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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 3945/TCT-CS 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v thuế GTGT 
 

 

Công văn 68980/CT-TTHT 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

  V/v chính sách thuế TNCN 

Công văn 3684/TCT-CS 
ngày 28 tháng 09 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v chính sách thuế 

Công văn 5826/TCHQ-TXNK 
ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

 
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ 

Công văn 3790/TCT-DNL 
ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

V/v trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 
số 20/2017/NĐ-CP . 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 3945/TCT-CS 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Về vấn đề xin hoàn thuế của các cơ sở kinh doanh có hoạt động xuất khẩu: 

Căn cứ quy định hiện hành, từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/2/2018 cơ sở 

kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó 

xuất khẩu. Số thuế GTGT không được hoàn được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

Từ ngày 01/2/2018, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, cụ thể là cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với 

hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu 

 

Công văn 68980/CT-TTHT 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Trường hợp Công ty có giám đốc là người nước ngoài trong năm tính thuế 
không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam theo quy định 

của Luật Thuế TNCN, phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công do công 
ty mẹ ở nước ngoài chi trả thì thuộc đối tượng nộp thuế TNCN với thuế 
suất 20% tại Việt Nam. Cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN theo hướng 

dẫn tại Khoản 8, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính và Khoản 7, Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/6/2015 của Bộ Tài chính 

Về Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần, khoản thu nhập từ tiền lương, tiền 
công này không được miễn thuế TNCN tại Việt Nam. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-20-2017-nd-cp-quan-ly-thue-doi-voi-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-340892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
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Công văn 68983/CT-TTHT 
ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Đối với hoạt động bảo hành, cơ sở kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc sau đây: 

- Công ty được hạch toán phần chi phí khác về bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho 

khách hàng thuộc trách nhiệm chi trả của công ty phục vụ cho việc bán hàng hóa và 

nằm ngoài trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện khoản chi được trừ quy 

định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính. 

- Giá trị linh kiện, phụ tùng nhập khẩu do nhà sản xuất chi trả để công ty xuất bảo 

hành miễn phí cho khách hàng, không phải là thu nhập của công ty, do đó không 

phải kê khai nộp thuế TNDN. 

 

Công văn 68814/CT-TTHT 
ngày 12 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Trường hợp khoản tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng do bên giao thầu ứng 

trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị 
cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng thì khi 

nhận được khoản tiền tạm ứng nêu trên Công ty lập chứng từ thu theo quy 
định, chưa phải lập hóa đơn GTGT. Khoản tiền tạm ứng Công ty nhận 

được chưa xác định là doanh thu chịu thuế TNDN nên chưa phải kê khai để 
tính thuế TNDN. 

Công văn 5826/TCHQ-TXNK 
ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu 

nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản 

xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được 

thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam 

(xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) thì không được miễn thuế 

theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 

theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó xuất khẩu sản phẩm theo loại hình 

xuất nhập khẩu tại chỗ thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm 

nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ tính thuế, thời điểm 

tính thuế và biểu thuế thực hiện theo quy định tại Chương II Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. 

 

Công văn 3790/TCT-DNL 
ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Tổng cục Thuế 

Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không 

phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập. 

Đối với những vướng mắc phát sinh có liên quan tới quy định xác định chi phí lãi 

vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được đề cập tại các công văn 

nêu trên (như thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp 

tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu 

hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng không (0) v.v.), đây là những nội dung 

vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận 

kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực 

hiện. 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-96-2015-tt-btc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-279331.aspx

