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Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 

  

Theo Công văn số 3808/TCT-KK ngày 23/8/2017 

của TCT, trường hợp Công ty A (có trụ sở tại tỉnh 

Bến Tre) có dự án đầu tư Nhà máy sấy và xay xát 

lương thực tại tỉnh Trà Vinh, dự án này là dự án 

giai đoạn sau của dự án đã thực hiện và là một 

phần cấu thành của hoạt động Chi nhánh Công ty 

đang quản lý và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Trà Vinh xác định đây là dự án đầu tư mới của 

Công ty theo công văn số 1126/SKHĐT-TTXT 

ngày 28/6/2017 nêu trên; dự án đầu tư của Công ty 

nếu đáp ứng được các điều kiện của pháp luật về 

đầu tư và Công ty có văn bản ủy quyền cho Chi 

nhánh Công ty (có trụ sợ tại tỉnh Trà Vinh) trực 

tiếp quản lý dự án đầu tư này và việc trực tiếp quản 

lý dự án của Chi nhánh tại tỉnh Trà Vinh phù hợp 

với quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Chi 

nhánh Công ty có con dấu theo quy định của pháp 

luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của 

pháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân 

hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì 

Chi nhánh Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho 

dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT 

đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai 

thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh 

đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu đáp ứng được 

điều kiện về kê khai khấu trừ, hoàn thuế thì Chi 

nhánh Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh 

để được giải quyết theo quy định. 

 

 
Xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh chấm dứt 
hoạt động 

  

Theo Công văn số 3541/TCT-KK ngày 9/8/2017 

của TCT, trường hợp Chi nhánh Hà Nam - Công ty 

A (sau đây gọi là Chi nhánh) là đơn vị phụ thuộc 

Công ty B (sau đây gọi là Công ty), khi Chi nhánh 

chấm dứt hoạt động thì: (i) Về thuế GTGT: số thuế 
GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Chi nhánh 

tính đến thời điểm Chi nhánh chấm dứt hoạt động là 

số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Công ty. Công 

ty đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam 

chuyển số thuế còn được khấu trừ của Chi nhánh về 

cho Công ty để tiếp tục theo dõi khấu trừ thì Cục 

Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ thuế của Chi nhánh, trong đó bao gồm cả 

số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến 

thời điểm chấm dứt hoạt động để Công ty làm cơ sở 

tiếp tục kê khai khấu trừ vào hồ sơ khai thuế GTGT 

của Công ty tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An; (ii) Về 

thuế TNDN: Trường hợp Chi nhánh là cơ sở sản 

xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công 

ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN với Cục 

Thuế tỉnh Nghệ An nếu phát sinh số thuế TNDN 

phải nộp thì Công ty có trách nhiệm phân bổ số 

thuế phải nộp tương ứng phần phát sinh tại Chi 

nhánh để nộp phân bổ cho Cục Thuế tỉnh Hà Nam 

theo quy định. 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 



 

3 

 

 

Hoàn thuế giá trị gia tăng 

  

Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ 
điều kiện hoàn thuế 
 

Theo Công văn số 3978/TCT-KK ngày 5/9/2017 

của TCT hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia 

tăng. Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ 

hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều 

kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều 

kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả 
xác minh làm rõ thì: (i) Đối với số thuế đã đủ điều 

kiện hoàn: Cơ quan thuế giải quyết ngay và cập 

nhật đầy đủ vào ứng dụng TMS. (ii) Đối với số 

thuế chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra 

lại hoặc chờ kết quả xác minh, hướng dẫn: Lưu tại 
cột “Số hoàn cần xem xét” trên ứng dụng TMS. 

 

Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả 
xác minh nếu đủ điều kiện hoàn: Cơ quan Thuế tự 

tạo hồ sơ đề nghị hoàn, cập nhật hồ sơ gốc của 

người nộp thuế và tiếp theo, thực hiện xử lý hoàn 

thuế vào ứng dụng TMS theo quy định. 

