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Mẫu biểu khai thuế GTGT 

  

Theo Công văn số 4770/TCT-DNL ngày 

16/10/2017 của TCT, Tổng cục Thuế hướng dẫn 

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện: 

(i) Xác định số thuế phải nộp tại địa phương của 

hoạt động dịch vụ viễn thông cước trả sau, hoạt 
động kinh doanh ngoại tỉnh (cho thuê văn phòng, 

tiền điện, nước, ...) theo quy định tại các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. (ii) Khai thuế GTGT đối với 

dịch vụ viễn thông cước trả sau và hoạt động khác 

phát sinh tại địa phương khác nơi trụ sở chính của 

Tập đoàn (như: cho thuê văn phòng, tiền điện, 

nước, …) theo Phụ lục mẫu số 01-6/GTGT quy 

định tại Thông tư số 156/2013-TT-BTC và Thông 

tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. Viettel lập 

mẫu số 01-6/GTGT cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời gửi một bản 

Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các 

cơ quan thuế quản lý địa phương. 
 

 
Thuế GTGT đối với hoạt động gia công sơ chế thủy, hải sản 

Theo Công văn số 5018/TCT-CS ngày 30/10/2017 của TCT, trường hợp cơ sở kinh doanh thực 

hiện dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (nhận ghẹ nguyên liệu → luộc → gỡ thịt → 

ướp lạnh) thì doanh thu dịch vụ thu được (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu) thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. 

Thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái 
xuất 

Theo Công văn số 7515/TCHQ-TXNK ngày 

15/11/2017 của TCHQ, trường hợp ông A ủy 

quyền cho Công ty B nhập khẩu hàng hóa theo tờ 

khai hải quan ngày 10/4/2017 nhưng chưa được 

thông quan hàng hóa sau đó tái xuất toàn bộ lô 

hàng trả lại chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải 
quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp 

khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế 
nộp thừa tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính.  
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Hướng dẫn về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
  

Theo Công văn số 4854/TCT-CS ngày 19/10/2017 của 

TCT, trường hợp Cục thuế xác định Dự án đầu tư xây dựng 

của Công ty A được ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư năm 2014 là dự án độc lập, không liên quan 

đến dự án trước và không thuộc trường hợp nêu tại Nghị 
định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 thì Tổng cục 

Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh là Dự án đầu 

tư mới. 

Chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp 

Theo Công văn số 14881/BTC-CST ngày 3/11/2017 của BTC, trường hợp Công ty A mua lại 
100% vốn góp của Công ty B sau đó sáp nhập Công ty B vào Công ty A nếu phù hợp với quy 

định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thì: 

- Đối với Công ty B: Khi thực hiện sáp nhập Công ty B vào Công ty A, Công ty B thực hiện 

quyết toán thuế đến thời điểm sáp nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (số liệu 

quyết toán thuế theo giá trị sổ sách hiện hữu, không phải thực hiện đánh giá lại tài sản khi quyết 
toán thuế). 

- Đối với Công ty A: Khi thực hiện sáp nhập, Công ty A được đánh giá lại tài sản của Công ty B 

để ghi nhận vào sổ sách. Phần chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số tiền mà Công ty A bỏ ra để 

mua lại 100% vốn của Công ty B (đầu tư vào Công ty B) so với giá trị tài sản sau khi đánh giá lại 
(giá trị hợp lý của tài sản) của Công ty B được tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh 

lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN. Đồng thời, tài sản được ghi nhận theo giá trị hợp lý khi sáp nhập thì 

giá trị hợp lý này Công ty A được trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào chi phí khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN hàng năm theo giá đánh giá lại (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất 
không được trích khấu hao hoặc phân bổ vào chi phí theo quy định). Trường hợp tài sản là quyền 

sử dụng đất đưa vào kinh doanh bất động sản thì giá trị hợp lý khi sáp nhập (giá đánh giá lại) 
được tính vào giá vốn khi chuyển nhượng bất động sản. 

Đối với chi phí lãi vay: Trường hợp Công ty A đã góp đủ vốn điều lệ, sau đó thực hiện vay vốn 

để mua lại 100% vốn góp của Công ty B thì khoản chi phí lãi tiền vay của đối tượng không phải 
là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay được tính như sau: (i) Đối với giai đoạn trước khi 

sáp nhập: Khoản chi phí lãi tiền vay phát sinh trong năm 2014 thì được tính vào giá mua của 

phần vốn khi chuyển nhượng vốn đầu tư. Từ ngày 01/01/2015, khoản chi phí lãi tiền vay được 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ. (ii) Đối với giai đoạn 

sau khi sáp nhập: Chi phí lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu 

thuế theo hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. 
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Giải đáp chính sách đối với bán cổ phiếu tăng thêm từ nguồn thặng dư vốn 
  

Theo Công văn số 4973/TCT-TNCN ngày 27/10/2017 của TCT, trường hợp Cá nhân nhận cổ 

tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi 

chuyển nhượng vốn thì cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn. 

