trị gia tăng không? 

Trả lời: 

Theo quy định trước đây về thuế giá trị gia tăng thì chỉ có tiền lãi do tổ chức tín dụng cho vay thuộc đối 

tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng, tiền lãi do tổ chức không phải là tổ chức tín dụng cho vay thuộc 

đối tượng phải chịu thuế gia trị gia tăng. 

Thông tư số 219 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đã sửa đổi  bổ sung 

một số đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng trong đó có hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải 

hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng. 

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp bạn có tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp khác vay thì khoản tiền lãi cho 

vay doanh nghiệp bạn thu được thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng, vì vậy doanh nghiệp 

bạn không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền lãi nêu trên. 
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Tình huống 62: Công ty chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng trị giá trên 20 triệu đồng theo diện hàng hóa phi 

mậu dịch. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT ở khâu nhập khẩu Công ty đã nộp cho cơ quan hải quan. Lô hàng 

được nhập về để sử dụng cho quá trình gia công thép phục vụ đóng mới tàu thuyền cho khách hàng. Vậy Công 

ty có được đưa giá trị lô hàng này vào chi phí của doanh nghiệp không? Số thuế GTGT  mà Công ty đã nộp theo 

tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch có được khấu trừ không?  

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Điều 69, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu(từ 01/11/2013 được thay thế bởi Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 

10/09/2013) thì hàng hóa nhập khẩu theo diện hàng phi mậu dịch không phải là hàng hóa mua bán nhằm 

mục đích thương mại nên không phát sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng và hóa đơn thể hiện 

việc mua bán hàng hóa và cũng không có chứng từ thanh toán khoản tiền mua hàng hóa đó. 

Trường hợp Công ty nhập khẩu lô hàng trị giá trên 20 triệu đồng theo diện hàng hóa phi mậu dịch không có 

chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa qua ngân hàng nên không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC. 

Lô hàng mà Công ty nhập khẩu mặc dù có thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

nhưng do là hàng hóa phi mậu dịch không có hóa đơn mua hàng, không có chứng từ thanh toán tiền hàng 

nên cũng không đáp ứng điều kiện để được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1(b) Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC.   

Trường hợp lô hàng nhập khẩu thực chất là hàng hóa mua bán nhằm mục đích thương mại và không thuộc 

các trường hợp nêu tại Điều 69, Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên mà Công ty vẫn khai báo và làm 

thủ tục nhập khẩu theo diện hàng hóa phi mậu dịch là không phù hợp với các quy định của pháp luật về hải 

quan và do đó các hoá đơn, chứng từ gắn với lô hàng này cũng không được xem là hóa đơn chứng từ hợp 

pháp theo quy định của pháp luật để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Riêng đối với khoản thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu không được khấu trừ thể hiện trên 

chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật 

tại Khoản 8 Điều 14,Thông tư số 06/2012/TT-BTC./. 

Tình huống 63: Trong cùng một ngày, Công ty mua xăng dầu của nhiều cửa hàng khác nhau, khi xuất hóa đơn, 

các cửa hàng dùng chung mẫu hóa đơn của Công ty Xăng dầu Phú Khánh và có ghi xuất bán ở các cửa hàng 

khác nhau, tổng số tiền thanh toán bằng tiền mặt trong ngày lớn hơn 20 triệu đồng, vậy Công ty có được khấu 

trừ thuế GTGT đầu vào không và hướng xử lý? 

Trả lời: 

Trường hợp trong cùng một ngày, Công ty mua xăng dầu với tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng tại nhiều 

cửa hàng khác nhau thuộc Công ty Xăng Dầu Phú Khánh nhưng tất cả các cửa hàng này đều là các đơn vị 

phụ thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty Xăng dầu Phú Khánh với mã số thuế 10 số thì trường 

hợp này được xem là mua hàng của một nhà cung cấp duy nhất là Công ty Xăng dầu Phú Khánh và do đó 

Công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng 

theo quy định tại Khoản 2 (đ) Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. 

Mỗi cửa hàng bán xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Phú Khánh chỉ được xem là một nhà cung cấp 

riêng biệt nếu cửa hàng đó là một chi nhánh có mã số thuế riêng (mã số chi nhánh 13 số), trực tiếp kê khai 

và nộp thuế GTGT riêng cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh. 
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Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty nếu các lái xe thường xuyên mua xăng dầu tại các cửa hàng khác 

nhau thuộc Công ty Xăng Dầu Phú Khánh, thì để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của 

pháp luật về thuế GTGT nêu trên, đề nghị Công ty ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Xăng Dầu Phú 

Khánh; căn cứ vào số liệu trên bảng kê do các lái xe mua xăng dầu tại các cửa hàng, Công ty Xăng Dầu 

Phú Khánh lập hóa đơn theo hướng dẫn quy định tại Khoản 2(a) Điều 14 Thông tư  64/2013/TT-BTC ngày 

15/5/2013 và Công ty thực hiện thanh toán chung tiền mua xăng dầu các cửa hàng khác nhau qua ngân 

hàng cho Công ty Xăng Dầu Phú Khánh. 

Tình huống 64: Công ty ký hợp đồng và đang thi công công trình “Nhà kho và văn phòng làm việc chi nhánh 
công ty CP Sabeco Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận”. Theo điều 8.2 trong hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tạm ứng 40% 
giá trị ngay sau khi ký hợp đồng và Công ty chuyển thư bảo lãnh thực hiện. Vậy kính mong cơ quan thuế hướng 
dẫn cho Công ty thời gian kê khai thuế vãng lai cho trường hợp tạm ứng hợp đồng? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012và Khoản 2(a) Điều 14 
Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về thời điểm xác định thuế GTGT thì thời 
điểm phát sinh doanh thu chịu thuế GTGT và cũng là thời điểm Công ty phải xuất hóa đơn, kê khai nộp 
thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, 
hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 
thu được tiền. Trường hợp Công ty mới chỉ nhận tiền tạm ứng mà chưa tiến hành nghiệm thu, bàn giao 
công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành thì chưa phải xuất hóa đơn và kê 
khai nộp thuế GTGT. 

Tình huống 65: Tàu của Công ty PJITACO gây sự cố phải bồi thường cho Công ty Vân Phong. Công ty 
PJICO (Doanh nghiệp bảo hiểm) thống nhất thay mặt Công tyPJITACO (Người tham gia bảo hiểm) đền bù toàn 
bộ các thiệt hại cho Công ty Vân Phong. Công ty PJICO giao cho Công ty Vân Phong triển khai ký kết các hợp 
đồng thi công và thanh toán với các nhà thầu liên quan đến việc khắc phục sự cố. Vậy xin hỏi Công ty Vân 
Phong có được hoàn thuế GTGT đầu vào của các hợp đồng thi công khắc phục sự cố trên hay không? Phần 
thuế GTGT đã thanh toán cho nhà thầu có được tính vào chi phí của Công ty không ? 

Trả lời: 

Căn cứ theo Khoản 1 (c), Điều 8 và Khoản 2(c), Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011  của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt 

là Thông tư 09) và theo trình bày của Công ty thì trong trường hợp này PJICO là Doanh nghiệp bảo hiểm, 

PJITACO là Người tham gia bảo hiểm còn Công ty Vân Phong chỉ là bên thứ ba có liên quan thụ hưởng 

quyền được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm. Nếu theo hợp đồng bảo hiểm và/hoặc theo thỏa thuận 

giữa các bên mà PJICO có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại và tổn thất cho Công ty thì việc khấu 

trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do PJICO  bồi thường được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp PJICO uỷ quyền cho PJITACO thực hiện việc khắc phục sự cố, sửa chữa tài sản và thanh 

toán các chi phí phát sinh liên quan đến trách nhiệm bồi thường của hợp đồng bảo hiểm thì điều kiện khấu 

trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường được thực hiện 

như quy định tại Khoản 1 (c), Điều 8 Thông tư 09 nêu trên. 

2. Trường hợp PJICO uỷ quyền/giao cho Công ty Vân Phong thực hiện việc khắc phục sự cố, sửa chữa tài 

sản và thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến trách nhiệm bồi thường của hợp đồng bảo hiểm thì 

Công ty chỉ là người chi hộ cho PJICO.Do vậy, khi chi hộ tiền mua hàng hóa, dịch vụ để bồi thường, Công 

ty phải yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ bồi thường xuất hóa đơn GTGT theo tên, 

địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp bảo hiểm nhờ chi hộ là PJICO, hóa đơn này được chuyển cho PJICO 

để doanh nghiệp này thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có) và hạch toán chi phí theo quy 

định tại Khoản 2(c), Điều 9 Thông tư 09 đã nêu. Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các hóa đơn chi hộ trong 

trường hợp này./. 
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IV. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ NHÀ THẦU 
Tình huống 1: Hướng dẫn các thủ tục liên quan tới Thuế nhà thầu và cách xác định số thuế nhà 

thầu nước ngoài phải nộp? 

Trả lời: 

Tại Khoản 3, Điều 28, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
địa điểm và thủ tục nộp thuế quy định:  

“Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế 

3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp 
vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền 
thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của 
các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho 
bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực 
hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng 
công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.” 

Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về khai thuế nhà thầu quy định:  

“Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài 

3. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính 
trên doanh thu 

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính 
trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán 
khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.” 

Tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định: 

“Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi: 

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách 
nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế 
phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn 
số thuế phải nộp theo quyết toán thuế. 

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định 
sau: 

Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, người nộp thuế vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa thì được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định.” 

Về định doanh thu tính thuế GTGT, TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài:  
“... doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ 
thực hiện” 

Theo quy định nêu trên, Trường hợp Công ty OTV (Pháp) là Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty 
Cổ phần Điện Nước An Giang để thực hiện xây lắp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Châu 
Đốc, sau đó Công ty ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam để giao lại một phần giá trị công việc. Khi chủ 
đầu tư thanh toán cho Công ty, đã nộp thuế thay cho Công ty bao gồm phần giá trị công việc của Nhà thầu 
phụ dẫn đến phát sinh số thuế nộp thừa. Đối với giá trị còn lại của hợp đồng chưa thanh toán, Công ty tiếp 
tục thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định nêu trên. Trường hợp Công ty có số thuế nộp thừa do đã nộp cả 
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phần thuế GTGT, TNDN phát sinh của Nhà thầu phụ, Công ty sẽ được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa khi 
quyết toán kết thúc hợp đồng thầu.    

Tình huống 2: Hướng dẫn về thuế nhà thầu 

Trả lời: 

Công văn hướng dẫn về thuế nhà thầu 2438_BTC_TCT_2015_Vv_Thue_nha_thau 

Tình huống 3: Công ty tôi ở Thái Lan, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát quốc tế, 
hiện nay công ty chúng tôi mới cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam. Xin 
hỏi công ty tôi phải nộp thuế nhà thầu đối với doanh thu phát sinh từ dịch vụ này tại Việt nam hay không? 

Trả lời: 

Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định chỉ tính thuế nhà thầu ( bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) Đối 

với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả 

tiền dịch vụ) và doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận 

được. 

Như vậy, Đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam của công ty bạn không thuộc diện chịu 

thuế nhà thầu của Việt Nam. 

Tình huống 4: Doanh nghiệp tôi ở Malayxia có ký hợp đồng mua một lô hàng thiết bị tin học của Công ty 
TNHH Thuần Việt của Việt Nam, đồng thời cũng có hợp đồng bán lại toàn bộ số hàng đó cho ty Nam Anh 
cũng ở tại Việt Nam. Doanh nghiệp tôi có chỉ định Công ty Thuần Việt giao hàng cho Công ty Nam Anh. 
Vậy xin hỏi, công ty tôi ở nước ngoài mua hàng và bán hàng luôn tại Việt Nam như vậy thì Công ty tôi có 
phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại thông tư số 103 năm 2014 hướng dẫn về thuế nhà thầu thì: Tổ chức, cá nhân nước ngoài 

cung cấp hàng hoá tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt 

Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam 

thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. 

Như vậy, trường hợp mua, bán hàng hoá của công ty bạn tại Việt nam là hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ 

và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam do bán lại lô hàng cho công ty Nam Anh nên Công ty bạn thuộc đối 

tượng nước ngoài áp dụng thuế nhà thầu của Việt Nam. 

Tình huống 5: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng ngày 26/12/2012 với nhà thầu nước ngoài để mua động 
cơ tua bin kèm các dịch vụ giám sát lắp đặt, điều chỉnh, chạy thử, đào tạo vận hành...Hợp đồng có thỏa 
thuận giá mua là giá trọn gói bao gồm các loại thuế. Trong thời gian từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 7 
năm 2013, Công ty có chuyển tiền thanh toán ứng trước cho nhà cung cấp 03 đợt(tháng 01; tháng 04 và 
tháng 7); đến ngày 29/8/2013 Công ty chuyển trả tiền thanh toán lần cuối và đã nhận được toàn bộ máy 
móc thiết bị. Công ty đã kê khai và nộp thuế nhà thầu một lần vào ngày 06/9/2013 tính theo toàn bộ khoản 
tiền thanh  toán ứng trước và thanh toán lần cuối cho nhà cung cấp. Vậy Công ty đã kê khai và nộp thuế 
nhà thầu trong trường hợp này có phù hợp với quy định hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có 

thu nhập tại Việt Nam và quy định tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 3(d,e), Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC 

ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định việc 

khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài thì trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà 



Web: www.startup.edu.vn | Email: info@startup.edu.vn | 08 38 78 3881 Trang 71 

 

thầu nước ngoài để mua động cơ tua bin kèm các dịch vụ giám sát lắp đặt, điều chỉnh, chạy thử, đào tạo 

vận hành... thì Công ty phải có trách nhiệm kê khai thuế GTGT và TNDN nộp thay cho nhà thầu nước ngoài 

theo từng lần phát sinh thanh toán tiền (kể cả trường hợp thanh toán ứng trước) chậm nhất là ngày thứ 

mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (ngày chuyển tiền thanh toán) và khai quyết toán thuế chậm 

nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. 

Trường hợp Công ty để đến đợt thanh toán cuối cùng mới thực hiện kê khai và nộp thuế nhà thầu cho toàn 

bộ giá trị hợp đồng là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và  Thông tư số 

28/2011/TT-BTC nêu trên./. 

Tình huống 6: Khách sạn Novotel Nha Trang thuộc Công ty TNHH Hải Yến đang sử dụng dịch vụ duy trì, 
bảo trì phần mềm quản lý bán hàng được cung cấp bởi một Công ty nước ngoài tại Singapore. Hệ thống 
phần mềm này hoạt động trênmạng internet dựa vào hệ thống máy chủ đặt tại Singapore. Công ty chúng 
tôi phải trả cho Công ty nước ngoài một khoản phí sử dụng dịch vụ nói trên. Vậy xin hỏi trường hợp này 
có thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà thầu không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại 

Việt Nam (còn gọi là thuế nhà thầu nước ngoài) thì đối tượng chịu thuế GTGT bao gồm: “- Dịch vụ hoặc 

dịch vụ gắn với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, … cung cấp ngoài Việt 

Nam và tiêu dùng tại Việt Nam” và  thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm: “3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam 

của Nhà thầu nước ngoài, … là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp 

đồng nhà thầu …, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước 

ngoài,...” 

Do vậy trường hợp nhà thầu nước ngoài tại Singapore cung cấp dịch vụ duy trì, bảo trì phần mềm quản lý 

bán hàng tại Khách sạn Novotel Nha Trang, dịch vụ này mặc dù được thực hiện ở nước ngoài thông qua 

mạng internet nhưng phục vụ cho mục đích tiêu dùng tại Việt Nam do đó thuộc đối tượng phải nộp thuế 

nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định. 

