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Thuế giá trị gia tăng 

  

Theo Công văn số 4415/TCT-CS  ngày 28/09/2017 của TCT, hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế 
suất 0%, được kê khai khấu trừ và hoàn thuế nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện: (i) có hợp đồng bán, gia công 

hàng hóa xuất khẩu, (ii) có tờ khai hải quan, (iii) có hóa đơn, (iv) có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa 

xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định.  

Cũng theo công văn này, trường hợp Công ty A nhận gia công đóng gói điện thoại và lắp ráp cụm linh 

kiện điện thoại cho Công ty B về thủ tục hải quan được quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo 

đó Công ty A phải làm thủ tục theo quy định về gia công cho thương nhân nước ngoài, Công ty B không 

phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia 

công. 

 

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh 
doanh LPG và condensate sản xuất tại Nhà máy 
chế biến khí 
  

Theo Công văn số 4441/TCT-DNL ngày 29/09/2017 

của TCT, báo cáo của Tổng công ty A thì hoạt động 

sản xuất kinh doanh khí được Tổng công ty A giao 

cho 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện gồm: 

Công ty B thực hiện tiếp nhận khí, vận hành và quản 

lý Nhà máy chế biến khí để sản xuất sản phẩm LPG, 

condensate; Công ty C thực hiện việc bán sản phẩm 

LPG và condensate sản xuất từ Nhà máy chế biến khí 

(công ty B không tham gia hoạt động kinh doanh, bán 

hàng, không phát sinh doanh thu từ hoạt động bán sản 

phẩm LPG, condensate). Nguyên tắc xác định số thuế 
GTGT phải nộp: (i) Chi nhánh Tổng công ty A -Công 

ty C thực hiện khai thuế GTGT đối với toàn bộ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định 

vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và khai số 

thuế GTGT phát sinh phải nộp tại Cà Mau vào Phụ lục 

theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài 

chính. (ii) Số thuế GTGT phát sinh phải nộp (khai vào 

Phụ lục 01-5/GTGT) được xác định bằng số thuế 
GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt 
động kinh doanh LPG và condensate sản xuất, kinh 

doanh của Công ty C. (iii) Số thuế GTGT đã nộp (theo 

chứng từ nộp thuế) của hoạt động kinh doanh LPG và 

condensate được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo 

tờ khai thuế GTGT của Công ty C tại trụ sở chính. 
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Thuế GTGT đối với kinh doanh hoạt động thể dục, 
thể thao 

  

Theo Công văn số 4473/TCT-CS ngày 02/10/2017 của 

TCT, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là hoạt 
động kinh doanh có điều kiện và phải được UBND cấp có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh lấy 

thêm ý kiến của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan 

quản lý nhà nước về thể dục thể thao của thành phố để có 

đủ cơ sở xem xét Công ty A kinh doanh dịch vụ trung 

tâm thể dục thể hình (bao gồm luyện tập, huấn luyện, dạy 

thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, khiêu vũ thể 
thao có huấn luyện viên) thì là hoạt động thể dục, thể 

thao hay hoạt động khác từ đó áp dụng về thuế GTGT 

phù hợp, đúng quy định. 

  

Trường hợp các hoạt động nêu trên của Công ty A được 

xác định là hoạt động thể dục, thể thao thì Tổng cục Thuế 
thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh là áp dụng thuế 
suất thuế GTGT là 5%. 

 

Chính sách thuế GTGT đối với phí L/C hàng xuất 
khẩu. 
  

