
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông tin 
đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số  0225 3250 250 
hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 322/TCHQ-TXNK 
ngày 18 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan 

V/v trị giá hải quan 

Công văn  292/TCHQ-TXNK 
ngày 16 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan 
 

V/v hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, 
quốc phòng 

Công văn  254/TCHQ-TXNK 
ngày 16 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính - Tổng cục Hải Quan 

V/v thuế GTGT thiết bị  y tế 

Công văn  246/TCHQ-TXNK  
ngày 15 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính - Tổng cục Hải Quan 

V/v kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 

Công văn 1990/CT-TTHT 
ngày 15 tháng 01 năm 2017 
Tổng Cục Thuế - Cục thuế thành phố 
Hà Nội 

 
V/v trả lời chính sách thuế 
 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn  292/TCHQ-TXNK 
ngày 16 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải 
Quan 

   Về vấn đề hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp 
cho an ninh, quốc phòng thì theo qui định hiện nay, hàng hóa nhập 
khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, để được thông quan hàng hóa 
và xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế 
VAT thì Doanh nghiệp phải xuất trình các giấy tờ sau để Chi Cục Hải 
quan kiểm tra, đối chiếu: 

- Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa 
phục vụ an ninh, quốc phòng; 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa; 

- Hợp đồng bán hàng hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, 
quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm 
thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu. 

 

Công văn 1990/CT-TTHT 
ngày 15 tháng 01 năm 2017 
Tổng Cục Thuế - Cục thuế 

   Căn cứ các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 
dịch liên kết : trường hợp các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch 
liên kết thì Doanh nghiệp xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác 
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thành phố Hà Nội định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo 
nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của 
Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết 
hay từ các bên độc lập). 

Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với 
chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty (hay còn gọi là 
chỉ số EBITDA) nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính 
thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN. 
 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