Trước khi thanh toán phí dịch vụ cho nhà thầu nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay 

thuế nhà thầu nước ngoài (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-

BTC nêu trên./. 

Tình huống 7: Công ty chúng tôi dự kiến ký hợp đồng bán hàng ký gửi với Công ty Tom&Teddy ở 
Singapore (sau đây gọi tắt là NTNN Tom&Teddy) với dòng sản phẩm quần short thể thao. NTNN 
Tom&Teddy chuyển hàng đến tận nơi cho Công ty chúng tôi qua dịch vụ FedEx và họ chịu trách nhiệm 
làm thủ tục thông quan và nộp các loại thuế nhập khẩu, GTGT... đối với hàng nhập khẩu. Hàng hóa sẽ 
được trưng bày và  bán tại Công ty chúng tôi cho khách lưu trú tại Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân 
Bay (Văn Đăng, Vĩnh Lương, Nha Trang). Công ty chúng tôi cần biết những nghĩa vụ thuế nào mà Công 
ty chúng tôi phải thực hiện thay cho NTNN Tom&Teddy trước khi thực hiện chuyển phần doanh thu phải 
trả cho NTNN Tom&Teddy? 

Trả lời: 

Căn cứ các quy định tại Khoản 2, Điều 1 về đối tượng áp dụng; Khoản 2, Điều 6 về đối tượng chịu thuế 

GTGT; Khoản 2, Điều 7 về đối tượng chịu thuế TNDN; Điều 12, Điều 13 về căn cứ tính thuế GTGT, thuế 

TNDN áp dụng trong trường hợp bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài của Thông tư số 

60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ 
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chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông 

tư 60). 

           Theo Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms thì nội dung cơ bản của điều kiện giao 

hàng DDP (Delivered Duty Paid - Giao đã trả thuế) là người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa 

thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả 

các chi phí thuế và khai hải quan. Điều khoản này không phân biệt hình thức vận chuyển. 

Trường hợp Công ty có quan hệ giao dịch mua bán hàng hóa với NTNN Tom &Teddy ở Singapore mà 

NTNN Tom&Teddy có nghĩa vụ (thông qua dịch vụ FedEx) giao hàng đến tận nơi cho Công ty tại Việt Nam 

đồng thời chịu trách nhiệm làm các thủ tục thông quan, nộp các loại thuế phát sinh và chịu hết các phí tổn 

và rủi ro cho đến khi hàng đến đích thì trường hợp này thuộc diện cung cấp hàng hoá tại Việt Nam theo 

điều kiện giao hàng DDP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms). Do đó NTNN Tom&Teddy 

thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông 

tư 60 nêu trên. 

Trước khi thực hiện thanh toán cho NTNN Tom&Teddy, Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp 

thay cho NTNN Tom&Teddy các loại thuế GTGT và TNDN. Cụ thể như sau: 

1. Thuế GTGT: 

            Theo thoả thuận giữa Công ty và NTNN Tom&Teddy thì hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng 

dưới hình thức điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam, việc cung cấp hàng hóa có kèm 

theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam gắn với việc cung cấp hàng hoá như: làm thủ tục thông quan, khai 

thuế, nộp thuế tại cửa khẩu Việt Nam, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Việt Nam đến địa điểm 

giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam theo thoả thuận ... Do đó, theo quy định Khoản 2, Điều 6 Thông tư 60 

nêu trên thì nếu hợp đồng giữa Công ty và NTNN Tom&Teddy tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị 

dịch vụ đi kèm thì phần giá trị hàng hoá chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, NTNN 

Tom&Teddy chỉ có nghĩa vụ nộp thêm khoản thuế GTGT tương ứng với phần giá trị dịch vụ đi kèm theo 

hàng hóa nêu trên. Ngược lại, nếu hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi 

kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì NTNN Tom&Teddy có nghĩa vụ nộp thuế 

GTGT tính chung cho cả hợp đồng tương ứng với toàn bộ phần doanh thu mà NTNN Tom&Teddy được 

hưởng theo hợp đồng. 

            Việc xác định cụ thể số thuế GTGT phải nộp của NTNN Tom&Teddy thực hiện theo quy định tại 

Điều 12 Thông tư 60 nêu trên. 

2. Thuế TNDN: 

            Theo thoả thuận giữa Công ty và NTNN Tom&Teddy thì hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng 

dưới hình thức điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam, việc cung cấp hàng hóa có kèm 

theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam gắn với việc cung cấp hàng hoá như: làm thủ tục thông quan, khai 

thuế, nộp thuế tại cửa khẩu Việt Nam, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Việt Nam đến địa điểm 

giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam theo thoả thuận ... Do đó,  theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 

60 nêu trên thì thu nhập chịu thuế TNDN của NTNN Tom&Teddy  là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ tương 

ứng với toàn bộ phần doanh thu mà NTNN Tom&Teddy được hưởng theo hợp đồng. 

            Việc xác định cụ thể số thuế TNDN phải nộp của NTNN Tom&Teddy thực hiện theo quy định tại 

Điều 13 Thông tư 60 nêu trên. 
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Việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài được thực hiện theo từng lần 

phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thanh toán 

theo quy định./. 

Tình huống 8: Năm 2012, Công ty chúng tôi ký hợp đồng vay vốn với Công ty mẹ ở nước ngoài và Công ty 

chúng tôi sẽ thanh toán lãi tiền vay theo từng lần nhận tiền vay bắt đầu vào năm 2015. Vậy Công ty chúng 

tôi có phải nộp thay thuế nhà thầu tại thời điểm nhận tiền vay từ Công ty mẹ không? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu 

nhập tại Việt Nam (Thông tư 60/2012) và Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế  (Thông tư 28/2011)thì trường 

hợp Công ty có phát sinh hoạt động vay vốn từ Công ty mẹ ở nước ngoài và có trách nhiệm thanh toán lãi 

vay cho Công ty mẹ theo hợp đồng từ năm 2015 thìtrước khi thanh toán cho Công ty mẹ, Công ty có trách 

nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty mẹ theo từng lần phát sinh thanh toán tiền 

lãi vay choCông ty mẹ như hướng dẫn tại Thông tư 60/2012 và Thông tư 28/2011nêu trên. 

Tình huống 9: Tại Điều 18, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 về thuế nhà thầu quy định 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, vậy Công ty chúng tôi áp dụng từ tháng 
06/2012 có đúng không ? 

Công ty chúng tôi có ký kết hợp đồng quản lý với tập đoàn quản lý Starwood từ tháng 7/2007 về quản lý 
khách sạn, nhà hàng. Chúng tôi đã và đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của thuế nhà thầu là 5% theo 
ngành dịch vụ năm 2012. 
Vậy kính mong Cục thuế hướng dẫn cho chúng tôi về tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng và thời 
gian có hiệu lực để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước được đầy đủ và chính xác. 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Khoản 2(a), Điều 13 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 

12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (Thông tư 60/2012) thì Thông tư 60/2012 có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2012 (sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư là ngày 12/04/2012). Riêng 

về tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

quản lý nhà hàng, khách sạn, casino thì áp dụng theo quy định tạiKhoản 2 Điều 18 Thông tư 60/2012 với 

mức tỷ lệ là 10% kể từ ngày 01/03/2012. 

Tình huống 10: Dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong do Công ty chúng tôi đầu tư đi vào vận hành 
chạy thử từ tháng 6/2012 vừa qua. Chúng tôi đã ký hợp đồng thuê kho với các doanh nghiệp ngoài nước 
thuê kho để tồn chứa, pha chế và xuất bán xăng dầu vào thị trường trong nước hoặc nước ngoài. Các 
doanh nghiệp nước ngoài thuê kho của Công ty chúng tôi mong muốn làm rõ việc họ có phải nộp thuế hay 
không đối với các trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở hoặc không có cơ sở thường trú tại 
Việt Nam nhập hàng từ nước ngoài để tồn chứa/hoặc tiến hành pha chế tại kho Vân Phong, sau đó: 

    + Bán cho doanh nghiệp Việt Nam, nhập khẩu vào thị trường Việt Nam hoặc 
    + Bán cho doanh nghiệp nước ngoài và xuất khẩu ra nước ngoài hoặc 
    + Bán cho doanh nghiệp Việt Nam để bán ra nước ngoài. 

Trả lời: 

Theo quy định tại các Điều 1,4,5,6,7 của Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam 

hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư 60/2012) thì các doanh nghiệp nước ngoài (có 
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cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thuê Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, 

nhập hàng xăng dầu từ nước ngoài để tồn chứa /hoặc tiến hành pha chế tại kho Vân Phongkhông thuộc 

đối tượng phải nộp thuế nhà thầu theo quy định của Thông tư 60/2012 trong trường hợp: 

+ Bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhập khẩu vào thị trường Việt Nam theo điều kiện giao hàng FOB 

(Điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms 2010); 

+ Bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài và xuất khẩu ra nước ngoài; 

+ Bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam (trừ trường hợp cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, 

DAT, DAP theo điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms 2010) để bán ra nước ngoài. 

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Incoterms 2010);cung cấp hàng hoá kèm theo các dịch vụ 

được thực hiện tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc 

đối tượng phải nộp thuế nhà thầu theo quy định của Thông tư 60/2012 vừa nêu./. 
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V. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP VỀ HÓA ĐƠN 

Tình huống 1: Theo thông tư 26 áp dụng từ 01/01/2015 là không còn xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ vậy 

trong tháng 1/2015 DN đã xuất hóa đơn nội bộ rồi. Vậy DN phải làm sao? 

Trả lời:  

Thông tư 26/2015/TT-BTC ký ngày 27/02/2015 vì vậy khi đơn vị đã xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ vào 

tháng 1/2015 thì không cần phải điều chỉnh. 

Tình huống 2: Trường hợp đơn vị mua bán thiết bị điện, dây điện. Khi cần sử dụng dây điện, thiết bị điện 

cho việc sửa chữa, nâng cấp showroom trưng bày sản phẩm của công ty. Như vậy có cần xuất hóa đơn 

cho số lượng xuất sử dụng hay không? 

Trả lời: 

Tại khoản 9, điều 3, TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 thì trường hợp của đơn vị trình bày là hàng tiêu 

dùng nội bộ thì không phải xuất hóa đơn. 

Tình huống 3: Trường hợp mua quà tết tặng khách hàng và cơ quan ban ngành có xuất hoá đơn cho từng 

khách hàng và cơ quan chức năng không? Nếu tặng quà cho 80 khách hàng thì phải xuất 80 hoá đơn đúng 

không? Khi xuất hoá đơn nội dung ghi như thế nào? Có ghi nhận doanh thu không hay giảm giá vốn hàng 

hoá? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định: Người bán phải lập hóa đơn khi bán 

hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng 

mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. 

Trường hợp quà tặng cho khách hàng có giá trị từ 200.000đ trở lên phải xuất hóa đơn cho từng khách 

hàng. 

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, hàng hóa tặng, cho không hạch toán doanh thu tính 

thuế TNDN. 

Tình huống 4: Khi nộp thông báo phát hành sử dụng hoá đơn, cơ quan đăng ký sử dụng số lượng hoá 

đơn nhiều nhưng vì cơ quan có thay đổi tên và địa chỉ, sử dụng hoá đơn đã đăng ký không hết. Xin hỏi cơ 

quan thuế trường hợp này phải xử lý thế nào cho đúng? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 5 điều 3 TT 26/2015/TT-BTC hướng dẫn: Hoá đơn đã thông báo phát hành nhưng thay 

đổi tên và địa chỉ nhưng số đăng ký chưa sử dụng hết thì có 2 trường hợp: 

+ Thay đổi tên và địa chỉ không thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý, tổ chức vẫn có nhu cầu sử dụng 

hoá đơn thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào tiêu thức đã in sẵn để sử dụng và gửi thông báo phát 

hành điều chỉnh (mẫu 3.13 Phụ lục 3 TT 39/2014/TT-BTC) 

+ Thay đổi tên và địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì nộp 

báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu thông tin mới lên hoá đơn, 

gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu 3.10 Phụ lục 3) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo 

phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. 

- Nếu không có nhu cầu sử dụng thì thực hiện huỷ các số hoá đơn và thông báo phát hành hoá đơn 

mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. 
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Tình huống 5: Cho doanh nghiệp hỏi: nếu sử dụng hoá đơn đặt in xin không đóng dấu thì có nên không, 

có rủi ro gì không? 

Trả lời: 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa 

đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức 

tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục 

thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”. 

Khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ xem xét điều kiện đáp 

ứng cụ thể để trả lời cho doanh nghiệp. 

Tình huống 6: Công ty có sử dụng hoá đơn xuất khẩu đặt in, đã có đăng ký tiếp tục sử dụng số lượng số 

hoá đơn xuất khẩu còn tồn trước ngày 31/7/2014. Xin hỏi công ty được sử dụng hoá đơn xuất khẩu cho 

đến hết số lượng đã đăng ký không hay phải hủy. Thủ tục huỷ hoá đơn xuất khẩu còn tồn như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 1 Điều 5 thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC như sau: 

2. Các loại hóa đơn: 

a) Hoá đơn GTGT: dùng cho hoạt động: 

+ Buôn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa 

+ Hoạt động vận tải quốc tế 

+ Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu 

Như vậy không còn loại hóa đơn xuất khẩu. 

- Căn cứ điều 7 TT 119/2014/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu 

mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014. 

Vì vậy hoá đơn xuất khẩu còn tồn được sử dụng đến hết ngày 31/10/2014. Từ 01/11/2014 doanh 

nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn theo quy định tại điều 29 TT 39/2014/TT-BTC 

Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn như sau: 

- Thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng theo mẫu 3.12 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC sau đó 

thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. 

Thủ tục hủy hóa đơn gồm có: 

a) Lập bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ. 

b) Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, bộ phận kế toán. 

c) Các thành viên hội đồng huỷ hoá đơn phải ký vào biên bản huỷ hóa đơn 

d) Hồ sơ huỷ hóa đơn:                

- Quyết định thành lập hội đồng huỷ 

- Bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ 

- Biên bản huỷ hoá đơn 

- Thông báo kết quả huỷ hoá đơn ghi nội dung huỷ : loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, 

lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy  (mẫu 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm TT 39) 

 Hồ sơ huỷ hóa đơn phải lưu tại tổ chức, cá nhân. Riêng thông báo kết quả huỷ lập thành 2 bản, 1 bản 

lưu, 1 bản gửi cơ quan thuế chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày huỷ hoá đơn. 
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Tình huống 7: Do đặc thù hàng hóa bán lẻ trong ngày là nhiều, với số lượng hàng hóa lớn hơn 200.000đ 

mà khách hàng không lấy hóa đơn tương đối lớn, nên Công ty của chúng tôi đã lập văn bản xin với cơ 

quan thuế ở trụ sở chính là không lập hóa đơn đối với những hàng hóa bán trên 200.000đ mà cuối ngày 

tập hợp và xuất tổng hợp trên 1 hóa đơn. Vậy ở Chi nhánh con của chúng tôi có phải lập thêm văn bản xin 

tổng hợp kê khai vào hóa đơn vào cuối ngày đối với hàng hóa đối với những mặt hàng lớn hơn 200.000đ 

không xuất hóa đơn tại cơ quan quản lý thuế của Chi nhánh không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì: “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa 
chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người 
mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua 
không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua 
không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.” 
Bạn không nêu rõ Công ty và Chi nhánh đang kinh doanh mặt hàng gì. 
Trường hợp Chi nhánh khai thuế GTGT độc lập thì phải đăng ký và được cơ quan Thuế quản lý trực tiếp 
trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận lập hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày. 