 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu 

  

Theo Công văn số 3719/TCT-CS ngày 17/8/2017 

của TCT, trường hợp doanh nghiệp đã hạch toán 

riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu của tháng 

12/2016, tháng 01/2017 và tháng 02/2017 thì thống 

nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên: số 

thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu lũy kế từ tháng 12/2016 đến tháng 

02/2017 nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải 
nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước từ 

tháng 12/2016 đến tháng 02/2017 còn từ 300 triệu 

đồng trở lên thì doanh nghiệp được hoàn thuế 
GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế 
GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 

xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

 

Hoàn thuế GTGT 

  

Kê khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế 
xuất 
 
Theo Công văn số 4107/TCT-KK ngày 12/9/2017 

của TCT hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với 

doanh nghiệp chế xuất (DNCX) như sau: (i) Đối 

với hoạt động chính là sản xuất để xuất khẩu, 

DNCX không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan 

thuế do không phải là người nộp thuế GTGT đối 

với hoạt động này. (ii) Đối với trường hợp được 

cấp phép hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (gọi 

chung là hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu) ngoài hoạt động chính thì: Theo quy định của 

pháp luật, hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT;  

 

Theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015, các ưu đãi về đầu tư, thuế, tài 

chính đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu không 

được áp dụng cho hoạt động quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu. 

 

Do đó, DNCX phải thực hiện đăng ký thuế với cơ 

quan thuế nội địa đối với hoạt động mua bán hàng 

hóa tại Việt Nam và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

thuế, tài chính đối với hoạt động này. 
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Hoàn thuế giá trị gia tăng 
  

Theo Công văn số 3624/TCT-KK ngày 15/8/2017 của TCT, trường hợp Công ty A kinh doanh 

lĩnh vực bất động sản kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà, đầu tư và xây dựng công trình dân dụng 

có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ kỳ tính thuế quý 2/2015 đến kỳ tính thuế 

quý 2/2016; tờ khai thuế GTGT chính thức quý 2/2016 doanh nghiệp không đề nghị hoàn thuế 

GTGT (chỉ tiêu 42 bằng 0); tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 2/2016 doanh nghiệp đề nghị 
hoàn thuế GTGT tại chỉ tiêu 42, số thuế đề nghị hoàn là 26.500.681.210 đồng, chỉ tiêu 43 "thuế 
GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” bằng 0; tờ khai thuế GTGT chính thức quý 3/2016 

doanh nghiệp tiếp tục đưa số thuế GTGT đã đề nghị hoàn (26.500.681.210 đồng) vào chỉ tiêu 22 

"thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang"; tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 

3/2016 doanh nghiệp lại tiếp tục đề nghị hoàn thuế GTGT, số tiền đề nghị hoàn là 

26.500.681.210 đồng (bằng số tiền đã đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 tờ khai GTGT bổ sung quý 

2/2016); 

Như vậy Công ty A đã đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ quý 2/2016 chuyển sang để xác 

định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế quý 3/2016 thì không được hoàn thuế theo quy định tại 

Thông tư số 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT không được hoàn Công ty được bù trừ với số 

thuế GTGT phải nộp của kỳ tiếp theo. 

 

Điều chỉnh hóa đơn tài chính và điều chỉnh số 
liệu kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
  

Theo Công văn số 3957/TCT-KK ngày 

01/09/2017 của TCT, công ty kê khai hóa đơn điều 

chỉnh có liên quan vào kỳ tính thuế lập hóa đơn 

gốc là tháng 12/2011. Công ty phải phân bổ xác 

định lại số thuế đầu vào được khấu trừ của các kỳ 

tính thuế thuộc năm 2011 do phát sinh thêm khoản 

doanh thu không chịu thuế có liên quan. Sau khi 

khai bổ sung hồ sơ khai thuế: Số thuế đã nộp có 

liên quan được xác định là nộp thừa, số thuế chưa 

khấu trừ hết (nếu có) được khai tăng khấu trừ vào 

kỳ tính thuế quý II/2017. 

