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Khai thuế GTGT đối với Chi nhánh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính 

 

Theo Công văn số 2087/TCT-KK ngày 29/05/2018 của TCT, trường hợp chi nhánh, đơn vị 

trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ 

sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi 

nhánh. Chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế 

của Công ty theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài 

chính. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh 

thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty. 

Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, 

nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ 

Tài chính. 

 
 

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản 

 

Theo Công văn số 2103/TCT-CS ngày 30/05/2018 của TCT, từ ngày 01/07/2016 đến trước 

ngày 01/02/2018, trường hợp, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến 

thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ tài nguyên, 

khoáng sản thì doanh nghiệp thực hiện tính tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí 

năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để xác định thuế GTGT cho phù hợp. 

Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá 

thành sản phẩm trở lên thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm dưới 51% 

giá thành sản phẩm thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật số 13/2008/QH12. 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 
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Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa 

được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ. 

 

 
 

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cho thuê máy chủ 

 

Theo Công văn số 2171/TCT-CS ngày 04/06/2018 của TCT, trường hợp công ty cung cấp 

dịch vụ cho thuê máy chủ cho khách hàng ở Hàn Quốc và máy chủ được đặt tại công ty 

(Việt Nam) thì dịch vụ này không được coi là dịch vụ xuất khẩu và thuộc đối tượng áp dụng 

thuế suất thuế GTGT 10%. 
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Một số nội dung sẽ được sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN 

Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan, các UBND cấp tỉnh nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về: (i) Mức thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) và áp dụng có thời hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

(ii) Miễn, giảm TTNDN có thời hạn đối với: Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 

chung; Các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm; Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo. 

 
 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 12/2018. Thủ tướng Chính phủ cũng 

chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Chính sách thuế nhà thầu tại kho ngoại quan xăng dầu  

 

Theo Công văn số 2096/TCT-DNL ngày 30/05/2018 của TCT, trường hợp các doanh 

nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan để lưu kho, thực hiện các hoạt động pha chế, chuyên 

loại xăng dầu, ... nhằm mục đích bán hàng vào nội địa, chuyển quyền sở hữu hoặc bán xuất 

khẩu thì các doanh nghiệp này được xác định là tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua 

một cơ sở thường trú tại Việt Nam (cụ thể là kho ngoại quan). 

Thuế TNDN của NTNN phải nộp - Lợi nhuận ròng của NTNN x Thuế suất thuế TNDN 

(Trong đó: Lợi nhuận ròng của NTNN = Phụ phí thị trường tại Kho ngoại quan - Chi phí 

vận chuyển của NTNN - Chi phí thuê kho). 

 

 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=66%2f2008%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng 

 

Theo Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/06/2018 của TCT, trường hợp Công ty A có thực 

hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Công ty mua xe thì khi thực hiện chi 

trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên 

nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Các khoản chi hỗ 

trợ khách hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. 

 
 

 

Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú 

 

Theo Công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 20/06/2018 của TCT, trường hợp của VPĐD ký 

hợp đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát 

tại nước ngoài cho dự án "nghiên cứu việc bảo vệ nguồn nước và năng lượng tại Thái Lan, 

Lào, Campuchia"; trường hợp Trung tâm A thuê cá nhân người nước ngoài không hiện diện 

tại Việt Nam để thực hiện việc thu thập dữ liệu tại Philippines thì thu nhập của các cá nhân 

đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau: 

(i) Mặc dù cá nhân không hiện tại Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân thực hiện phát 

sinh tại Việt Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đó được xác định là thu 

nhập phát sinh tại Việt Nam. 

(ii) Khi áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì VPĐD và Trung 

tâm A là đối tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động thực sự của 

cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối với sản 

phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền kiểm soát và 

chịu trách nhiệm về địa điểm lao động của cá nhân. 