Tình huống 8: Chào Anh/Chị! Công ty em bán hàng cho một khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 

200.000đ. Em đã xuất lẻ hóa đơn đó vào tháng 7. Và bây giờ em phát hiện ghi sai số tiền dòng tổng cộng 

tiền thanh toán (dòng tiền hàng và tiền thuế ghi đúng). Em đã kê khai thuế của tháng 7. Kính mong anh/chị 

hỗ trợ kịp thời để công ty thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì trường hợp hóa đơn đã lập và giao 
cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, công ty và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát 
hiện sai sót thì công ty và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, 
đồng thời công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng 
hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ 
vào hóa đơn điều chỉnh, công ty và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu 
vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 
Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì Công ty vẫn lập lại hóa đơn theo hướng dẫn trên, chỉ không 
phải lập biên bản với khách hàng (vì khách không nhận hóa đơn) 

Tình huống 9: Thông tư mới 119 có hướng dẫn lại nội dung quy định Thông thư 219 về cách dùng Hóa 

đơn đối với trường hợp xuất khẩu là hóa đơn thương mại, tuy nhiên tại Thông tư 39 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về hóa đơn (thông tư đang sử dụng hiện hành) thì chỉ có 2 loại hóa đơn GTGT & hóa đơn bán 

hàng. Vậy đề nghị Cục Thuế hướng dẫn rõ ràng hóa đơn thương mại là loại hóa đơn gì để DN được biết và 

thực hiện đúng?  

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 39/2014 quy định các loại hóa đơn gồm: hóa đơn GTGT (Tổ 
chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (Tổ chức, cá nhân 
khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) tại khoản 7, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-
BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2014 hướng dẫn hóa đơn thương mại đối với trường hợp xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 1, điều 5 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 cuả Bộ Tài chính sửa đổi 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/9/2014) thì khi bán hàng ra nước ngoài Doanh nghiệp 
không cần cần lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng.  

Doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại cùng với tờ khai hải quan hàng xuất khẩu như: Invoice , 
Commercial Invoice 

Tình huống 10: Công ty đang sử dụng hóa đơn XK, theo quy định mới thì phải chuyển sang sử dụng hóa 
đơn GTGT nhưng loại hóa đơn GTGT của Công đã đặt in trước đây, đã đăng ký phát hành không có tiếng 
Anh và thiếu nhiều thông tin như hợp đồng, số cost, số sill, ngày tàu chạy…? Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn 
thực hiện tạo điều kiện thuận lợi Công ty. 
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Trả lời: 

Đối với các hoá đơn xuất khẩu, trường hợp Công ty đã đặt in và thông báo phát hành trước thời điểm 
Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa sử dụng hết, 
nếu có nhu cầu thì vẫn được tiếp tục sử dụng. Đến ngày 01/6/2014 cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận thông 
báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty đã đăng ký trước ngày 01/6/2014 thì phải đăng ký 
số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng chậm nhất đến ngày 
31/7/2014. 

Để thể hiện được nhiều thông tin riêng trên hóa đơn GTGT, Công ty có thể đặt in riêng loại hóa đơn 
GTGT dành cho hoạt động xuất khẩu (cần đảm bảo quy định về hình thức của hóa đơn GTGT). 

Tình huống 11: Trong 03 tháng đầu năm 2014, Công ty tôi đã xuất hóa đơn GTGT bán mặt hàng cám đã 
xuất hóa đơn và không tính thuế, đã kê khai thuế. Nay theo hướng dẫn của Cục Thuế thì mặt hàng này 
chịu thuế 5%. Vậy tôi phải điều chỉnh hóa đơn, kê khai lại như thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy 
định: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán 
và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc 
có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi 
rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia 
tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều 
chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).” 

Theo đó, đề nghị Công ty của bạn phối hợp với người mua hàng lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng 
văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, 
Công ty và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. 

Tình huống 12: Tôi làm mất hoá đơn mua của cơ quan thuế mà không khai báo việc bị mất hoá đơn thì có 

sao không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điểm 3, Điều 31, Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá 
đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì: “Phạt tiền từ 6.000.000 đồng tiền đến 30.000.000 đồng đối với 
hành vi không khai báo việc làm mất hoá đơn đã mua.” 

Như vậy, khi bị mất hoá đơn mua của cơ quan thuế nếu không khai báo bạn sẽ bị phạt tiền từ 
6.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Tình huống 13: Công ty tôi hiện đang thực hiện chương trình khuyến mại khi khách hàng mua mỗi sản 
phẩm của công ty sẽ được tặng một phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 200 nghìn đồng. Xin hỏi, khi xuất hoá 
đơn giá trị gia tăng cho khách hàng giá tính thuế giá trị gia tăng có phải cộng thêm 200 nghìn đồng giá trị 
phiếu mua hàng hay không?  

Trả lời: 

Tại điểm c, khoản 5, điều 7, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định 
về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hình thức khuyến mại bán hàng có kèm theo hiếu mua hàng thì 
không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với phiếu mua hàng tặng kèm. 

Như vậy, khi công ty bạn xuất hoá đơn giá trị gia tăng thì trên hóa đơn chỉ thể hiện giá trị hàng hóa mà 
không bao gồm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng tặng kèm.  

Tình huống 14: Công ty tôi là công ty kinh doanh về máy tính, nhân dịp năm học mới Công ty thực thực 
hiện chương trình khuyến mại giảm giá 1 triệu đồng/máy tính đối với mỗi sinh viên mua máy tính. Xin hỏi 
khi bán máy tính cho sinh viên, công ty xuất hóa đơn giá trị gia tăng với giá tính thuế là giá đã trừ đi phần 
giảm giá hay phải ghi giá bán bình thường? 

Trả lời: 

Về nội dung của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau, Tại khoản 5, điều 7 thông tư 219 năm 2015 của Bộ 
Tài chính quy định đối với hình thức khuyến mại bán hàng giá thấp hơn giá bán hàng trước đó thì giá tính 
thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. 
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Như vậy, nếu công ty bạn áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá cho sinh viên mua máy tính thì 
công ty bạn lập hóa đơn là giá đã giảm. 

Tình huống 15: Công ty chúng tôi có trúng thầu một hợp đồng cung cấp thiết bị y tế cho Ban quản lý dự án 
hỗ trợ Thiết bị y tế (Ban quản lý tại Việt Nam) được hỗ trợ tiền từ các quỹ nhân đạo. Khi bán hàng cho Ban 
quản lý dự án, chúng tôi đã xuất hoá đơn GTGT không có thuế GTGT và kê khai vào doanh thu không chịu 
thuế. Như vậy công ty xuất hóa đơn đã đúng chưa? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi thì tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định 
thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với các mặt hàng: 

“Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, 
chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu 
thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và 
các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế. 

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, 
nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, 
dịch truyền; vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, 
bao  tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da 
(không bao gồm mỹ phẩm).” 

 Trường hợp Công ty bạn ký hợp đồng cung cấp thiết bị y tế với Ban quản lý dự án hỗ trợ thiết bị y 
tế  thì Công ty phải thực hiện xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% . 

Việc Công ty xuất hoá đơn GTGT không có thuế GTGT và kê khai vào doanh thu không chịu thuế đối 
với hợp đồng nêu trên là không đúng quy định. 

Tình huống 16: Doanh nghiệp tôi mua hàng hoá nhập khẩu do thanh lý hàng tịch thu của cơ quan quản lý 
thị trường thì cơ quan quản lý thị trường có cần phải xuất hóa đơn hay không? 

Trả lời: 

Tại điểm 6, điểm 7, điều 5 thông tư liên tịch số 64 quy định: Đối với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ 
quan có chức năng bán hàng tịch thu hoặc của cơ quan Dự trữ quốc gia thì phải có hoá đơn do cơ quan có 
chức năng bán hàng tịch thu lập trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hoá hoặc hoá 
đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia. 

Như vậy, nếu công ty bạn mua hàng hoá tịch thu của cơ quan quản lý thị trường thì cơ quan quản lý 
thị trường đó phải lập và giao hóa đơn cho công ty bạn. 

Tình huống 17: Doanh nghiệp tôi có trụ sở chính tại Hà Nội, có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp 
đang tự in hoá đơn. Xin hỏi giờ chúng tôi mở chi nhánh tại Đà Nẵng thì chi nhánh có được tự in hoá đơn 
không? 

Trả lời: 

Theo Điều 6 Thông tư số 39 quy định về hoá đơn thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có 
mã số thuế gồm: Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến 
thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với 
trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. 

Như vậy, doanh nghiệp bạn có mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng và đang sử dụng hóa đơn tự in thì các Chi 
nhánh của doanh nghiệp cũng được tự tạo hóa đơn tự in. 

Tình huống 18: Doanh nghiệp tôi thực hiện bán điện thoại di động theo phương thức trả góp, giá trả góp 
chưa có thuế GTGT là 11,5 triệu đồng, trong đó lãi trả góp là 0,5 triệu đồng. Xin hỏi, khi lập hóa đơn tính 
thuế GTGT trên giá trả góp là 11,5 triệu đồng có đúng không? 

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại khoản 7, điều 7 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính có 
quy định giá tính thuế GTGT như sau: “ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá 
tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả 
chậm.” 
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Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp bạn tính thuế GTGT trên giá trả góp 11,5 triệu là không đúng, bạn 
chỉ tính thuế trên giá không bao gồm lãi trả góp. 

Tình huống 19: Công ty tôi nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT có trụ sở tại quận Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội, tháng 1/2015 công ty tôi có đầu tư dự án tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, dự án đang 
trong quá trình đầu tư, công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư. Quý 1 năm 
2015 công ty có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 400 triệu đồng, thuế GTGT phải nộp của hoạt 
động sản xuất kinh doanh là 150 triệu đồng. Vì trong giai đoạn đầu từ nên công ty rất cần vốn, Công ty làm 
hồ sơ xin hoàn toàn bộ số thuế 400 triệu đồng của dự án đầu tư có được không?  

Trả lời: 

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm a, khoản 12, điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/2/2015 có quy định: “a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ có dự án đầu tư(trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong 
giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế 
GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khaithuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh 
đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. 

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu 
đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.” 

Căn cứ quy định nêu trên, công ty bạn phải thực hiện bù trừ giữa số thuế đầu vào của dự án đầu tư là 400 
triệu đồng với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là 150 triệu đồng. Như vậy, sau 
khi bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết còn lai là 250 triệu đồng nhỏ 
hơn 300 triệu đồng, nên chưa đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mà sẽ thực hiện kết 
chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong kỳ kê khai tiếp theo. 

Tình huống 20: Công ty tôi sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó có một dây truyền sản xuất đá. Số đá sản 
xuất một phần bán ra, một phần xuất vào sản xuất xi măng. Vậy Công ty tôi có phải lập hóa đơn của khối 
lượng đá đưa vào sản xuất xi măng hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 7a, điều 3 của thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Người bán phải lập 
hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, 
quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao 
động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 

Như vậy, trường hợp công ty bạn khi xuất đá vào để tiếp tục sản xuất xi măng  là xuất hàng hoá cho nội bộ 
để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh nên Công ty không phải lập hoá đơn trong trường hợp này. 

Tình huống 21: Tháng 3 năm 2015 tôi phát hiện ra do sơ suất trong tháng 2 năm 2015 tôi có viết sai tên 
của người mua hàng trên một hóa đơn giá trị gia tăng, các chỉ tiêu khác như mã số thuế, địa chỉ của người 
mua hàng vẫn đúng. Xin hỏi  tôi có phải lập hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai sót đó không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 7 Điều 3 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính thì: trường hợp hóa đơn đã lập có 
sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều 
chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. 

Như vậy trường hợp bạn viết sai tên của khách hàng nhưng mã số thuế và địa chỉ của người mua ghi đúng 
thì bạn không phải lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập biên bản điều chỉnh. 

Tình huống 22: Công ty có chính sách miễn phí (cung cấp dịch vụ không thu tiền) đối với các dịch vụ ăn 

uống, dịch vụ phòng ở và dịch vụ khác cho các đối tượng là người lao động của Công ty (trưởng bộ phận, 

ban giám đốc, giám đốc kinh doanh và tiếp thị ...) cũng như cho các khách hàng, đối tác. Vậy Công ty xin 

hỏi đây có phải là trường hợp tiêu dùng nội bộ và có phải xuất hóa đơn hay không?  
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Trả lời: 

Tại  Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 

119/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC)quy định: 

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ 

dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay 

lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản 

xuất). 

Trường hợp Công ty theo như trình bày có chính sách miễn phí (cung cấp dịch vụ không thu tiền) đối với 

các dịch vụ ăn uống, dịch vụ phòng ở và dịch vụ khác cho các đối tượng là người lao động của Công 

ty (trưởng bộ phận, ban giám đốc, giám đốc kinh doanh và tiếp thị ...) cũng như cho các khách hàng, đối 

tác ... của Công ty thì đây được xem là dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người 

lao động. Do đó, khi cung cấp các dịch vụ miễn phí không thu tiền nêu trên, Công ty vẫn phải lập hoá đơn 

GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ 

cho khách hàng thông thường theo quy định tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC. 

Hoạt động tiêu dùng nội bộ thuộc diện không phải xuất hóa đơn mà Công ty đề cập đến chỉ áp dụng đối 

với hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tụcquá trình sản xuất theo đúng quy định 

tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã trích dẫn nêu trên./. 

Tình huống 23: Công ty có hoạt động bán bê tông thương phẩm và đã giao hàng xong cho khách hàng 

theo Hợp đồng, tuy nhiên do khách hàng chưa trả tiền và mất khảnăng thanh toán tiền công nợ nên qua 

tranh chấp Tòa án đã công nhận hòa giải chuyển nghĩa vụ thanh toán tiền hàng qua bên thứ ba. Vậy khi 

nhận tiền thanh toán từ bên thứ ba Công ty có phải xuất hóa đơn GTGT cho bên thứ ba không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài 

chính quy định về việc lập hoá đơn khi bán hàng hóa. Trường hợp Công ty theo như trình bày có hoạt 

động bán bê tông thương phẩm cho khách hàng theo Hợp đồng thì Công ty có trách nhiệm lập và xuất hóa 

đơn GTGT cho khách hàng ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng 

hóa (bê tông thương phẩm) cho người mua mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

Trường hợp theo thoả thuận trên Hợp đồng mà hàng hóa bê tông thương phẩm được giao hàng nhiều lần 

thì cứ mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao bê tông thương phẩm cho khách hàng (thể hiện trên chứng từ giao 

nhận hàng) thì Công ty đều phải có trách nhiệm lập và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đối với khối 

lượng, giá trị hàng hóa bê tông thương phẩm được giao tương ứng thể hiện trên các chứng từ giao nhận 

hàng giữa hai bên. 