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu bị tịch thu 
 

Theo Công văn số 5797/TCHQ-TXNK ngày 

31/8/2017 của TCHQ, pháp luật về thuế không quy 

định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập 

khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty A nhập 

khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị 
tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT 

cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp 

được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, 

nộp thừa. 
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Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 
  

Theo Công văn số 3745/TCT-CS ngày 18/8/2017 của TCT, trường hợp Chi nhánh Công ty A 

(tại tỉnh Hậu Giang) và Chi nhánh B (tại tỉnh Sơn La): Chi nhánh thành lập tại địa phương khác 

tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính, không được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì 

Chi nhánh không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới 

quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Trường hợp Chi nhánh đáp ứng một trong các tiêu 

chí về đầu tư mở rộng quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Chi nhánh được hưởng ưu 

đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, 

địa bàn theo quy định của pháp luật. Chi nhánh phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có). 

  

Đối với trường hợp Công ty B tại tỉnh Gia Lai nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư trong nước có 

vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà 

gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự 

án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nếu Công ty thực hiện chế 

độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, nộp thuế theo kê khai và thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi theo 

quy định. 

 

 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 
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Các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN 

  

Theo Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 

25/08/2017 của TCT, trường hợp các khoản chi phí 

làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước 

ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động 

thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế 
TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế 
TNCN theo quy định. 

Trường hợp công ty thuê người lao động là người 

nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp 

giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao 

động do công ty chi trả không tí vanàto hu nhập 

chịu thuế TNCN của người lao động. 

Hồ sơ miễn thuế chuyên gia nước ngoài thực 
hiện dự án ODA 

  

Theo Công văn số 3748/TCT-TNCN ngày 

18/08/2017 của TCT, về lệnh cử đi công tác tại Dự 

án ODA: trường hợp nhà thầu (công ty) không ký 

hợp đồng tư vấn với chuyên gia mà cử chuyên gia 

của nhà thầu (công ty) nằm trong danh sách đấu 

thầu đi công tác tại Dự án ODA thì trong hồ sơ 

miễn thuế chuyên gia, hợp đồng tư vấn có thể được 

thay thế bằng quyết định giao nhiệm vụ thực hiện 

công việc hoặc lệnh cử đi công tác tại Dự án ODA. 

  

Về thông tin chi trả thu nhập: trường hợp nhà thầu 

(công ty) có chi trả các khoản thu nhập từ tiền 

lương, tiền công cho chuyên gia thực hiện chương 

trình, dự án ODA thì bảng kê xác nhận thông tin 

chi trả thu nhập của nhà thầu (công ty) là tài liệu 

liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên 

gia nên được thay thế chứng từ chi trả thu nhập 

trong hồ sơ miễn thuế chuyên gia. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) 
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Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu 
  

Theo Công văn số 3876/TCT-KK ngày 28/08/2017 của TCT, Công ty A là đơn vị nhận gia 

công thuốc lá thành phẩm và chịu trách nhiệm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thay và được bên 

giao gia công hoàn trả số thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, Công ty A phải thực hiện kê khai, nộp 

thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Về việc nâng cấp ứng dụng bổ sung thêm tên hàng hoá "Thuốc lá điếu gia công”: do quy định tại 

Luật thuế TTĐB không có tên hàng hoá này và việc xác định tính thuế chỉ khi sản phẩm được 

bán ra, do đó khi kê khai người nộp thuế phải chọn danh mục hàng hoá là thuốc lá điếu và tính 

thuế theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính. 

 

 
 

Chính sách thuế đối với các khoản thanh toán không dùng tiền mặt 
  

Theo Công văn số 3977/TCT-DNL ngày 05/09/2017 của TCT, trường hợp Tập đoàn A và các 

đơn vị thành viên của Tập đoàn ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Doanh nghiệp sử 

dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho 

người bán sau đó về thanh toán lại với Doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh 

hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp gồm: Hóa 

đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Doanh nghiệp; Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của 

doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp; chứng 

từ chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá 

nhân cho người bán thì Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính 

vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 
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Hướng dẫn mới về chữ ký điện tử có hiệu lực từ 
12/9/2017 

Theo Thông tư số  77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 

của BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước 

và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước có hiệu lực 

từ ngày 12/9/2017. Theo đó, để đảm bảo về tính hiệu 

lực và tính xác thực của các tài liệu số, Bộ Tài chính đã 

quy định chi tiết về chữ ký điện tử, cụ thể như sau: (i) 

Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký 

hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương 

tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với 

thông điệp dữ liệu; (ii) Có khả năng xác nhận người ký 

thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người 

đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký. 