 

 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) 
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Hướng dẫn cách tính tiền nhà cho Thuế TNCN 

Theo Công văn số 2429/TCT-TNCN ngày 19/6/2018 của TCT, trường hợp Văn phòng A 

thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức lương có bao gồm thuế và khoản lợi 

ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà...) theo hình thức lương không bao gồm thuế thì Văn 

phòng thực hiện quy đổi khoản lợi ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà...) (NET) sang thu 

nhập có thuế, trước khi xác định tiền thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế theo quy 

định tại Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 15/06/2015. Sau đó Văn phòng tổng hợp số tiền 

thuê nhà được xác định như nêu trên với khoản tiền lương (GROSS) mà người lao động 

được nhận để tính ra số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp trong kỳ. 
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Thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

 

Theo Công văn số 2043/TCT-CS ngày 28/05/2018 của TCT, trường hợp đá khai thác sau 

nổ mìn, được phân loại theo sản lượng của từng loại đá như: đá hộc, đá dăm các loại và 

được bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá để xác định giá tính thuế tài nguyên 

cho toàn bộ sản lượng đá cùng loại thu được trong kỳ (gồm: Sản lượng đá sau khai thác thu 

được qua phân loại và sản lượng đá đưa vào xay nghiền thu được trong kỳ, không phân biệt 

đã tiêu thụ hết hay tồn kho), nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của 

mỗi loại đá do UBND cấp tỉnh quy định. 

Trường hợp đá khai thác sau nổ mìn, được đưa vào xay, nghiền, phân loại sản phẩm đá các 

ly (đá dăm các loại) mới bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá bán ra để xác 

định giá tính thuế tài nguyên cho sản lượng từng loại đá thu được qua xay, nghiền, phân 

loại, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của mỗi loại đá do UBND 

cấp tỉnh quy định. 

 
 

Lệ phí trước bạ 

 

Theo Công văn số 2350/TCT-CS ngày 13/06/2018 của TCT, trường hợp Công ty A được 

Uỷ ban nhân dân thành phố cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lại đất hoặc nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng từ Công 

ty A thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo quy định khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

 

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 
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Tiền chậm nộp thuế cho tờ khai xuất khẩu clinker luồng xanh 

Theo Công văn số 3514/TCHQ-TXNK ngày 18/6/2018 của TCHQ, đối với trường hợp 

hàng hóa phải giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế thực 

hiện nộp thuế theo khai báo (tự kê khai, tự tính thuế) và thuộc trường hợp giải phóng hàng. 

Khi có kết quả giám định phải khai báo nộp bổ sung tiền thuế (nếu có) theo thông báo của 

chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả 

giám định. 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải 

quan trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở chứng từ, tài 

liệu liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Khi có giá chính thức, trị giá hải quan 

được xác định theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Điều kiện để chấp nhận thời điểm có giá chính thức: Thời điểm có giá chính thức được chấp 

nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (1) Hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận 

về thời điểm có giá chính thức phù hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ 

quốc tế; (2) Thời điểm có giá thực tế phù hợp với thời điểm có giá chính thức theo thỏa 

thuận ghi trên Hợp đồng; (3) Giá chính thức phù hợp với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ 

phải thanh toán của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán. 

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan, thời điểm 

có giá chính thức, điều kiện chấp nhận thời điểm có giá chính thức. Trường hợp không đủ 

điều kiện để được chấp nhận thời điểm có giá chính thức, đồng thời số thuế tính theo giá 

chính thức cao hơn số thuế đã nộp theo giá tạm tính thì người khai hải quan phải nộp tiền 

chậm nộp đối với số thuế chênh lệch. 