Do nghĩa vụ lập và xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng của Công ty không phụ thuộc vào việc đã thu được 

tiền hay chưa thu được tiền bán hàng theo quy định tạiKhoản 2(a) Điều 16 Thông tư 39. Vì vậy, việc khách 

hàng có thanh toán tiền hàng cho Công ty hay không, cũng như việc các bên thỏa thuận chuyển nghĩa vụ 

thanh toán tiền hàng cho Công ty qua một bên thứ ba khác theo quyết định công nhận của Tòa án, thì cũng 

không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Công ty trong việc lập và xuất hóa đơn GTGT cho 

khách hàng ngay tại thời điểm giao hàng./. 

Tình huống 24: Công ty và bên nhà thầu thi công đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình 
theo quyết toán gói thầu đã được phê duyệt, nhà thầu đã xuất hóa đơn đầy đủ nhưng Công ty vẫn chưa 
thanh toán hết tiền cho nhà thầu thì Công ty có được kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của hóa 
đơn nhà thầu đã xuất hay không? Trường hợp công trình xây dựng kéo dài, khi duyệt quyết toán giá trị 
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công trình xây dựng có thay đổi, điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì thực hiện thủ 
tục hóa đơn, chứng từ như thế nào, xuất hóa đơn chậm có bị xử phạt hay không? 

Trả lời: 

Căn cứ các quy định tại  Khoản 2(a), Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và tạiKhoản 5, Điều 8 Thông tư 

số 219/2013/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT của nhà thầu là thời điểm bàn 

giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu 

được tiền hay chưa thu được tiền. Do đó, trường hợp Công ty theo như trình bày đã nghiệm thu hoàn 

thành bàn giao toàn bộ công trình theo quyết toán gói thầu đã được phê duyệt thì nhà thầu có trách 

nhiệm lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với toàn bộ giá trị công trình đã nghiệm thu hoàn thành 

bàn giao mà không phụ thuộc vào việc Công ty đã thanh toán hết tiền cho nhà thầu hay chưa. Về phía 

Công ty được kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn nhà thầu đã xuất nêu trên nếu đáp 

ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-

BTC. 

Về thời điểm xuất hóa đơn trong trường hợp công trình xây dựng, lắp đặt có thời gian thực hiện dài, việc 

thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, thì nhà 

thầu phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo từng lần bàn giao công trình, hạng mục công trình, 

khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn 

thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình xây dựng có điều chỉnh giá trị khối 

lượng xây dựng phải thanh toán thì nhà thầu thực hiện lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình 

phải thanh toán theo quy định tại Khoản 2.10 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Nếu nhà thầu không lập 

hóa đơn hoặc lập hóa đơn và kê khai nộp thuế chậm so với quy định này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành 

chính và tính tiền chậm nộp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật 

Quản lý thuế./. 

Tình huống 25: Công ty đã tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ các khoản 

nợ (bao gồm nợ thuế) theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phần giá trị tài sản còn lại được phân chia 

cho các thành viên của Công ty theo quy định của pháp luật có thuộc trường hợp phải xuất hóa đơn hay 

không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1(b) Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC - sau đây gọi tắt là Thông tư 39) quy định về nguyên tắc lập hoá đơn như sau: 

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ 

dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay 

lương cho người lao động ...” 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo như trình bày nếu đã tiến hành các thủ tục giải thể 

doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ các khoản nợ (bao gồm nợ thuế) theo đúng quy định tại Điều 158 Luật 

Doanh nghiệp 2005 thì phần giá trị tài sản còn lại được phân chia cho các thành viên của Công ty theo quy 

định của pháp luật. Hoạt động phân chia tài sản cho các thành viên Công ty theo quy định của pháp luật về 

giải thể doanh nghiệp nêu trên không thuộc các trường hợp phải xuất hóa đơn theo quy định tại Khoản 1(b) 

Điều 16, Thông tư 39 nêu trên./. 

Tình huống 26: Hoá đơn GTGT đóng 2 dấu tròn của công ty (01 dấu treo và 01 dấu ở vị trí “Thủ trưởng 
đơn vị” thì có được chấp nhận không? 

Trả lời: 
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Trường hợp đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn GTGT và có đóng 2 dấu tròn (một dấu treo phía trên bên 

trái và một dấu ở vị trí thủ trưởng đơn vị), giám đốc chi nhánh ký tên tại vị trí thủ trưởng đơn vị thì hóa đơn 

đủ điều kiện khai thuế. 

Tình huống 27: Trường hợp DN nhận ủy thác nhập khẩu khi xuất trả hàng hoá cho bên uỷ thác có phải 
xuất hoá đơn GTGT không? 

Trả lời: 

Theo Điểm 2.2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định 

trường hợp DN nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa cho các cơ sở khác, khi trả hàng, nếu đã nộp thuế 

GTGT ở khâu nhập khẩu, DN lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào. Trường hợp DN chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu, DN 

lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu 

thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu ủy 

thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên. 

 

Tình huống 28: Theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC, bắt đầu từ 01/9/2014 công ty không được xuất hóa 
đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa, khi có thực hiện giảm giá hàng bán và có hàng bán bị trả lại từ phía 
nước ngoài, chứng từ được xử lý như thế nào để công ty có thể khai thuế và thực hoàn thuế? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 01/9/2014 không áp dụng hóa 
đơn thuế GTGT khi xuất hàng hóa xuất khẩu.  

Cty được sử dụng hóa đơn thương mại để xuất hàng. Để hạch toán và quản lý, Cty có thể sử dụng HĐ 
GTGT nhưng lưu nội bộ (tại quyển). Quy định hiện hành không yêu cầu kèm theo hồ sơ khi đề nghị hoàn 
thuế). 

Trong thời gian này nếu Công ty có phát sinh trường hợp giảm giá hàng bán và có hàng hóa bị trả lại, thì 

vẫn được điều chỉnh trên hóa đơn GTGT để được khai thuế và hoàn thuế, các hóa đơn điều chỉnh được 

lưu tại quyển. 

Tình huống 29: Công ty có làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước từ Công ty 

TNHH Việt Hải tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc để thực hiện dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm. Công ty 

muốn hỏi cách xác định thuế GTGT để Công ty Việt Hải có cơ sở để xuất hóa đơn cho Công ty chúng tôi? 

Trả lời: 

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa thì đất để thực hiện dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm của 

Công ty tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc là đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, 

có nguồn gốc là đất do UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH Thương mại Việt Hải (là người sử dụng đất tự 

nguyện trả lại đất) để cho Công ty thuê lại. 

Như vậy, giữa Công ty và Công ty TNHH Thương mại Việt Hải không phát sinh giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất mà chỉ thuần túy là giao dịch chuyển nhượng tài sản trên đất thuê của Nhà nước. Vì 

vậy, khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, Công ty TNHH Thương mại Việt Hải có 

nghĩa vụ xuất hóa đơn GTGT theo mức thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng theo hợp 

đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) mà không phân biệt yếu tố hình thành giá chuyển nhượng./. 

Tình huống 30: Do tên Công ty chúng tôi khá dài, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh 

vực Ngân hàng, cấp điện ,cấp nước không thể ghi đầy đủ tên của Công ty trên hóa đơn bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ cho Công ty nên Công ty đề nghị sử dụng tên viết tắt theo tên viết tắt của Công ty trên 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì có đảm bảo đúng quy định về hóa đơn hay không? 

Trả lời: 
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Tại Khoản 2(b) Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa 

đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC và 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau: 

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” 

 Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. 

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt  thì phải đảm bảo 

xác định đúng người mua, người bán.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng tên viết tắt của Công ty mà tên viết tắt này đã được 

đăng ký và được thể hiện trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty đảm bảo xác định được 

đúng người mua, người bán là phù hợp với quy định trên./. 

Tình huống 31: Tháng 10 vừa qua công ty tôi tự xây dựng cho công nhân nhà nghỉ giữa ca ngay tại khu 
vực thi công của doanh nghiệp. Xin hỏi khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ này công ty tôi có phải lập hoá 
đơn giá trị gia tăng không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại thông tư 119, trường hợp cơ sở kinh doanh tự xây dựng tài sản cố định để phục vụ sản 
xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá thuế giá trị gia tăng thì khi hoà thành, nghiệm thu và bàn 
giao sản phấm cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài 
sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định. 

Tình huống 32: Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hóa đơn giả, cơ quan thuế có giải pháp nào để hỗ 

trợ thêm cho doanh nghiệp trong kiểm tra, loại trừ các hoá đơn giả nói trên hay không ? 

Trả lời: 

Để phục vụ tra cứu thông tin về hóa đơn, Tổng cục Thuế đã xây dựng Website tra cứu hoá đơn tại địa 
chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn do cơ quan thuế và 
người nộp thuế phát hành. Thông tin trên website này được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các 
đơn vị phát hành hoá đơn (bao gồm cả người nộp thuế và cơ quan thuế). Công ty có thể tra cứu được các 
thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị 
sử dụng và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn của người nộp thuế ngừng hoạt 
động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra 
của cơ quan Thuế). Website này do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý và cập nhật thông tin, để có thể tra 
cứu đầy đủ các thông tin liên quan, Công ty có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng trên website để 
biết thêm chi tiết. 

Ngoài ra, có một số hình thức hỗ trợ khác từ phía cơ quan thuế trong việc tra cứu xác minh thông tin hóa 
đơn mà Công ty có thể khai thác thực hiện như: 

- Tra cứu thông tin về các doanh nghiệp hiện đang hoạt động, tạm dừng hay đã giải thể ở mục “Tra cứu 
thông tin người nộp thuế” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn.   

- Truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ http://gdt.gov.vn để tra cứu thông tin về danh 
sách người nộp thuế bỏ địachỉ kinh doanh (tại mục Danh sách cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh);  tra cứu thông 
tin về hóa đơn không còn giá trị sử dụng, cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn … (tại mục Thông tin cảnh 
báo NNT vi phạm). 

- Trong trường hợp cần thiết, Công ty cũng có thể yêu cầu bằng văn bản hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp để được hỗ trợ, hướng dẫn trong việc xác minh hóa đơn./. 

Tình huống 33: Công ty xuất hóa đơn bán xe cho khách hàng, hóa đơn được phát hiện thiếu Mã số thuế 
của người mua sau khi liên 2 đã nộp Công an và hoàn tất việc đăng ký lưu hành xe. Công ty làm biên bản 
bổ sung mã số thuế cho khách hàng thì khách hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp 
Công ty đã lập hóa đơn và đã giao cho người mua sau đó phát hiện hóa đơn đã lập sai (ghi thiếu mã số 
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thuế của người mua) nếu hai bên chưa kê khai thuế thì phải hủy bỏ, Công ty và người mua lập biên bản thu 
hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. 
Công ty gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định. Trường 
hợp hai bên đã kê khai thuế hoặc vì lý do nào đó không thể thu hồi được các liên của hóa đơn đã lập sai thì 
Công ty và bên mua phải thực hiện thủ tục xử lý đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Khoản 3 Điều 
18 Thông tư số64/2013/TT-BTC. 

Đối với hóa đơn đã lập ghi sai hoặc ghi thiếu các chỉ tiêu bắt buộc như tên, địa chỉ, mã số thuế người mua 
... mà không được xử lý theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC thì người mua không đủ 
điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và cũng không được đưa vào chi phí vì không đáp ứng 
theo quy định tại Khoản 1(b) Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 22/7/2012 của Bộ Tài chính./. 
Tình huống 34: Trên hoá đơn uỷ nhiệm do bên nhận uỷ nhiệm lập thì tên đơn vị bán là tên đơn vị uỷ 
nhiệm hay đơn vị được uỷ nhiệm? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Hoá đơn uỷ nhiệm do 

bên nhận uỷ nhiệm lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị uỷ nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía 
trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa 
đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). 

Tình huống 35: Văn bản uỷ nhiệm lập hoá đơn phải gồm những thông tin cơ bản nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Nội dung văn bản uỷ 
nhiệm lập hoá đơn phải ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn uỷ nhiệm (hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký 
hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số …đến số…); mục đích uỷ nhiệm, thời hạn uỷ nhiệm; phương 
thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hoá đơn uỷ nhiệm (nếu là hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử); 
phương thức thanh toán hoá đơn uỷ nhiệm.  
Tình huống 36: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, với những trường hợp có dùng 
hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người 
lao động và tiêu dùng nội bộ thì có phải lập hoá đơn không? Nội dung ghi trên hoá đơn GTGT như thế nào? 

Trả lời: 

 Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Tiết 2.4, Điểm 

2, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư thì các trường hợp trên đều phải lập hoá đơn GTGT. Đối với 
hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là 
hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo; 
đối với hàng hoá dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ 
thì trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho 
khách hàng. 

Tình huống 37: Công ty tôi đã thông báo phát hành hóa đơn tự in với số lượng hóa đơn là 800 số. Công ty 
đã sử dụng hết 500 số, còn lại 300 số chưa sử dụng. Đến nay, Công ty muốn thay đổi một số thông tin trên 
hóa đơn và không muốn sử dụng số còn tồn . Vậy Công ty tôi có được hủy các hóa đơn đó không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp doanh nghiệp không 

muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn 
chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định. 

Tình huống 38: Công ty tôi mới thành lập tháng 6/2014, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vừa bán hàng trong nước, vừa bán hàng vào 
khu phi thuế quan và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Công ty 
tôi sẽ sử dụng loại hóa đơn nào? 

Trả lời: 
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Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các 
trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài sử dụng hóa 

đơn bán hàng (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-
BTC). 

Tình huống 39: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh có được tạo hóa 
đơn đặt in  không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các đơn vị sự nghiệp công lập có 
hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ điều kiện tự in hóa đơn, nhưng 
không tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in. 

Tình huống 40: Tôi mới mở CSKD mua bán vật liệu xây dựng và được cơ quan thuế xác định là đối tượng 
phải mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành. Tôi muốn hỏi hồ sơ thủ tục mua hoá đơn tại cơ quan thuế 
như thế nào? 

Trả lời: 

Căn cứ tại tiết a, khoản 2, điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về thủ tục mua 
hoá đơn do cơ quan thuế phát hành cần phải có: 

- Đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) 

- Giấy Chứng minh thư nhân dân của người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh 
nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) 
vẫn còn hạn sử dụng theo quy định của pháp luật. 

- Văn bản cam kết (nếu  là mua lần đầu) (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự 
chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang 
ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn. 

Tình huống 41: Công ty tôi mở 5 hệ thống siêu thị tại Hà Nội và Hải Phòng, Công ty tôi thuộc đối tượng tự 

in hoá đơn. Do đặc thù kinh doanh siêu thị nên khi Công ty muốn sử dụng máy tính tiền để in và xuất hóa 
đơn cho khách hàng. Tôi muốn hỏi hoá đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải thể hiện các nội dung gì và có 
phải thông báo phát hành không?  

Trả lời: 

Căn cứ vào điều 14 của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hoá đơn in trực tiếp từ máy tính tiền thì trên hoá đơn 
của DN cần thể hiện các nội dung và phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán); 

- Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng); 

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế 
theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, 
tổng tiền thanh toán có thuế GTGT; 

- Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn. 

- Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng. 

- Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán 
doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm 
không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu 
doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế. 
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Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát 
hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát 
hành. 

Tình huống 42: Doanh nghiệp tôi kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, 
chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến  ghi trong hợp đồng. Xin hỏi, khi thu tiền, Doanh nghiệp có 
phải viết hóa đơn GTGT hay chỉ viết phiếu thu tiền? 

Trả lời: 

 

Theo quy định tại điểm 2.11 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì: 
Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, 
chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng 
thì khi thu tiền, tổ chức, cá nhân phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được 
giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT.  