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng khai theo mẫu số 

24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài 

chính. Từ ngày 30/7/2015 được thay bằng mẫu số 04/ĐTV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 

số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

 

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí 
  
Theo Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 của TCT, về khoản tiền công tác phí: 

Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí của các cá nhân đi công tác theo đúng quy 

chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các 

văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền 

công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

  

Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu 

được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp 

đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập 

đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo 

quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 

  

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán 

chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế 
TNCN. 
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Chính sách thuế TNCN 
 

Theo Công văn số 4964/TCT-TNCN ngày 

26/10/2017 của TCT, trường hợp văn phòng đại 
diện A tại Hà Nội có chi trả khoản học phí cho con 

riêng của vợ trưởng văn phòng đại diện (là người 

nước ngoài) thì khoản học phí trên là thu nhập 

không chịu thuế TNCN. 

Hướng dẫn xác định tình trạng cư trú của người 
Việt Nam được cử đi thực tập, đào tạo tay nghề 

Theo Công văn số 4936/TCT-TNCN ngày 

25/10/2017 của TCT, trường hợp cá nhân là người 

Việt Nam được Công ty cử đi thực tập, đào tạo tay 

nghề tại Nhật Bản, cá nhân đó có nơi ở thường 

xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt 
Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì cá nhân 

được lựa chọn việc xác định tình trạng cư trú của 

cá nhân tại Việt Nam như sau: 

(i) Nếu cá nhân chứng minh là đối tượng cư trú tại 
Nhật Bản theo quy định của Nhật Bản thì cá nhân 

được xác định là không cư trú tại Việt Nam và kê 

khai thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh tại Việt 
Nam theo thuế suất toàn phần. Các khoản thu nhập 

phát sinh tại Việt Nam nếu Công ty đã khấu trừ và 

khai thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần 

thì điều chỉnh lại theo thuế suất áp dụng đối với cá 

nhân không cư trú. (ii) Nếu cá nhân không chứng 

minh là đối tượng cư trú tại Nhật Bản theo quy 

định của Nhật Bản thì cá nhân được xác định là cư 

trú tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai 

thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát 

sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) theo Biểu 

thuế lũy tiến từng phần. 
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Hướng dẫn thời hạn, trình tự xác nhận thông quan hàng hóa 

Theo Công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2017 của TCHQ hướng dẫn xác nhận thông 

quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông 

quan hàng hóa trên hệ thống sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ 

chế một cửa quốc gia được hướng dẫn như sau: (i) Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, người 

khai hải quan tiến hành khai bổ sung thông tin tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) trên Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. (ii) Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai 

bổ sung, công chức hải quan phải truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) 

để kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa. (iii) Không yêu cầu người khai hải quan 

nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của 

Tổng cục Hải quan. (iv) Công chức hải quan phải thông báo cho người khai hải quan biết trong 

trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra chuyên ngành trên E-Customs. 

 
 

 

 

Nộp tiền thuê đất 
  

Theo Công văn số 4956/TCT-DNL ngày 26/10/2017, báo cáo của 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty A trước đây là đơn vị 100% 

vốn nhà nước thuộc Tập đoàn, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa 

và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 

02/01/2014. Công ty có thuê lại đất của Tổng công ty B theo hợp 

đồng thuê lại số 08/HĐTĐ/BH1 ngày 14/4/2003 tại khu công 

nghiệp Đồng Nai để đặt các Nhà máy sản xuất hóa chất của Công 

ty. Đến nay Tổng công ty B yêu cầu Công ty phải nộp tiền thuê đất 
truy thu do điều chỉnh đơn giá thuê đất theo thông báo của cơ quan 

thuế đối với Tổng công ty B. 

Hợp đồng thuê lại đất ký giữa Công ty A và Tổng công ty B là 

Hợp đồng dân sự, được điều chỉnh theo quy định của Luật Dân sự. 

Do đó, Công ty A thực hiện trả tiền thuê đất cho Tổng công ty B 

đối với số tiền thuê đất phát sinh do điều chỉnh tăng đơn giá thuê 

đất của giai đoạn 2006 - 2016 trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên về 
nghĩa vụ trả tiền thuê đất phát sinh do điều chỉnh đơn giá thuê đất. 
 

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư 
thừa 

Theo Công văn số 7166/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2017, trường 

hợp phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập 

khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, 

vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế 
nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị 
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) 

cho cơ quan hải quan theo quy định. Trường hợp vượt quá 3% 

người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với phần 

vượt, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trường (nếu có) cho cơ quan hải quan. 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 
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Thủ tục xác định tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội  
 
Theo Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Một trong 

những nội dung mới của Nghị định này là quy định về trình tự, thủ tục xác định tiền sử dụng đất 
phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng. Cụ thể, 
người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội phải nộp hồ sơ xác định tiền 

sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội. 
 

Hồ sơ bao gồm: Văn bản của người mua, thuê mua nhà ở xã hội đề nghị xác định tiền sử dụng 

đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội; Hợp đồng mua, bán nhà xã hội; Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy tờ, hồ sơ khi mua 

nhà ở xã hội theo quy định về nhà ở xã hội. 