 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 

 

Theo Công văn số 2301/TCT-CS ngày 11/06/2018 của TCT, chỉ có trường hợp phía nước 

ngoài (bên nhập khẩu) uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện 

thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tổ chức ở Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ công nợ 

với bên thứ ba bằng việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền bên nhập khẩu phải 

thanh toán cho cơ sở kinh doanh Việt Nam xuất khẩu mới được coi là thanh toán qua ngân 

hàng và được chấp thuận khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Thuế tỉnh A, trường hợp Công ty B xuất khẩu 1 lô hàng 

cho Công ty C (trụ sở tại Hàn Quốc), lô hàng đã thực xuất và được thông quan ngày 

27/6/2017, việc thanh toán được bên nhập khẩu là Công ty C uỷ quyền cho bên thứ ba là 

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan tại Việt Nam thanh toán cho bên xuất khẩu là 

Công ty B theo thoả thuận tại Phụ lục hợp đồng giữa hai bên thì hình thức thanh toán này là 

chưa phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 

VẤN ĐỀ KHÁC 
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Từ 01/7/2018, tăng mức tiền lương tối đa để đóng BHXH bắt buộc 

 

Mức tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động sẽ 

tăng lên 6,923% kể từ ngày 01/7/2018. 

 

Việc điều chỉnh tăng này nhằm phù hợp với Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP 

và Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014. 

 

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2018, tiền lương tháng tối đa đóng BHXH bắt buộc là 27.800.000 

đồng (20 lần mức lương cơ sở mới); mức hiện hành là 26.000.000 đồng (20 lần mức lương 

cơ sở hiện hành). 

 

Theo đó, số tiền tối đa đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo quy định nêu trên 

là 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng. 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
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Triển khai rộng đợt 1 ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ 

mới phiên bản 4.0.4 

 

Theo Thông báo của Tổng cục thuế về việc Triển khai rộng đợt 1 ứng dụng Hỗ trợ kê khai 

(HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.4 

Ứng dụng HTKK 4.0.4 vẫn đảm bảo đáp ứng các nghiệp vụ kê khai như phiên bản hiện tại 

đang triển khai (HTKK 3.8.5), đồng thời tích hợp thêm một số tính năng (Hỗ trợ cập nhật 

phiên bản tự động; Tăng hiệu quả xử lý dữ liệu lớn; Cập nhật một số tiện ích tra cứu, danh 

mục; Bổ sung mã hóa dữ liệu khi kết xuất tờ khai; Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu đã kê khai từ 

ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.5 sang ứng dụng HTKK 4.0.4). 

Bắt đầu từ ngày 26/6/2018, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức cá nhân nộp thuế do Cục Thuế 

các tỉnh nêu trên và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.4 

để kê khai thay cho các phiên bản trước đây. 

 

(*) Lưu ý: NNT không thuộc các Cục Thuế nêu trên sử dụng ứng dụng HTKK phiên bản 

4.0.4 để kê khai sẽ không nộp được hồ sơ khai thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng 

(iHTKK) và dịch vụ Thuế điện tử (eTax). 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 

4.0.4 tại địa chỉ sau:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ 

trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử 

dụng. 

Để cài đặt được HTKK 4.0.4, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau: 

- Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac). 

- Máy tính có cài NET Framework 3.5 trở lên (NNT có thể tải bộ cài NET Framework 3.5 

tại đây). Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt NET 

Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo tài liệu 

hướng dẫn cài đặt. 

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số 

điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp. 

 

 

 

 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
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Theo Công văn số 3265/TXNK-CST ngày 20/6/2018 của TCHQ về việc chính sách thuế 

hàng SXXK 

Theo Công văn số 3263/TXNK-CST ngày 20/6/2018 của TCHQ về việc xử lý thuế đối với 

tờ khai đăng ký sai mã loại hình 

Theo Công văn số 2466/TCT-QLN ngày 20/6/2018 về việc cưỡng chế nợ thuế 

Theo Công văn số 3153/TXNK-TGHQ ngày 14/6/2018 của TCHQ về việc tham vấn trị giá 

hải quan 

Theo Công văn số 3219/TXNK-CST ngày 19/6/2018 của TCHQ về việc miễn thuế hàng 

hóa nhập khẩu. 

Theo Công văn số 3423/TCHQ-TXNK ngày 18/6/2018 của TCHQ về việc phân loại và xử 

lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê. 
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