Tình huống 43:  Công ty tôi nhận thầu  xây dựng toà nhà cao tầng, theo hợp đồng thì thời gian thực hiện là 

2 nămthanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. Khi l 
thanh toán khối lượng công trình xây dựng  bàn giao theo tiến độ thì Doanh nghiệp A có phải lập hóa đơn 
GTGT không? Trường hợp công trình xây dựng toà nhà cao tầng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán 
giá trị công trình, nhưng khi duyệt quyết toán có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì 
Doanh nghiệp A có phải lập lại hoá đơn không? 

Trả lời: 

Tại điểm 2.10 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính  quy định: “Cơ sở 
xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo 
tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây 
lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình 
xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công 
trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh 
giá trị công trình phải thanh toán.” 

Căn cứ quy định trên, Khi thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao theo tiến độ thì Doanh 
nghiệp A phải lập hóa đơn. Hoá đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp 
công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá 
trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì Doanh nghiệp A phải lập 
hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán. 
Tình huống 44:  Trong tháng 4/2014, Công ty có bán 1 lô hàng và đã xuất hoá đơn giao cho khách hàng là 
cá nhân X (là đối tượng không có hóa đơn),  đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ. Tháng 6/2014, khách hàng 
X trả lại toàn bộ số hàng đã mua với lý do hàng không đúng mẫu mã. Xin hỏi, khi nhận hàng trả lại của 
khách hàng X thì Công ty  có phải thu hồi hóa đơn đã lập không ? 

Trả lời: 

Tại điểm 2.8, phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014  của Bộ Tài chính quy định: “Tổ 
chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người 
mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi 
xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do 
không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có). 

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập 
biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT 
theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn 
đã lập.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bán hàng cho cá nhân X đã xuất hoá đơn và kê khai thuế, khách 
hàng đã nhận hoá đơn. Do hàng không đúng mẫu mã nên khách hàng trả lại toàn bộ hàng đã mua, khi đó 
bên mua và bên bán lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế 
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GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng là do 
hàng không đúng mẫu mã và bên bán là Công ty phải thu hồi hóa đơn đã lập. 

Tình huống 45: Công ty tôi nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có xuất hàng cho cơ sở 
nhận là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Xin hỏi công ty có được sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi 
bán đại lý khi xuất hàng cho đại lý không? 

Trả lời: 

Tại điểm 2.6, phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014   của Bộ Tài chính quy định: “Tổ 
chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các 
cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá 
cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và 
hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau: 

a)  Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng 
khâu độc lập với nhau; 

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất 
kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động 
nội bộ. 

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập 
hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng 
hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập 
hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ 
sở nhận làm đại lý bán hàng. 

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 
ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho 
hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất. 

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp 
thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo 
hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho. 

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, 
xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.” 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty xuất hàng cho đại lý bán đúng giá có thể sử dụng Phiếu xuất 
kho hàng gửi bán đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.  

Tình huống 46: Ngân hàng tôi trong kỳ có thực hiện hoạt động kinh doanh bán vàng cho khách hàng, vì 
hoạt động kinh doanh vàng xẩy ra không thường xuyên. Do đó, để thuận tiện, Ngân hàng có thể sử dụng 
hoá đơn GTGT để xuất cho khách hàng không? 

Trả lời: 

Tại điểm 2.1, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014  của Bộ Tài chính quy định: “Trường 
hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý 
nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, 
bạc, đá quý.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ngân hàng có thực hiện hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý thì 
Ngân hàng không được sử dụng hoá đơn GTGT mà phải sử dụng hoá đơn bán hàng để xuất cho khách 
hàng. 

Tình huống 47: Khi mua hàng hoá, dịch vụ tôi lấy hóa đơn hợp pháp của người bán thì được hưởng 
những lợi ích gì 

Trả lời: 
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Người mua được sử 
dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, 
dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định 
của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp 
luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn 
ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật. 

Tình huống 48: Khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn bao nhiêu ngày? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Tổ chức, hộ, cá nhân 
kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, 
cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư 39/2014/TT-BTC) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng 
hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì 
ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. 

Tình huống 49: Người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì xử lý 
như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Trường hợp khi bán 
hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua 
làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự 
việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ 
họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và 
người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên 
bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, 
đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng 
từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, 
cháy, hỏng hóa đơn. 

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là 
bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người 
mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định. 
Tình huống 50: Thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Những trường hợp cụ thể nào được xác định 
là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn 
là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường 
hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ 
chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ 
các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ 
này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác. 

Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn: 

 - Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ. 

- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào 
không có chứng từ hoặc HH, DV bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế. 

- Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa 
các liên của hóa đơn. 

- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng 
khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 
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 VI. TỔNG HỢP HỖ TRỢ - TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP KHÁC 
Tình huống 1: Tháng 9/2013 thành lập Cty TNHH MTV Lê Anh Thư. Đến tháng 5/2014 Cty chuyển đổi loại 

hình lên Cty TNHH (vốn điều lệ không đổi). 

Cty đang trong quá trình xây dựng cơ bản chưa phát sinh doanh thu. Vậy cho hỏi khi chuyển từ một 

thành viên sang TNHH, Cty cần phải gửi những báo cáo gì lên cơ quan thuế? 

Và Cty TNHH được chuyển đổi từ tháng 5/2014 có phải báo cáo tài chính 2014? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC: Trường hợp đơn vị chuyển đổi loại hình từ Cty 

TNHH MTV sang Cty TNHH 2 thành viên, bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh 

nghiệp trước chuyển đổi thì thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển 

đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính năm theo quy định. DN chỉ lập thủ tục 

chuyển đổi tại phòng Đăng ký kinh doanh, không nộp bất kỳ hồ sơ nào cho cơ quan thuế. Trường hợp có 

thay đổi tài khoản ngân hàng thì lập mẫu 08/MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC để thông 

báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Công ty nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính năm 2014 theo tên công ty đã chuyển đổi 

với số liệu liên tục cả năm 2014. 

Tình huống 2: DN không phát sinh doanh thu bán hàng và hàng hóa mua vào. Theo luật DN không quy 

định thời gian bao lâu thì phải làm thủ tục giải thể.    

Trả lời: 

Hiện nay Luật DN và luật thuế chưa có quy định thời gian bao lâu không phát sinh doanh thu và hàng hóa 

mua vào thì phải lập thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian này dù không phát sinh doanh 

thu và hàng hóa mua vào đơn vị vẫn phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp đơn vị không 

phát sinh doanh thu hoặc mua vào do đơn vị tạm ngưng kinh doanh thì đơn vị lập văn bản gửi đến phòng 

Đăng ký kinh doanh. Trong thời gian tạm ngưng kinh doanh đơn vị không phải thực hiện kê khai thuế trong 

thời hạn đơn vị thông báo tạm ngưng kinh doanh. 

Tình huống 3: Trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phần BCTC không có Bảng thuyết minh BCTC thì 

doanh nghiệp phải làm ở ngoài đính kèm để nộp không? 

Trả lời: 

Phần mềm HTKK không có hỗ trợ Bảng thuyết minh BCTC. Doanh nghiệp lập thuyết minh BCTC trên 

Excel. Khi nộp xong Báo cáo tài chính qua mạng, doanh nghiệp chọn mục Nộp phụ lục để gửi file thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

Tình huống 4: Sắp tới em định thành lập Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng về công nghệ thông tin 

nhưng có nhiều ý kiến cho rằng khi thành lập Doanh nghiệp từ năm 2014 thì xuất hóa đơn theo phương 

pháp trực tiếp nên thuế thu nhập doanh nghiệp = Doanh thu * thuế suất. Vậy cho em hỏi trường hợp này có 

đúng không? Như thế nào thì Doanh nghiệp mới được xuất hóa đơn theo phương pháp khấu trừ? và áp 

dụng tính thuế TNDN theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính?  

Trả lời: 

Căn cứ quy định hiện hành về thuế TNDN, thuế GTGT và hóa đơn, 
1. Về phương pháp tính thuế GTGT: 
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, 
công cụ, dụng cụ và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được khai thuế GTGT theo 
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phương pháp khấu trừ và được sử dụng hóa đơn GTGT trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy 
định pháp luật. 
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện trên thì khai thuế GTGT theo phương pháp trực 
tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
2. Về phương pháp tính thuế TNDN: có 2 phương pháp như sau 
Thứ nhất, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với 
thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định trên cơ sở doanh thu, chi phí được trừ và thu nhập 
khác... 
Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và không xác định được 
chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh 
thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau: 
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. 
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%. 
+ Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%. 
+ Đối với hoạt động khác: 2%. 

Tình huống 5: Cho tôi hỏi có quy định nào bắt buộc người nộp thuế phải khai thuế qua mạng không? 

Trả lời: 

Theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 
lý thuế quy định: “Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công 
nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện 
điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.” 

 Tình huống 6: Công ty chúng tôi có một việc như sau mong Cơ quan Thuế giải đáp giúp: Tháng 01 năm 

2014 Công ty chúng tôi có mua 1 căn nhà 8 tầng (trước đây là Khách sạn cũ), nhưng căn nhà này được 

xây dựng từ năm 2001 và đến cuối năm 2013 là đã được 12 năm. Căn nhà này Công ty mua lại trên giấy tờ 

do Công ty đứng tên nhà và đất. Và mua nhà với giá tiền là 4.000.000.000 (bốn tỷ) + thuế 107.000.000 = 

4.107.000.000. Và tiền đất 14,9 tỷ đồng Vậy cho Công ty chúng tôi hỏi căn nhà này là TSCĐHH có thuộc 

nhà cửa khác theo thông tư 45 không? Và trích mức khấu hao trong vòng 07 năm được không? (tức là 

4.107.000.000 chia cho 07 năm = 586.714.286 /năm). Kính mong cơ quan thuế hổ trợ kịp thời để công ty 

chúng tôi thực hiện đúng qui định. Trân trọng cảm ơn và kính chào! 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại: 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và 
trích khấu hao TSCĐ; 

Phụ lục I - Phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 
theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD 
ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng); 

TSCĐ của Công ty là khách sạn 8 tầng thuộc loại  công trình cấp II (từ 8 đến 20 tầng). Do vậy TSCĐ của 
đơn vị không thuộc loại nhà cửa khác mà thuộc loại nhà ở kiên cố theo qui định tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC với thời gian trích khấu hao TCSĐ từ 25 năm đến 50 năm. 

 Trường hợp TSCĐ đã qua sử dụng (khách sạn xây dựng từ năm 2001 và đã sử dụng đến năm 2013) thì 

đơn vị xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ đối với TSCĐ đã qua sử dụng theo qui định tại khoản 2 Điều 

10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.  

Tình huống 7: Đề nghị hướng dẫn cách áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chánh theo Thông tư số 
10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 và Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: 

Các mức xử phạt tiền nêu trong các quy định nêu trên tính theo từng vụ việc phát sinh hay tính theo số 
lỗi vi phạm trong một vụ việc. 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt 
vi phạm hành chính về hóa đơn thì một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần; Một 
người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều 
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lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; Trường hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến hành vi 
khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn đến 
hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 
này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.  

Tình huống 8: Tại Khoản 01 - Điều 12 - Thông tư 64/2013/TT-BTC qui định hộ và cá nhân không kinh 
doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê 
khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn. 

Tại Khoản 25 - Điều 04 - Thông tư số 219/2013/TT-BTC qui định hộ, cá nhân không kinh doanh có 
mức doanh hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống là đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Theo những qui định nêu trên, doanh nghiệp có vướng mắc như sau: Khi DN mua hàng hoá dịch vụ 
của hộ, cá nhân không kinh doanh thì trên cơ sở nào để DN xác định được là hộ, cá nhân không kinh 
doanh có mức doanh hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống để DN không yêu cầu họ đi mua hoá đơn lẻ để 
làm chứng từ thanh toán. 

Trả lời: 

Căn cứ chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNBCN, hóa đơn, chứng từ hiện hành đã quy 
định thì: 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê bất động sản thuộc đối 
tượng kinh doanh được cơ quan quản lý thuế trực tiếp tại địa phương quản lý thuế theo phương pháp 
khoán (theo Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có doanh thu của một hoặc nhiều bất động sản cho 
thuê mà tổng doanh thu tính theo năm bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo qui định 
của pháp luật về thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp khoán. 

Hộ gia đình, cá nhân nộp thuế khoán được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng, cung cấp cho 
bên đi thuê bất động sản. 

- Trường hợp cá nhân không kinh doanh ký hợp đồng với Công ty để cho thuê mặt bằng lắp đặt trạm 
thu phát sóng viễn thông, nếu doanh thu cho thuê thấp (doanh thu làm căn cứ xác định là tổng doanh thu 
của tất cả các hợp đồng mà cá nhân cho thuê) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (theo quy định tại 
khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) thì về nguyên tắc cá nhân không phải lập hóa đơn. Công 
ty được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ kèm theo chứng từ chi trả tiền có ký nhận của người cho 
thuê để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 
26/12/2013. 

Trường hợp Công ty và cá nhân cho thuê mặt bằng có ký hợp đồng với thỏa thuận cá nhân chịu trách 
nhiệm liên hệ cơ quan thuế để cấp hóa đơn lẻ, khi cá nhân có yêu cầu thì cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ và 
cá nhân cho thuê phải kê khai nộp thuế theo quy định. 

- Trường hợp Công ty chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động thực hiện các dịch vụ, đây là 
khoản tiền công, tiền thù lao, nếu số tiền chi trả từ hai triệu đồng trở lên thì đơn vị phải khấu trừ 10% trên 
thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân. Đồng thời đơn vị phải xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho người 
lao động. 

Tình huống 9: Tôi vừa mới thành lập doanh nghiệp và muốn thực hiện đăng ký, khai và nộp thuế bằng 
điện tử. Xin hỏi doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện nào để được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuế? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 110 thì Người nộp thuế đối với Doanh nghiệp muốn thực hiện 
giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Thứ nhất, có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 

-Thứ hai, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di 
động đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế 

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng các điều kiện trên để đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực thuế. 

Tình huống 10: Công việc chính của tôi là nhà phân phối, cung cấp hàng nông sản, từ tháng 8 năm 2014 
tôi có kinh doanh thêm dịch vụ vận tải. Xin hỏi Tôi có phải nộp thuế đối với dịch vụ vận tải không? 

Trả lời: 
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Tại Điều 2 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương 
pháp khoán quy định: Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện 
khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp 
cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định 
không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán 
của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Căn cứ vào các quy định nêu trên nếu bạn kinh doanh thêm dịch vụ vận tải thì bạn phải khai và tính 
thuế theo tỷ lệ trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá riêng và hoạt động vận tải 
riêng. 

Tình huống 11: Tôi là cá nhân kinh doanh, có bắt đầu kinh doanh từ tháng 6 năm 2015. Do tự kinh doanh 
nên tôi không xác định được doanh thu để tính thuế thì sẽ thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định Thông tư 92 ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và 
thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh thì từ năm 2015, chỉ những cá nhân 
kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá 
nhân. 

Tại Điều 2 Thông tư 92 quy định: Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính 
thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính 
thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn không xác định được doanh thu để tính thuế khoán thì cơ quan 
thuế sẽ ấn định doanh thu tính thuế đúng theo quy định của pháp luật thuế. 