 

Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được 

kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các 

bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện 

kèm theo tại Thông tư 77/2017/TT-BTC. 
 

“Như vậy, nội dung về chữ ký điện tử được Bộ Tài chính 

quy định một cách rõ ràng và cụ thể hơn quy định hiện 

hành tại Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013” 

Chính sách thu lệ phí trước bạ đối với 
trường hợp đổi tên công ty 

  

Theo Công văn số 3834/TCT-CS ngày 

24/8/2017 của TCT, trước ngày 

10/7/2016: áp dụng Thông tư số 

124/2011/TT-BTC và Thông tư số 

34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tại 
thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản mà có thay đổi 

cổ đông sáng lập thì phải nộp lệ phí trước 

bạ; nếu không thay đổi cổ đông sáng lập 

thì không phải nộp lệ phí trước bạ (Tổng 

cục Thuế đã có công văn số 1462/TCT-

CS ngày 16/4/2015 về lệ phí trước bạ trả 
lời trường hợp tương tự). 

 Kể từ ngày 10/7/2016: áp dụng Thông tư 

số 75/2016/TT-BTC và Thông tư số 

301/2016/TT-BTC. Tại thời điểm cấp 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản mà thay đổi toàn bộ cổ đông 

sáng lập thì phải nộp lệ phí trước bạ; nếu 

không thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập 

thì không phải nộp lệ phí trước bạ. 
 

 
Đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử khi mua vé máy bay qua website thương mại điện tử 
  

Theo Công văn số 3664/TCT-DNL ngày 16/8/2017 của TCT, trường hợp Tổng Công ty A đã 

ký hợp đồng với đối tác B để cung cấp giải pháp mới đặt vé máy bay trực tuyến trên máy tính và 

các thiết bị di động theo thông lệ quốc tế như các hãng hàng không lớn trên thế giới đang thực 

hiện. Khi triển khai thực hiện theo giải pháp này, đối với hoạt động vận tải quốc tế có hành trình 

từ nước ngoài về Việt Nam, Tổng Công ty A không xác định được khách hàng mua vé máy bay 

qua Website thương mại điện tử của Tổng Công ty A đang ở Việt Nam hay ở ngoài Việt Nam. 

Theo đó, để phù hợp với đặc thù của hoạt động hàng không đồng thời phù hợp với thông lệ quốc 

tế, trường hợp Tổng Công ty A bán vé máy bay cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng 

mua vé qua Website thương mại điện tử thì đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử (vé điện tử) thực 

hiện như sau: đối với hoạt động vận tải tại Việt Nam là đồng Việt Nam, đối với hoạt động vận tải 

quốc tế là đồng tiền của nước có điểm xuất phát của hành trình. Việc quy đổi nguyên tệ ra đồng 

Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm 

phát sinh quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. 
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Theo Công văn số 5881/TCHQ-TXNK ngày 6/9/2017 về việc áp thuế xuất khẩu các mặt hàng 

nhôm định hình. 

Theo Công văn số 9454/VPCP-KTTH ngày 6/9/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP. 

Theo Công văn số 5765/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2017 về việc thời điểm tính chậm nộp thuế. 

Theo Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 1/9/2017 về việc xử lý thuế đối với các tờ khai 

xuất khẩu hàng hóa do Công ty TNHH Samil Vina nhập khẩu bán cho Công ty Hanesbrands Việt 

Nam sản xuất xuất khẩu. 

 

 

 

 
Văn phòng Hải Phòng 
 

Số 34A phố Máy Tơ, Phường Máy Tơ 
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Email: acacvn@acacvn.com 

http://acacvn.com 
 

Văn Phòng Hà Nội 
 

Tầng 3 tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, 

P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

Tel: 024 3556 8636 - Fax: 024 3556 8635 

Email: acacvn@acacvn.com 

http://acacvn.com 
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