Theo Công văn số 4520/TCT-DNL ngày 04/10/2017 của 

TCT, khi Ngân hàng A cung cấp các dịch vụ liên quan 

đến nghiệp vụ thư tín dụng có thu các loại phí liên quan 

trực tiếp đến việc phát hành, xác nhận, thông báo thư tín 

dụng (L/C) để bảo lãnh thanh toán tiền mua hàng cho 

khách hàng của Ngân hàng A mà pháp luật không cấm, 

phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc quy chế về bảo lãnh 

ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì 

thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

  

Trường hợp Ngân hàng A có thu các khoản phí liên quan 

đến thư tín dụng nêu trên nhưng Ngân hàng A không phải 
là đơn vị có nhiệm vụ bảo lãnh thanh toán cho người mua 

thì dịch vụ này phải áp dụng thuế suất thuế giá trị gia 

tăng 10%. 
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Chính sách thuế GTGT đối với gạo 

  

Theo Công văn số 13091/BTC-TCT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chíhn về chính sách thuế GTGT đối với 

gạo cũng như đối với các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác đang được ưu đãi ở mức cao nhất. Chính 

sách này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hơn là tư thương bán buôn đầu tư mở rộng 

sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần qua đó trở thành đầu mối sản xuất, 
kinh doanh gạo. 

Hơn nữa, việc mua gạo tư thương tại các chợ truyền thống cũng như những thực phẩm khác thực tế là do 

thói quen của người dân và giá bán gạo của doanh nghiệp chưa cạnh tranh bằng giá của hộ tư thương, cơ 

bản không có nguyên nhân từ áp dụng thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Mặt khác, với giá gạo mua từ 

người nông dân giữa doanh nghiệp và hộ tư thương như nhau thì về nguyên tắc, giá thành gạo của doanh 

nghiệp cần thấp hơn của hộ tư thương do quy mô lớn hơn, năng suất (xay xát, đánh bóng, đóng gói) cao 

hơn. Bên cạnh đó còn mức lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm, dù định mức thấp hơn thì doanh nghiệp vẫn 

có khả năng đạt quy mô lợi nhuận lớn hơn. 

Từ những nội dung trên, ý kiến cho rằng mức chênh lệch giá là do việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% 

đối với doanh nghiệp trong khi tư thương bán buôn nộp mức thuế khoán 1% trên doanh thu, dẫn đến 

doanh nghiệp bất lợi trong cạnh tranh tiêu thụ gạo nội địa, khó xây dựng được thương hiệu gạo trong khi 

các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác cùng áp dụng chính sách thuế GTGT mà không gặp khó khăn 

như gạo là chưa phù hợp với thực tế. 
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Hồ sơ hợp lệ để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

Theo Công văn số 4438/TCT-CS ngày 29/9/2017 của TCT, 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 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; 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 làm chủ thẻ và khoản chi 

này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động. 

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi 

công tác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính 

vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi 

được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy 

bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng 

tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. 

 

 

 

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung 
hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp  
 

Theo Công văn số 4360/TCT-TNCN ngày 

25/9/2017 của TCT, trường hợp Công ty A không 

phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý 

và khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm 

giảm số thuế phải nộp thì tính lại tiền chậm nộp 

(nếu có). 
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Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế 

Theo Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của BTC 
hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. Theo đó: Tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước của Khu 

kinh tế chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm sau khi làm các thủ tục 

để được miễn, giảm; cụ thể: (i) Đối tượng được miễn, giảm nhưng 

không làm thủ tục miễn, giảm thì phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt 

nước theo quy định. (ii) Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm 

thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm 

tiền thuê đất, thuê mặt nước. (iii) Trường hợp nộp hồ sơ xin miễn, 

giảm khi đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Nghị 
định 35 thì không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

(iv) Trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm khi đang trong thời gian 

miễn, giảm thì chỉ được miễn, giảm cho thời gian ưu đãi còn lại 

tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị được miễn, giảm. 

 

Thông tư  89/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

06/10/2017. 

 
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

Theo Công văn số 6337/TCHQ-TXNK ngày 27/9/2017 của TCHQ, trường hợp Công ty A nhập khẩu 

các chi tiết, phụ tùng (từ ngày 01/9/2016 đến nay) để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, 

thiết bị đã nhập khẩu trước ngày 01/9/2016 (trước ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty không được 

hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì không được miễn thuế nhập khẩu. 

Trường hợp Công ty nhập khẩu chi tiết, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, 

thiết bị nhập khẩu được miễn thuế (kể từ ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi 

đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì được miễn thuế nhập khẩu. 