Tình huống 12: Công ty tôi nhập khẩu hàng hoá số lượng lớn và mở một tờ khai Hải quan cho cả lô hàng 
và đã được thông quan. Tuy nhiên do số lượng lớn nên Công ty phải thuê một đơn vị vận chuyển nhiều lần 
số hàng hoá đó từ cửa khẩu về Hà nội. Xin hỏi, công ty tôi chỉ có một tờ khai hải quan cho cả lô hàng hoá 
nhập khẩu thì công ty tôi phải xử lý như thế nào trong quá trình vận chuyển nhiều lần? 

 Trả lời: 

Tại điểm 1 điều 4 thông tư liên tịch số 64 quy định: Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu 
hàng hoá đăng ký tờ khai hải quan một lần hoặc nhập khẩu hàng hóa phải vận chuyển nhiều lần, bằng 
nhiều phương tiện vận tải thì phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đã được cơ quan Hải quan 
quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng và Lệnh điều động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa 
nhập khẩu. Lệnh điều động phải ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hóa vận chuyển của tờ khai hàng hóa 
nhập khẩu số, ngày, tháng, năm, nơi đi, nơi đến, phương tiện vận tải, biển số phương tiện vận tải. 

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty bạn nhập khẩu hàng hoá từ cửa khẩu về hà nội và phải vận 

chuyển nhiều lần thì công ty bạn cần có bản sao tờ khai  hải quan và Lệnh điều động của từng lần vận 

chuyển hàng hóa. 

Tình huống 13: Xin hỏi có phải theo quy định của Thông tư 64 mới thì hàng hoá nhập khẩu đang trên 
đường vận chuyển từ cửa khẩu về doanh nghiệp nhập khẩu có 24 tiếng để xuất trình đầy đủ hoá đơn, 
chứng từ nhập khẩu hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 1, điều 3, thông tư liên tịch số 64 thì hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận 

chuyển, đang bày bán, để tại kho, bến, bãi, điểm tập kết thì cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập 

khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính 

hợp pháp của hàng hoá theo quy định của pháp luật ngay tại thời điểm kiểm tra. 

Như vậy, đối hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển thì phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng 

từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá đó ngay tại thời điểm kiểm tra. 

Tình huống 14: Tôi là hộ cá nhân kinh doanh mới hoạt động từ giữa tháng 7/2015. Tôi muốn hỏi sau bao 
lâu tôi phải khai báo với cơ quan thuế? 
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Trả lời: 

Căn cứ điểm 2 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài hướng dẫn về khai thuế đối với cá nhân 

nộp thuế theo phương pháp khoán  quy định: 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày thứ 

mười kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. 

Căn cứ quy định nêu trên bạn đã bắt đầu kinh doanh từ giữa tháng 7/2015 thì phải khẩn trương thực hiện 

nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

Tình huống 15: Tôi kinh doanh mặt hàng quần áo. Cuối năm 2014 tôi đã nộp tờ khai và xác định doanh thu 
dự kiến 150tr/1năm và đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp cả năm. Tuy nhiên từ 
tháng 7/2015 do phải sửa chữa, nâng cấp cửa hàng nên tạm dừng kinh doanh 6 tháng. Như vậy tôi có phải 
nộp số thuế cho các tháng nghỉ kinh doanh hay không? 

 Trả lời: 

Tôi kinh doanh mặt hàng quần áo. Cuối năm 2014 tôi đã nộp tờ khai và xác định doanh thu dự kiến 

150tr/1năm và đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp cả năm. Tuy nhiên từ tháng 

7/2015 do phải sửa chữa, nâng cấp cửa hàng nên tạm dừng kinh doanh 6 tháng. Như vậy tôi có phải nộp 

số thuế cho các tháng nghỉ kinh doanh hay không? 

Tình huống 16: Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải 
thực hiện đăng ký như thế nào? 

Trả lời: 

Có 3 bước để doanh nghiệp bạn thực hiện việc đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử, bao gồm: 

Bước1: Đăng ký với cơ quan Thuế: Người nộp thuế đăng nhập Cổng thông 

tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn bằng user khai thuế điện tử, chọn chức năng Nộp thuế  nhập các thông tin. 

Bước 2: Đăng ký với Ngân hàng: người nộp thuế nộp bản đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với 

ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản. 

Bước 3: Nhận thông báo kết quả đăng ký qua thư điện tử. 

Như vậy, bạn chỉ cần thực hiện ba bước đơn gian  như trên là có thể sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. 

Tình huống 17: 1. Thuế vãng lai 2% hoạt động xây dựng đã khấu trừ khi chủ đầu tư thanh toán qua kho bạc. 
Doanh nghiệp muốn kê khai khấu trừ lại nhưng kho bạc không cung cấp số chứng từ để kê khai. Vậy cơ 
quan thuế có cho khấu trừ lại và có đối chiếu với kho bạc đã thu hay không? Nếu không khấu trừ được 
doanh nghiệp xem như nộp 12%? 

2. Doanh nghiệp đã lỡ nộp đủ thuế hợp đồng xây lắp ngoại tỉnh tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Thuế 
vãng lai 2%, cơ quan thuế ngoại tỉnh có chủ động đối chiếu, thu hồi lại với cơ quan thuế quản lý doanh 
nghiệp trực tiếp được không? Doanh nghiệp có phải nộp bổ sung thêm 2% (sau khi đã nộp đủ 10%)? 

Trả lời: 

- Trường hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) khấu trừ 2% trong cùng tỉnh thì chứng từ sẽ được chuyển về cơ 
quan thuế quản lý, trên hệ thống thuế sẽ tự động trừ vào số thuế phải nộp của doanh nghiệp. 

- Trường hợp KBNN khấu trừ 2% ngoài tỉnh, đơn vị xây dựng (nhà thầu) sử dụng “giấy nộp tiền vào ngân 
sách nhà nước” do KBNN cung cấp qua chủ đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 17848/BTC-TCT ngày 
29/12/2011 của Bộ Tài Chính để kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, số thuế 
GTGT doanh nghiệp còn phải nộp trong kỳ đã trừ chỉ tiêu 39 của tờ khai 01/GTGT nêu trên, do đó doanh 
nghiệp không nộp trùng. 
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Tình huống 18: Công ty tôi được tỉnh cấp quyền sử dụng đất có thời hạn là 30 năm để xây dựng nhà máy 
sản xuất. Trong năm 2014 Công ty đang trong thời gian dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy trong 
khoảng 6 tháng. Vậy chi phí về quyền sử dụng đất này có được phân bổ vào chi phí trong thời gian nhà 
máy dừng hoạt động để sửa chữa hay không? 

Trả lời: 

Theo khoản 2.2.k điều 6 Thông tư 78 của Bộ Tài chính thì chi phí quyền sử dụng đất được phân bổ dần 

vào chi phí được trừ theo thời gian được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa. Như vậy, chi phí quyền sử dụng đất của công ty bạn 

vẫn được phân bổ vào chi phí trong thời gian 6 tháng dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy. 

Tình huống 19: Tôi mở hàng bán nước chè tại vỉa hè trước nhà, Doanh thu chỉ được 5 đến 6 triệu/tháng. 
Vậy tôi có phải khai tờ khai thuế khoán hay không?            

Trả lời: 

Ngành thuế đang thực hiện việc quản lý đối với tất cả các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, bao gồm cả 

hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế. Hàng năm cơ quan thuế sẽ phát tờ khai cho tất cả 

các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để xác định hộ, cá nhân kinh doanh nào thuộc diện phải nộp thuế 

hộ, cá nhân nào thuộc diện không phải nộp thuế và quản lý sự biến động trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn. 

Như vậy, với tổng doanh thu bán nước chè cả năm của bạn tối đa chỉ khoảng 72 triệu đồng thì không thuộc 

diện nộp thuế nhưng vẫn phải nộp tờ khai theo qui định. 

Tình huống 20: Bác tôi chuyển ra định cư ở nước ngoài ở nên cho 3 anh em tôi căn nhà của bác. Anh em 
chúng tôi phải thực hiện kê khai nộp thuế như thế nào? 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại Thông tư 119 thì trường hợp nhóm cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và 

làm thủ tục đồng sở hữu thì chỉ cần một cá nhân đại diện khai thuế, các cá nhân khác ký tên mà không bắt 

buộc phải từng cá nhân kê khai. Cơ quan thuế tự căn cứ vào Tờ khai thuế thu nhập cá nhân để tính số tiền 

lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra thông cho người nộp thuế. 

Tình huống 21:  Việc lập định mức tiêu hao nhiên liệu dùng cho xe taxi, đơn vị có còn phải tự xây dựng 

định mức nữa hay không? Nếu đơn vị tự lập định mức thì có cần phải đăng ký tại cơ quan thuế nữa hay 

không? Trường hợp đơn vị không phải lập định mức thì căn cứ theo định mức nào của Nhà nước ban hành 

để thực hiện. 

Trả lời: 

Tại Khoản 2.3, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 - 

có hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế năm 2015) quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số 

nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.” 

Căn cứ quy định trên thì kể từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015, việc xây dựng, quản lý định 

mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh do Công ty tự quyết định và các định mức này (nếu có) cũng không cần phải đăng ký với cơ quan 

thuế. 

Về các định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu do Nhà nước ban hành: Do các định mức tiêu hao 

nguyên, nhiên, vật liệu do Nhà nước ban hành không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 
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về thuế mà do các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong từng lĩnh vực ban hành, vì vậy Công ty 

có thể tự nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực hiện hoặc liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành có liên quan về giao thông vận tải, công thương… để được hướng dẫn cụ thể../. 

Tình huống 22: Công ty thực hiện đổi tên doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành Công 

ty TNHH Một thành viên Đường Ninh Hòa đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản sang Công ty Cổ phần Đường 

Biên Hòa. Xin hỏi trong trường hợp này, chủ sở hữu tài sản có phải nộp lệ phí trước bạ hay không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 18 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ 

phí trước bạ (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 - sau đây gọi tắt 

là Thông tư 124) quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau: 

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc 

chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo như trình bày có phát sinh việc đổi tên (từ Công ty Cổ phần 

Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường Ninh Hòa) đồng thời đổi chủ sở hữu tài 

sản (từ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sang Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa) thì thuộc trường hợp 

chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Thông tư 124 nêu trên./. 

Tình huống 23: Năm 2014, thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty tiến hành 
di dời văn phòng của Công ty ra khỏi mặt bằng bị thu hồi. Theo thỏa thuận về việc bồi thường và hỗ trợ di 
dời, Công ty được nhận một khoản tiền bồi thường tài sản trên đất từ đơn vị nhận giao đất. Xin hỏi trong 
trường hợp này, Công ty có phải xuất hóa đơn, tính thuế khi Công ty nhận được khoản bồi thường và hỗ 
trợ trên hay không? 

Trả lời: 

Năm 2014, thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty tiến hành di dời văn phòng 

của Công ty ra khỏi mặt bằng bị thu hồi. Theo thỏa thuận về việc bồi thường và hỗ trợ di dời, Công ty được 

nhận một khoản tiền bồi thường tài sản trên đất từ đơn vị nhận giao đất. Xin hỏi trong trường hợp này, 

Công ty có phải xuất hóa đơn, tính thuế khi Công ty nhận được khoản bồi thường và hỗ trợ trên hay 

không? 

Tình huống 24: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu để xuất khẩu mặt hàng cà phê đã qua 
chế biến đi thị trường Đài Loan, do chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xuất khẩu theo loại hình ủy 
thác nên. Kính mong Quý cơ quan hướng dẫn cách thức triển khai thủ tục chứng từ để Công ty thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Trả lời: 

Tại Điểm 2.3 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (gọi tắt là 

Thông tư 39) quy định: 

“2.3. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông 

hàng hóa trên thị trường. 

Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy 

thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng 

hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về 

số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác 

xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. Cơ sở nhận 

ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.” 
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Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật 

thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC - sau đây gọi tắt là Thông tư 219) quy định về điều kiện 

khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu như sau: 

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ 

thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 

15 Thông tư này, cụ thể như sau: 

1. Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu là hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và 

biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu 

công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại 

sản phẩm, giá trị hàng uỷ thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận uỷ thác xuất khẩu 

ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên 

nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận uỷ thác xuất khẩu 

thanh toán cho bên uỷ thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận uỷ thác 

xuất khẩu. 

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối 

với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng 

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên 

bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và 

quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền 

đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa 

thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh 

toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của 

phía nước ngoài cho bên nhận uỷ thác và bên nhận uỷ thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân 

hàng cho bên uỷ thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩu thì bên 

uỷ thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy định trong 

hợp đồng. 

4. Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục 

hải quan trên tờ khai hải quan” 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty khi thực hiện hợp đồng ủy thác xuất khẩu thì lập hóa đơn 

chứng từ và hồ sơ thủ tục theo đúng các quy định tại Điểm2.3 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39 và tại Điều 

16 Thông tư 219 đã trích dẫn nêu trên. 

Tình huống 25: Công ty hiện đang có hoạt động đầu tư xây dựng khách sạn. Vậy Công ty xin hỏi: Công 
ty có nghĩa vụ phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các nhà thầu là Công ty ngoại tỉnh đang thực 
hiện hoạt động xây dựng, lắp đặt tại công trình khách sạn của Công ty hay không? 

Trả lời: 

Tại Khoản 1(đ) Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC - sau đây gọi tắt là Thông tư 156) quy định về việc khai 

thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau: 

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 

mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng 
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trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở 

chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại 

tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động 

xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.” 

Căn cứ quy định trên, trường hợp các Công ty ngoại tỉnh có hoạt động xây dựng, lắp đặt tại công trình xây 

dựng khách sạn của Công ty, nếu giá trị hợp đồng bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì các Công 

ty ngoại tỉnh có nghĩa vụ kê khai nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Khoản 1(đ), 

Điều 11 Thông tư số 156 nêu trên. Công ty không có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các 

Công ty ngoại tỉnh./. 

Tình huống 26: Doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh thương mại. Trong quá trình mua hàng hóa, Doanh 
nghiệp được nhận các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán của các 
nhà cung cấp. Doanh nghiệp xin hỏi ghi hóa đơn và kê khai, tính thuế đối với các khoản chiết khấu thanh 
toán, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán này được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

1. Đối với các khoản chiết khấu thanh toán: 

Trường hợp Doanh nghiệp nhận khoản tiền chiết khấu thanh toán của nhà cung cấp giảm trừ cho Doanh 

nghiệp do Doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng thì Doanh nghiệp lập 

chứng từ thu và tính vào thu nhập khác để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 

15, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC. 

2. Đối với các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán: 

Việc lập hóa đơn, kê khai, tính thuế đối với các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán của nhà 

cung cấp cho Doanh nghiệp được thực hiện như sau: 

(i) Đối với khoản chiết khấu thương mại Doanh nghiệp được hưởng do mua hàng của nhà cung cấp đạt 

được doanh số hoặc số lượng nhất định theo hợp đồng kinh tế đã ký giữa 2 bên thì việc lập hóa đơn và 

xác định giá tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 22, Điều 7, Thông tư số 219/TT-

BTC và Điểm 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên, cụ thể như sau: 

- Trường hợp Công ty mua hàng một lần đã đạt đến mức nhất định để được hưởng chiết khấu thương mại 

thì giá bán ghi trên hóa đơn là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, Doanh nghiệp thực 

hiện kê khai thuế GTGT đầu vào tương ứng với số thuế ghi trên hóa đơn. 