 

Trong tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất 
phải nộp. Việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 
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Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018 

Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây: (i) Danh 

mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; (ii) Danh mục hệ thống tài khoản 

và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; (iii) Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế 
toán; (iv) Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này. 

 

Thông tư 107/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ 

ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc 

ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, 

bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

Công khai quy trình giải quyết khiếu nại 
của người nộp thuế 

Theo Quyết định số 1848/QĐ-TCT ngày 

24/10/2017 của TCT về Quy trình công khai 

các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải 
quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan 

Thuế các cấp. Cụ thể: (i) Quy trình này sẽ được 

công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành 

Thuế nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, 

giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, 
đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng 

thời hạn. (ii) Cơ quan Thuế có trách nhiệm 

đăng tải các văn bản trả lời gửi cho người nộp 

thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết 
quả giải quyết khiếu nại, trong thời hạn ít nhất 
là 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo. (iii) Các 

biểu mẫu sử dụng trong quy trình bao gồm: 

Mẫu số 01/KN-MS: Thông báo Mã tra cứu hồ 

sơ giải quyết khiếu nại; 13 biểu mẫu khác đã 

ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT . 

 

Quyết định 1848/QĐ-TCT được áp dụng kể từ 

ngày 01/01/2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ KHÁC 
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Chính sách thuế 
  

Theo Công văn số 4773/TCT-CS ngày 16/10/2017 

của TCT, Cục Thuế thanh tra sau hoàn thuế đối với 

Công ty A, Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan 

(Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế các tỉnh thành phố, 

Công an tỉnh) hỗ trợ xác minh. Qua thanh tra và kết 
quả trả lời xác minh của một số đơn vị bán hàng thì 

Công ty đã không chứng minh được chi phí vận 

chuyển hàng hóa mua vào dùng để xuất khẩu; Công ty 

không chứng minh được phương tiện vận chuyển hàng 

hóa mua vào từ nơi bán về nhập kho của Công ty; 

trong sổ sách kế toán của Công ty không thể hiện chi 

phí bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. Công ty A được 

xác định là doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. 
 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
đơn 
  

Theo Công văn số 5019/TCT-CS ngày 30/10/2017 

của TCT, trường hợp các đơn vị sự nghiệp (như bệnh 

viện, trung tâm y tế, các trường mầm non, trường 

trung học cơ sở trường trung học phổ thông, công an 

phường - xã, các phòng ban thuộc ủy ban nhân dân các 

cấp,  các cơ quan nhà nước thuộc các sở, ban, 

ngành, ...) có sử dụng hóa đơn cho hoạt động kinh 

doanh, có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý hóa đơn quy định tại Nghị định số 

109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 và Nghị định số 

49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013. 

 

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. 
 

Theo Công văn số 5058/TCT-CS ngày 31/10/2017 

của TCT, trường hợp người nộp thuế báo cáo làm mất 
hóa đơn chưa lập (cả 3 liên) nhưng cơ quan thuế phát 

hiện người nộp thuế thực tế đã cho hoặc bán hóa đơn 

chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng 

hóa, dịch vụ thì phải xử phạt đối với hành vi sử dụng 

bất hợp pháp hóa đơn theo quy định. 
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Khôi phục trạng thái mã số thuế 
  

Theo Công văn số 14613/BTC-TCT ngày 30/10/2017 của BTC, Công ty A đã vi phạm pháp luật về 
thuế, không thực hiện thanh toán nợ thuế mặc dù cơ quan thuế đã đôn đốc và thực hiện các biện pháp 

cưỡng chế nợ thuế theo qui định của Luật Quản lý thuế. Công ty cũng vi phạm qui định của Luật doanh 

nghiệp và Luật Quản lý thuế về việc không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan 

thuế đã kiểm tra và ban hành Thông báo Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng 

quy định của pháp luật về thuế. 
  

Công ty có trách nhiệm phải thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp 

hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi Công ty hoàn thành 

các nghĩa vụ nêu trên, cơ quan Thuế sẽ thực hiện khôi phục mã số thuế của Công ty theo quy định tại 
Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

  

Trường hợp Công ty đề nghị thực hiện giải thể hoặc phá sản thì nộp hồ sơ cho cơ quan Đăng ký kinh 

doanh và thực hiện theo các qui định về giải thể và phá sản doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp và Luật 
Phá sản. 
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Theo Công văn số 7228/TCHQ-TXNK ngày 6/11/2017 của TCHQ về việc hoàn trả tiền thuế tự 

vệ đã nộp. 

Theo Công văn số 7163/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2017 của TCHQ về việc xử lý thuế đối với 

nhiên liệu trong tàu biển nhập khẩu. 

Theo Công văn số 7071/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2017 của TCHQ về việc chính sách thuế 

nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư. 

Theo Công văn số 5057/TCT-CS ngày 31/10/2017 của TCT về việc xử lý hồ sơ giảm thuế. 
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