Trường hợp Công ty chưa thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ 

quan hải quan theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Nghị định số 134/2016/NĐ-

CP thì hàng hóa nhập khẩu trước khi thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế không được miễn thuế 
nhập khẩu.Trường hợp Công ty nhập khẩu các loại khuôn để lắp ráp vào các máy móc đã nhập khẩu từ 

trước để sản xuất linh kiện theo các model khác nhau thì không được miễn thuế nhập khẩu. 

Đối với trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc, thiết bị khác (nhập mới) để tăng năng suất và lắp ráp 

tạo thành chuyền đồng bộ và được sử dụng đồng bộ với với máy móc, thiết bị đã nhập khẩu trước đây: 

Hiện nay, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 không quy định miễn thuế nhập khẩu đối với 

trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu mới để sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị đã nhập khẩu 

trước đây. 

Trường hợp, Công ty đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị mới để tăng năng suất thì 

máy móc, thiết bị này phải phù hợp quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Giấy chứng nhận đầu tư, 

thực tế, hồ sơ tài liệu thực hiện dự án và phải thực hiện Thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại 
Luật Thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 
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Kế hoạch xây dựng chính sách phát triển DN trong 
các năm tới 

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của 

CP, ban hành chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT, Bộ 

Tài chính … chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan 

thực hiện xây dựng các chính sách phát triển doanh 

nghiệp trong các năm tới theo đúng định hướng đã đề 
ra: (i) Khẩn trương nghiên cứu, ban hành và trình ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 

hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 

2017 – 2018. (ii) Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. (iii) 

Hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại 

doanh nghiệp nhà nước đáp ứng chuẩn mực quốc tế về 

quản trị doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn 

thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp 

dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại; xây 

dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ 

chức tín dụng. 

Nghị quyết 99/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 03/10/2017 

 
Sử dụng hóa đơn 

  

Theo Công văn số 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 của 

TCT, trường hợp Công ty A thay đổi địa chỉ kinh doanh 

nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 

ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo điều chỉnh 

thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu 

TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và đóng 

dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn 

trên các số hóa đơn còn lại để tiếp tục sử dụng. Ngày 

09/06/2017, Công ty ký hợp đồng đặt in hóa đơn số 

657/HĐ-CTI với Công ty B lần thứ 3. Trường hợp 

Công ty A đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi 

địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần 

thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải 

thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông 

báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp. 
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Đăng ký thuế cho Chi nhánh, VPĐD của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của CQ ĐKKD 

Theo Công văn 4559/TCT-KK ngày 5/10/2017 của TCT, trường hợp Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký 

thuế đến cơ quan thuế nơi chi nhánh/VPĐD đóng trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số đang ở trạng thái T 

(mã số thuế mới được tạo tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, chưa được cấp và sử dụng) nhưng đã 

được cơ quan ĐKKD sử dụng để ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp sang trạng thái Y (mã số thuế đã được cấp tại cơ quan thuế quản lý chi 

nhánh/VPĐD) trên ứng dụng TMS để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho chi 

nhánh/VPĐD tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế xử lý như thế nào? 

Ngoài ra,trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi chi nhánh/VPĐD đóng 

trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã được cơ quan 

ĐKKD cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/11/2015 nhưng chưa thực hiện đăng ký 

thuế tại cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ để 
doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho chi nhánh/VPĐD tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

thì cơ quan thuế xử lý như thế nào? 

Về hồ sơ đăng ký thuế: (i) Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT. (ii) Bản sao Giấy phép tương 

đương do cơ quan có thẩm quyền cấp là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc 

của văn phòng đại diện có mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là mã số thuế 13 số ở trạng thái T 

(đối với trường hợp 1) và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của chi nhánh hoặc của văn phòng đại diện được cấp trước ngày 01/11/2015 (đối với trường 

hợp 2). 

Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai 02/ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 

95/2016/TT-BTC, trừ chỉ tiêu 4 (để trống, không kê khai) và kê khai chỉ tiêu 5a, 5b, 5c như sau: Chỉ tiêu 

5a “Số giấy phép”: kê khai mã số thuế 13 số (đối với trường hợp 1) và mã số đăng ký kinh doanh trên 

Giấy chứng nhận, mã số này không phải là mã số thuế (đối với trường hợp 2); Chỉ tiêu 5b “ngày cấp”: kê 

khai ngày cấp lần đầu trên Giấy chứng nhận (đối với trường hợp 1) và ngày cấp này phải trước ngày 

01/11/2015 (đối với trường hợp 2). Chỉ tiêu 5c “cơ quan cấp”: kê khai tên cơ quan đăng ký kinh doanh 

trên Giấy chứng nhận. 

Về chức năng xử lý trên ứng dụng: sử dụng chức năng 2.1.11 “Nhập TK 02/ĐK-TCT hỗ trợ xử lý dữ liệu 

lịch sử” để cập nhật thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế 13 đang ở trạng thái T cho chi nhánh hoặc 

văn phòng đại diện của doanh nghiệp (đối với trường hợp 1) hoặc cấp mã số thuế 13 cho chi nhánh hoặc 

văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo quy tắc max+1 (đối với trường hợp 2). 
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Sẽ cắt giảm hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh 

Theo Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của BTC về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2017 – 2018. Bên 

cạnh 05 nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ còn ban hành phương 

án cắt giảm cụ thể hơn 600 điều kiện; tiêu biểu như sau: (i) Dự kiến cắt giảm điều kiện về tên miền hợp lệ 

khi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy 

định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013.  (ii) Dự kiến không bắt buộc thương nhân kinh doanh 

dịch vụ logistics phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh như quy định hiện hành tại Nghị định 

140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007. (iii) Dự kiến bãi bỏ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định hiện hành tại Luật An toàn thực phẩm 2010, Nghị định 

38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 và Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. 

 

Điều chỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh 

Theo Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này quy định 

lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  

Trước đây lệ phí đăng ký kinh doanh được quy định là khoản thu chỉ áp dụng đối với hộ gia đình; hợp tác 

xã và liên hiệp hợp tác xã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/11/2017. 
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Đăng ký cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế không cần SYLL 

Theo Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 9/10/2017 của CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan 

đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
 
Theo đó, sẽ thực hiện bỏ yêu cầu nộp SYLL có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền 

hoặc UBND cấp xã nơi cư trú đối với các thủ tục: (i) Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ 

tục về thuế;  (ii) Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;  

Ngoài ra, Nghị quyết 104/NQ-CP (có hiệu lực từ ngày 09/10/2017) còn thực hiện bỏ chỉ tiêu Địa chỉ, 
Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và bổ sung số định danh cá nhân vào Tờ khai đối với các thủ tục: (i) Kê khai 

thay thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục; (ii) Kê khai 

thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng (trừ BĐS) thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;  (iii) Kê 

khai thuế đối với hộ gia đình có tài sản cho thuê;  (iv) Kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 

tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế;…  

Đã nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 

Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng 

Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó: 

(i) Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK: Đăng ký sử dụng dịch vụ 

theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của Thông tư 110; Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của 

Thông tư 110; Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của Thông tư 110; Gửi thông báo về kết 

quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của Thông tư 110. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 

đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0. 

 

Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì 

người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho 

các phiên bản trước đây. 
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Theo Công văn số 6524/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2017 của TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu. 

Theo Công văn số 13306/BTC-CST ngày 04/10/2017 của BTC về việc phí tên miền quốc gia ‘.vn’ và 

địa chỉ Internet ‘IP’ của Việt Nam. 

Theo Công văn số 13222/BTC-CST ngày 4/10/2017 của BTC về việc kiến nghị về miễn thuế nhập khẩu 

đối với mặt hàng Condensate. 

Theo Công văn số 4561/TCT-KK ngày 5/10/2017 của TCT về việc quản lý khai thuế đối với doanh 

nghiệp chế xuất. 

Theo Công văn số 4553/TCT-CS ngày 5/10/2017 của TCT về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án thủy 

điện Đăk Pô Cô. 
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