- Trường hợp Doanh nghiệp mua hàng nhiều lần mới đạt đến mức nhất định để được hưởng chiết khấu 

thương mại thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hóa 

của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào tương ứng 

với số thuế ghi trên hóa đơn. 

- Trường hợp Doanh nghiệp mua hàng nhiều lần mới đạt đến mức nhất định để được hưởng chiết khấu 

thương mại, số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì 

nhà cung cấp được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế 

điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giá trị hàng hóa mua vào, 

thuế đầu vào. 

(ii) Đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá hàng bán (Là khoản giảm trừ cho người mua do 

hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu) thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm 

dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Doanh nghiệp thực hiện kê khai 

thuế GTGT đầu vào tương ứng với số thuế ghi trên hóa đơn. 

Tình huống 27: Công ty có các Chi nhánh đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hòa - TN10 (Chi 
nhánh TN10) và Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hòa - TN25 (Chi nhánh TN25), nay theo yêu cầu hoạt động sản 
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xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu điều chuyển tài sản (đất nguyên liệu làm vật liệu xây dựng) từ Chi 
nhánh TN10 cho Chi nhánh TN25 thì hóa đơn chứng từ thủ tục thực hiện như thế nào? Đơn vị nào có trách 
nhiệm kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường? 

 

Trả lời: 

Căn cứ các quy định tại Khoản 7(b), Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và tạiKhoản 2.15 (b.2) Phụ lục 

4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì trường hợp Công ty theo như trình bày có các Chi nhánh đơn vị trực 

thuộc là Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hòa - TN10 (Chi nhánh TN10) và Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hòa - 

TN25 (Chi nhánh TN25), nay theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu điều chuyển 

tài sản (đất nguyên liệu) từ Chi nhánh TN10 cho Chi nhánh TN25 thì thủ tục thực hiện như sau: 

1. Trường hợp Chi nhánh TN10 và Chi nhánh TN25 là các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong 

Công ty thì khi thực hiện điều chuyển tài sản Công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ 

nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. 

2. Trường hợp Chi nhánh TN10 và Chi nhánh TN25 là các đơn vị hạch toán độc lập hoặc là các đơn vị 

thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong Công ty thì khi thực hiện điều chuyển tài sản đơn vị có tài 

sản điều chuyển (Chi nhánh TN10) phảixuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. 

Trong cả hai trường hợp nêu trên thì Chi nhánh TN10 là đơn vị trực tiếp khai thác tài nguyên có trách 

nhiệm kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định./. 

Tình huống 28: Công ty và các đối tác liên danh đang tiến hành các bước để được cấp giấy chứng nhận 

đầu tư cho dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Công ty được các đối tác liên doanh ủy quyền thực hiện chi 

hộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình lập dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp dự án. Công ty 

đề nghị Cục Thuế hướng dẫn chính sách trong các trường hợp sau: 

Trường hợp 1: dự án đầu tư không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dự án 

không thực hiện được) thì các khoản chi phí nói trên có được chấp nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế 

không? Khi Công ty thu hồi lại khoản tiền đã chi hộ liên danh từ các đối tác trên cơ sở phương án phân 

chia chi phí thì có được xuất lại hóa đơn cho các đối tác không? 

Trường hợp 2: dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động 

thì các khoản chi phí phát sinh trong quá trình lập dự án đầu tư được xử lý như thế nào? Công ty có cần 

phải xuất lại hóa đơn GTGT cho Doanh nghiệp dự án không? 

Trả lời: 

Căn cứ các quy định pháp luật về thuế, đồng thời tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại 

công văn số 724/TCT-CS ngày 09/03/2010, trường hợp Công ty theo như trình bày được các đối tác liên 

danh ủy quyền đứng ra thực hiện chi trả một số khoản chi phí để triển khai dự án đầu tư mới trước khi 

thành lập Doanh nghiệp dự án thì việc xuất hóa đơn và xử lý đối với các khoản chi phí này được thực hiện 

như sau: 

1. Trường hợp dự án đầu tư sau đó không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dự 

án không thực hiện được) thì các khoản chi phí này được Công ty (và các đối tác liên danh) hạch toán theo 

quy định của Luật Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành nhưng không được chấp nhận tính 

vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN do không đáp ứng các điều kiện quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP. 

Khi Công ty thu hồi lại khoản tiền đã chi hộ liên danh từ các đối tác trên cơ sở phương án phân chia chi phí 

chuẩn bị dự án được thoả thuận thì đây được xem là khoản thu hộ, chi hộ và Công ty không phải xuất hóa 

đơn, không phải kê khai nộp thuế đối với khoản thu này theo quy định tại Khoản 7(d), Điều 5, Thông tư 

219/2013/TT-BTC. 
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 2. Trường hợp dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động 

và Doanh nghiệp dự án được thành lập thì các khoản chi phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện dự án 

đầu tư phát sinh trước khi thành lập Doanh nghiệp dự án được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của 

Doanh nghiệp dự án trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư 

45/2013/TT-BTC. 

Về thuế GTGT, Doanh nghiệp dự án được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn 

GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ dự án đứng tên Công ty (là tổ chức được ủy quyền) và phải thực 

hiện thanh toán cho Công ty qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở 

lên theo quy định tại Khoản 12, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Trong trường hợp này, Công ty không cần phải xuất lại hóa đơn GTGT cho Doanh nghiệp dự án. 

Tình huống 29: Khi xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá dưới hình thức cho vay, mượn hoặc hoàn trả 
thì không xuất hoá đơn (theo Khoản 4, Điều 7, Thông tư 219). Trường hợp này chỉ áp dụng cho nội bộ 
công ty hay khách hàng bên ngoài? 

Trả lời: 

Theo Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì trường hợp DN xuất máy móc, thiết bị, 
vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên 
quan đến giao dịch phù hợp, DN không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT, trường hợp này quy định 
đối với cả quan hệ giao dịch bên ngoài (khách hàng). 

Tình huống 30: Để thuận tiện cho việc quản lý hiệu quả công việc từng khâu ở đơn vị có bán hàng nội bộ 
giữa các công đoạn với nhau vẫn xuất hoá đơn từng khâu và khai thuế đầu vào, đầu ra được không? 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 2, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
hàng hóa luân chuyển nội bộ: 

Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mà DN sử dụng tiêu dùng phục vụ cho hoạt động SXKD (tiêu dùng nội bộ) thì 
DN không phải khai thuế, tính thuế GTGT. Trường hợp nhằm thuận tiện cho việc quản lý công việc đối với 
từng khâu ở đơn vị có bán hàng nội bộ giữa các công đoạn với nhau thì từng đơn vị được xuất hóa đơn tại 
từng khâu và khai thuế đầu vào, đầu ra ở từng đơn vị. 

Tình huống 31: Đầu tháng 1 năm 2015 công ty tôi nhận đặt hàng đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách 

hàng. Hiện nay tàu chuẩn bị hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Được biết năm nay hoạt động này 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vậy xin hỏi công ty tôi áp dụng thuế GTGT và sử dụng hóa đơn 

như thế nào?  

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật số 71 Quốc hội 13 quy định: phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối 
tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 

Như vậy, trường hợp công ty bạn trong năm 2015 nhận đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách hàng thì hoạt 
động này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn 
dòng thuế không ghi và gạch bỏ. 

Tình huống 32: Hiện nay Công ty đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng cho tất cả các tài 
sản cố định. Nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ và tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 
Công ty quyết định đẩy mạnh khấu hao với biện pháp cụ thể như sau: 

+ Khấu hao nhanh không quá 2 lần đối với những tài sản được phép khấu hao nhanh theo quy định 
tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. 

+ Điều chỉnh giảm thời gian trích khấu hao các tài sản cố định khác đảm bảo không vượt quá khung 
thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. 
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 Công ty chúng tôi xin hỏi trong năm 2014 và những năm tiếp theo nếu Công ty muốn tiếp tục trích khấu hao 
như trên có phải làm thông báo đến Quý Cục hay không? Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Theo các quy định của Bộ Tài chính tại Khoản 1,3,4 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 

25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ(sau đây gọi tắt là Thông tư 

45) quy định việc xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ cũng như quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 

13 Thông tư 45 về phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì những nội dung Công ty hỏi liên quan đến việc 

trích khấu hao TSCĐ được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp Công ty có nhu cầu thay đổi (điều chỉnh giảm) thời gian trích khấu hao TSCĐ thì việc thay 

đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ phải được thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 

Thông tư 45. 

2. Trường hợp Công ty có nhu cầu thực hiện khấu hao nhanh đối với TSCĐ thì việc khấu hao nhanh TSCĐ 

phải được thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2(a) Điều 13 Thông tư 45. 

Khi thực hiện lần đầu cũng như khi có sự thay đổi về thời gian trích khấu hao TSCĐ, thay đổi phương pháp 

trích khấu hao TSCĐ thì Công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt 

đầu thực hiện theo quy định tạiKhoản 3 Điều 13 Thông tư 45 nêu trên./. 

Tình huống 33: Công ty chúng tôi có nhận góp vốn bằng tài sản là xe ôtô của  cá nhân. Tài sản góp vốn 
được chuyển sang tên Công ty. Công ty đề nghị Cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế, lệ phí trước bạ 
đối với các tài sản góp vốn cũng như tài sản rút vốn bằng chính tài sản đã góp vốn trước đây của cá nhân. 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Khoản 17(a) Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính 

quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ; Khoản 6(a) Điều 5 và Khoản 12 Điều 14 Thông tư 

số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, nộp 

thuế GTGT và chứng từ đối với tài sản góp vốn thì chính sách thuế, lệ phí trước bạ và việc kê khai thuế 

trong trường hợp cá nhân góp vốn hoặc rút vốn vào Công ty bằng tài sản là xe ôtô được thực hiện như 

sau: 

1. Trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản (xe ôtô) vào Công ty, tài sản được làm thủ tục chuyển quyền 

đăng ký sở hữu mang tên Công ty thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và lệ phí trước bạ (nếu tài sản đã 

nộp lệ phí trước bạ). 

2. Trường hợp Công ty xuất trả lại tài sản góp vốn cho cá nhân bằng chính tài sản do cá nhân đã góp vốn 

trước đây: 

- Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ góp vốn là biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; 

biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn thì khi cá nhân rút vốn 

Công ty không phải lập hóa đơn GTGT, nhưng phải đủ hồ sơ, chứng từ (biên bản, quyết định) chứng minh 

cá nhân được rút vốn khỏi Công ty. 

- Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được Hội 

đồng giao nhận vốn góp chấp nhận, Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn mua 

tài sản của bên góp vốn. Khi cá nhân rút vốn, Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT 

trên giá trị còn lại của tài sản đã góp vốn. 

- Cá nhân rút vốn bằng chính tài sản của mình đã góp vốn trước đây thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi 

đăng ký lại quyền sở hữu./. 

Tình huống 34: Công ty chúng tôi có mua một máy đào đã qua sử dụng với giá 150.000.000đ (đã bao 
gồm thuế VAT) hiệu Kobe LCO SK 32. Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài 
chính thì thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng được xác định theo công 
thức dựa trên giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường. Tuy 
nhiên theo công thức trên, Công ty không xác định được giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% hoặc của 
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TSCĐ tương đương trên thị trường. Công ty đã gọi điện nhiều đơn vị kinh doanh xe để hỏi giá nhưng 
không có giá xe mới 100% mà chỉ có xe cũ đã qua sử dụng. Vậy đề nghị Cục thuế hướng dẫn việc xác 
định thời gian trích khấu hao của TSCĐ trên. Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Việc xác định thời gian trích khấu hao đối với TSCĐ hữu hình được thực hiện theo quy định tại 

Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử 

dụng và trích khấu hao TSCĐ cũng như quy định tại các Khoản 29, 30, 31, 33, 34, 35 Chuẩn mực kế toán 

số 03 (Tài sản cố định hữu hình) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 

31/12/2001 của Bộ Tài chính quy định về việc xác định thời gian sử dụng hữu ích để trính khấu haoTSCĐ 

hữu hình. 

Theo đó, thời gian trích khấu hao đối với TSCĐ hữu hình đã qua sử dụng được xác định theo công thức 

nêu tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Nếu Công ty không tự xác định được giá bán của 

TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) thì việc xác định được thực hiện 

thông qua đánh giá của một tổ chức có chức năng thẩm định giá. 

Trường hợp vẫn không có cơ sở để xác định giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ 

tương đương trên thị trường) thì Công ty tự xác định thời gian sử dụng hữu ích để trính khấu hao TSCĐ 

hữu hình theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 29, 30, 31, 33, 34, 35 Chuẩn mực kế toán số 03 trong 

phạm vi khung thời gian trích khấu hao TSCĐ quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 45/2013/TT-BTC. 

Tình huống 35: Gia đình tôi có nhà cho một công ty thuê với mức giá là 8 triệu đồng/1 tháng (tức 96 triệu/1 
năm). Nhưng theo quy định mới thì gia đình tôi không đủ điều kiện để mua hoá đơn lẻ? Vậy tôi phải làm thế 
nào để có hóa đơn cấp cho Doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Theo thông tư 119/2014/TT-BTC quy định: Đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền 

cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một 

tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan 

thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ. 

Như vậy, trường hợp gia đình bác không kinh doanh nhưng có nhà cho thuê và có tổng số tiền cho thuê 

cho thuê hàng năm là 96tr, dưới100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không phải khai, nộp thuế 

GTGT và TNCN  và cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này. 

Về chứng từ để bên đi thuê hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là Bảng 

kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê 

nhà và chứng từ thanh toán. 

Tình huống 36: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Quận Hoàn Kiếm nhưng lại có nhà ở Quận Hai Bà Trưng cho 
thuê, vậy tôi phải đến cơ quan thuế nào để mua hóa đơn, Chi cục thuế Hoàn kiếm hay Hai Bà Trưng?  

Trả lời: 

Theo điểm 3, điều 13, thông tư số 39 của BTC quy định: tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất 

động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn. 

Như vậy, trường hợp của bạn mặc dù có hộ khẩu thường trú tại Quận Hoàn kiếm nhưng nhà cho thuê có 

địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng thì bạn đến Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng để làm thủ tục mua hoá đơn lẻ. 

Tình huống 37: Công ty chúng tôi nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của một cá nhân tại 
thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang với giá đất theo thoả thuận là 3 triệu đồng/m2 . Vậy 
Công ty xác định nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao theo giá góp vốn thoả thuận nêu trên hay phải căn 
cứ vào bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành tại thời điểm góp vốn. Xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 
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Căn cứ quy định tại Điều 30, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về việc định giá tài sản 

góp vốn và các quy định tại Khoản 2(đ), Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và quy định 

về việc trích trích khấu hao và phân bổ chi phí được trừ đối với quyền sử dụng đất tại Tiết k, Khoản 

2.2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại 

Khoản 2 Điều 14 Thông tư 45/2013/TT-BTC) thì trường hợp Công ty nhận góp vốn của cá nhân là quyền 

sử dụng đất hợp pháp thì nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là giá trị quyền sử 

dụng đất nhận góp vốn. Việc định giá tài sản góp vốn để xác định giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. 

Trường hợp tài sản mà Công ty nhận góp vốn là quyền sử dụng đất lâu dài thì không được trích khấu hao 

và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; nếu là quyền sử dụng đất có thời 

hạn thì phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có 

tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được 

phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có 

thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. 

Tình huống 38: DN tôi được thành lập năm 2011 và là đối tượng được tạo hoá đơn tự in. Tháng 6/2014, 
DN tôi được cơ quan thuế thông báo là DN tôi phải chuyển sang mua hóa đơn có thời hạn của cơ quan 
thuế do DN thuộc loại rủi ro cao về thuế. Tôi muốn hỏi như thế nào là DN thuộc loại rủi ro cao về thuế?  

Trả lời: 

Tại khoản 2, điều 11, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định: DN thuộc rủi ro cao về thuế 

là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau: 

-  Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; 

kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác. 

- Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi. 

- Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa 

tiền. 

- Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ 

các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu 

chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 

quyết toán. 

- Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ 

khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh 

doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh 

với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê 

khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ 

quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại 

diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp. 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái 

phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong 

vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy 

định. 

- Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế. 

Tình huống 39: Công ty hiện có đang góp vốn (bao gồm tiền mặt, tài sản cố định, công cụ dụng cụ và các 
tài sản khác...) để thành lập công ty con như sau: 
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Trường hợp 1: Góp 100% vốn thành lập công ty TNHH Một thành viên. 

Trường hợp 2: Góp 51% vốn thành lập công ty Cổ phần? 

Như vậy, trong thời gian tiến hành góp cho đủ số vốn theo Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thì tài sản mang đi góp vốn có phải xuất hoá đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp 
mới thành lập đó hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị giatăng quy định về các trường hợp không 

phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì Công ty không phải xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế giá trị gia 

tăng trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, Công ty phải thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ, chứng từ đối với tài sản góp vốn theo quy định tại 

Tiết b1, Điểm 2.15 Phụ lục số 4 Thông tư  64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính. 

Tình huống 40: Công ty tôi có thực hiện góp vốn vào Doanh nghiệp X bằng tài sản cố định. Xin hỏi trong 
trường hợp góp vốn bằng TSCĐ thì  Công ty tôi phải có những thủ tục gì 

Trả lời: 

Theo quy định tại tiết b điểm 2.15 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài 

chính  thì:  Tổ chức, cá nhân kinh doanh có  tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn 

sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn 

góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của 

pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. 

Tình huống 41: Cá nhân tôi sử dụng quyền sử dụng đất để thành lập DN tư nhân. Xin hỏi tôi có phải làm 

thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho DNTN không? Chứng từ làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định 

của DNTN như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại tiết a2 điểm 2.15 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài 

chính thì: Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập 

doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển 

quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá 

vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm 

cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định. 

Tình huống 42: Vào thời điểm 24/4/2013 Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang được chuyển đổi tên 
thành Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang. Tuy nhiên trước thời điểm trên Công ty chúng tôi có có một 
số tài sản cố định nay không đủ tiêu chuẩn theo Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Công ty muốn chuyển số tài sản 
không đủ tiêu chuẩn trên vào diện công cụ dụng cụ tại thời điểm chuyển đổi tên Công ty là ngày 24/04/2013 
có được không ? 

Trả lời: 

Căn cứ quy định tại Khoản 11, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (Thông tư 45) có hiệu lực từ 10/06/2013 và áp 

dụng từ năm tài chính năm 2013 thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC thì trường hợp Công ty có TSCĐ 

đang đượctheo dõi, quản lý và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTCnay không đủ 

tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45 thì Công ty thực hiện việc phân bổ giá trị còn 

lại của các tài sản này vào chi phí sản xuất kinh doanh với thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm kể từ 

ngày 10/06/2013 (ngày Thông tư 45 có hiệu lực thi hành). Công ty có trách nhiệm theo dõi và trích khấu hao 

đối với những TSCĐ này đến ngày 10/6/2013 mới dừng trích khấu hao và chuyển thành công cụ dụng cụ 

để phân bổ giá trị còn lại vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định./. 
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Tình huống 43: Cá nhân tôi có hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài thì tôi có cần phải lưu 
giữ các chứng từ giao dịch với bên mua, bán ở nước ngoài hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm 2.13 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì: 

Tổ chức, cá nhân có hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài lập Bảng kê chi tiết doanh số 

mua bán theo từng loại ngoại tệ. Cơ sở phải lưu giữ các chứng từ giao dịch với bên mua, bán ở nước 

ngoài theo đúng pháp luật về kế toán. Các hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở trong nước phải lập 

hoá đơn theo quy định. 

Tình huống 44: Công ty phát sinh các khoản chi phí lập đề án xin cấp phép khai thác bùn khoáng các mỏ, 

chi phí bao gồm: Chi phí lập đề án thăm dò khoáng sản; chi phí đầu tư và lập hồ sơ khai thác bùn khoáng; 

lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật... Hồ sơ và chi phí được tập hợp đến khi mỏ được cấp giấy phép khai thác với 

tổng chi phí trên 300 triệu đồng và thời hạn khai thác từ 7 đến 30 năm (theo từng mỏ). Vậy xin hỏi khoản 

chi phí trên có được hạch toán là TSCĐ vô hình không ? Nếu là TSCĐ vô hình thì sẽ phải khấu hao với thời 

gian bao lâu? 

Trả lời: 

Theo quy định tại  Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (Thông tư 45) có hiệu lực từ 10/06/2013 thay thế cho Thông tư 

203/2009/TT-BTC áp dụng từ năm tài chính năm 2013 thì mọi khoản chi phí thực tế mà Công ty đã chi ra 

để được cấp giấy phép khai thác bùn khoáng nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại Khoản 

1 Điều 3 Thông tư 45 nêu dưới đây mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình, cụ thể 

là: 

(i) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 

(ii) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; và 

(iii) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng) trở lên. 

Công ty tự xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư 45 nêu trên. 

Tình huống 45: Công ty có nhận góp vốn bằng tài sản của cá nhân (xe ôtô) và Công ty đã làm thủ tục đăng 
ký tài sản mang tên Công ty. Nay Công ty thực hiện việc xuất trả lại hoặc xuất bán hộ tài sản cho cá nhân 
đã góp vốn thì việc sử dụng hóa đơn chứng từ, kê khai thuế như thế nào và Công ty cần áp dụng bảng giá 
nào để làm cơ sở tính thuế. 

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá 

trị gia tăng (GTGT) và quy định tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về lệ phí trước bạ, đồng thời tham chiếu công văn số 14148/BTC-TCT ngày 06/10/2009 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thì trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài 

sản (xe ôtô) vào Công ty và đã làm thủ tục đăng ký tài sản mang tên Công ty. Nay Công ty thực hiện việc 

xuất trả lại hoặc xuất bán hộ tài sản mà cá nhân đã góp vốn trước đây, việc sử dụng hóa đơn chứng từ và 

kê khai thuế thực hiện như sau: 

1. Trường hợp Công ty xuất trả lại tài sản góp vốn cho cá nhân bằng chính tài sản do cá nhân đã góp vốn 

trước đây: 

Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ của tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, 

biên bản giao nhận tài sản thì khi cá nhân rút vốn, Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ cần có đủ chứng từ 

chứng minh cá nhân được rút vốn khỏi doanh nghiệp. 
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Nếu cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từ của tài sản góp vốn bao gồm cả hóa đơn GTGT và 

Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì khi các cá nhân rút vốn, Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê 

khai nộp thuế GTGT theo quy định với mức thuế suất GTGT phổ thông là 10%. 

Cá nhân có tài sản rút vốn bằng chính tài sản do người đó đã góp vốn trước đây thuộc diện không phải nộp 

lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu theo quy định tạiKhoản 17 (a) Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-

BTC nêu trên. 

2. Trường hợp Công ty đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng tài sản góp vốn của cá nhân cho một tổ 

chức, cá nhân khác: 

Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành như đối với 

xuất bán hàng hóa thông thường với mức thuế suất GTGT phổ thông là 10%. 

Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản này thì Công ty có trách 

nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản mà Công ty đứng tên xuất bán có trách nhiệm kê khai nộp 

lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu theo quy định. 

Trong cả hai trường hợp nêu trên, giá tính thuế là giá thực tế bán ra ghi trên hóa đơn và phù hợp với giá cả 

giao dịch thông thường trên thị trường tại thời điểm. Trường hợp giá bán không phù hợp với giá cả giao 

dịch thông thường trên thị trường tại thời điểm bán, cơ quan thuế có quyền ấn định giá tính thuế theo quy 

định tại Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Quản lý thuế./. 

Tình huống 46: Công ty đã có Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án và đang hoạt động dưới sự 
giám sát của Tổ quản lý thanh lý tài sản (Tổ QLTLTS) do Tòa án thành lập. Công ty và Tổ QLTLTS đã 
tiến hành các thủ tục bán đấu giá, thanh lý toàn bộ tài sản, nhà xưởng của Công ty cho một doanh nghiệp 
khác.  Vậy đề nghị hướng dẫn thực hiện về nghĩa vụ thuế trong việc chuyển nhượng tài sản đấu giá nói 
trên: Có kê khai thuế TNDN không ? Nếu kê khai thì theo mẫu nào (01A/TNDN hay 02/TNDN) ? Xác định 
giá vốn tài sản bán đấu giá theo giá thẩm định hay theo giá trị ghi sách kế toán ? Có xuất hóa đơn GTGT 
không ? Ai đứng tên trên các giấy tờ giao dịch?  

Trả lời: 

Căn cứ các quy định của Luật phá sản, Luật Quản lý thuế và các Luật thuế hiện hành thì trường hợp của 

Công ty Toà án chưa có Quyết định tuyên bố phá sản, Công ty chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế, chưa quyết toán nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo quy định. Do đó, Công ty và Tổ QLTLTS có 

trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty trong trường hợp phá sản theo quy định tại Điều 54 

Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau: 

1. Về thuế TNDN: 

- Đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (không bao gồm BĐS)như: máy móc 

thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng hóa và nguyên vật liệu tồn kho được tính vào thu nhập khác của 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý 

tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm 

chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài 

sản. Công ty thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo Tờ khai thuế TNDN tạm 

tính hàng quý mẫu số 01A/TNDN như bình thường. 

- Đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng BĐS bao gồm các tài sản như: quyền sử dụng đất; quyền thuê 

đất; nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất... Công ty phải thực hiện kê khai nộp thuế riêng, 

không được hưởng ưu đãi thuế TNDN và không được bù trừ lỗ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh và thu nhập khác. Việc xác định doanh thu, chi phí, giá vốn của tài sản chuyển nhượng và số thuế 

TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 

123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng BĐS là Tờ khai 
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thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-

BTC của Bộ Tài chính. 

2. Về thuế GTGT: 

Khi chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản Công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho người mua và 

kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. 

Về việc đứng tên trên các giấy tờ giao dịch như ký hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT, ký hồ sơ khai thuế … thì 

thực hiện như quy định tại Khoản 1, Điều 30 Luật phá sản, có nghĩa là mọi hoạt động giao dịch kinh doanh 

của Công ty vẫn được tiến hành bình thường sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa 

án nhưng với điều kiện là phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ QLTLTS. 

Trường hợp Công ty chấm dứt hoạt động do phá sản thì Công ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông 

báo chấm dứt hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế theo 

quy định tại Điều 29 Luật Quản lý thuế./. 

Tình huống 47:  Năm 2009 kế toán cũ làm báo cáo tài chính chưa đúng dẫn đến báo cáo tài chính các 
năm tiếp theo 2010, 2011 cũng chưa đúng. Vậy, nếu Công ty muốn làm lại báo cáo tài chính từ 2009 đến 
nay và nộp lại thì có bị phạt gì không ? (làm lại báo cáo tài chính nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải 
nộp) Nộp lại báo cáo tài chính thì có phải kèm theo giấy tờ gì không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Luật Quản lý thuế thì sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện hồ 

sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế(trong đó bao gồm cả Báo cáo tài chính) có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh 

hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế (Báo cáo tài chính) bổ 

sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ 

khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định 

kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp việc kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng 

không làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo Báo cáo tài chính 

mới thay thế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu mà người nộp thuế kê khai 

bổ sung, điều chỉnh theo số liệu mới. 

Việc kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo đúng quy định trên sẽkhông bị xử phạt theo quy định 

của Luật Quản lý thuế. 

Tình huống 48:  Căn cứ Khoản 1.5, Điều 9 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên quy định “ Miễn thuế tài nguyên đối với tổ 
chức, cá nhân khai thác nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; 
nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt”. Vậy Công ty cho thuê mặt nước hồ 
để nuôi cá có phải thuộc đối tượng miễn giảm thuế tài nguyên hay không? Nếu Công ty phải nộp thuế tài 
nguyên thì cách tính thuế tài nguyên như thế nào? 

Trả lời: 

Theo chính sách thuế tài nguyên hiện hành thì hoạt động cho thuê lòng hồ thủy lợi là hoạt động khai thác 

tài nguyên nước sử dụng vào mục đích cho thuê phải chịu thuế tài nguyên theo quy định. Công ty có trách 

nhiệm kê khai nộp thuế tài nguyên đối với hoạt động cho thuê lòng hồ thủy lợi cụ thể như sau: 

Số thuế tài nguyên phải nộp được tính như sau: 

Thuế tài 

nguyên phải 

nộp trong kỳ 

= 
Sản lượng tài 

nguyên tính thuế 
x 

Giá tính thuế 

đơn vị tài 

nguyên 

x 

Thuế suất 

thuế tài 

nguyên 

  

Trong đó: 

- Sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên nước thực tế 

khai thác, sử dụng để cho thuê trong kỳ tính thuế. 
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- Giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động cho thuê lòng hồ thủy lợi được xác định theo giá cho thuê thực 

tế đơn vị sản phẩm tài nguyên nước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thể hiện trên chứng từ bán hàng 

của Công ty. 

Trường hợp UBND tỉnh có quy định về giá tính thuế đơn vị tài nguyên nước áp dụng đối với trường hợp 

khai thác tài nguyên nước để cho thuê trên địa bàn thì giá cho thuê thực tế không được thấp hơn giá tính 

thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định, nếu giá cho thuê thực tế thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do 

UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND tỉnh quy định. 

- Thuế suất thuế tài nguyên áp dụng theo quy định tại Điểm 3.4 Mục V Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/04/2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

theo đó hoạt động khai thác tài nguyên nước (nước mặt) dùng cho mục đích khác (cho thuê) có mức thuế 

suất là 1%. 

Chính sách miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Khoản 1.5 Điều 9 Thông tư số 105/2010/TT-BTC mà 

Công ty đã viện dẫn chỉ áp dụng trong trường hợp người khai thác trực tiếp sử dụng nước thiên nhiên cho 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ..   

Tình huống 49:  Xin hỏi thủ tục, hồ sơ xin gia hạn nộp thuế trong trường hợp Doanh nghiệp phải ngừng 

hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm 

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh gồm những gì? 

Trả lời: 

Căn cứ Tiết b, khoản 3, Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: trường 

hợp NNT phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh hồ sơ gồm: 

1. Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN Thông tư 156 của Bộ Tài 

chính; 

2. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với 

người nộp thuế; 

3. Đề án di dời, kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế; 

4. Tài liệu chứng minh người nộp thuế ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó xác định rõ thời 

điểm bắt đầu ngừng sản xuất kinh doanh, chi phí di dời, thiệt hại do di dời, ngừng sản xuất kinh doanh gây 

ra (nếu có). 

Tình huống 50:  Nếu có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì 
trong thời gian bao nhiêu lâu người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khỏan 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài 

chính thì trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới 

phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC trong thời hạn 30 (ba 

mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế 

phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai 

thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp. 
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