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Bản tin 
Ngày 31 tháng 10 năm 2014 

Trong bản tin lần này, Grant Thornton (Việt Nam) xin 
được cập nhật một số thay đổi về chính sách mà các 
Doanh nghiệp cần chú ý như sau. 
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2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp 
nằm ngoài địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của 
pháp luật trước năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 có thực hiện mở 
rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất 
nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng quy 
định tại Khoản 5 Điều 16 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu 
trên và đáp ứng điều kiện đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy 
định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả điều kiện khu công 
nghiệp nơi doanh nghiệp đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã 
hội không thuận lợi) thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty 
được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động 
cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện 
đầu tư mở rộng.  

Trường hợp, doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay 
thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa 
bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà 
không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị 
định số 218/2013/NĐ-CP thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt 
động cho thời gian còn lại (nếu có).  

Chúng tôi lưu ý Doanh nghiệp rằng, theo  Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì 
Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai 
đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do 
việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được 
hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn 
lại.  

 

 

 

 

Công văn số 12404/BTC-TCT ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Bộ Tài 
chính về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới và đối với dự 
án đầu tư mở rộng từ ngày 1 tháng 1 năm 2014  và một số điểm đáng 
lưu ý về thuế TNDN tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 
10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 
Nghị định quy định về thuế. 

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới 

Theo Công văn này, trường hợp Doanh nghiệp đang hoạt động không 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN có thành lập chi nhánh tại khu công 
nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 
thuận lợi) để thực hiện dự án mới và dự án đầu tư mới này thực hiện 
đầu tư từ ngày 01/01/2014, thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại tiết a Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì 
Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư 
mới tại khu công nghiệp.  

Doanh nghiệp lưu ý rằng, theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì đối với 
dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư 
lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân 
kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, ở các giai đoạn tiếp theo 
trường hợp thực tế thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án 
đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ 
trường hợp khó khăn khách quan, bất khả kháng) thì được hưởng ưu 
đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; 
đối với dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 
01 năm 2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại 
được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
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GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, bao gồm: 

• Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài 
hoặc  ở trong khu phi thuế quan;  

• Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các 
chứng từ khác theo quy định của pháp luật. 

Công văn số 4277/TCT-CS ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Tổng Cục 
thuế về chênh lệch tỷ giá. 

Theo đó, trường hợp Công ty thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn và dài 
hạn bằng ngoại tệ cho Công ty nước ngoài trên cơ sở chuyển đổi từ 
khoản tiền vay thành vốn góp thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh 
giá khoản tiền vay ngoại tệ tại thời điểm trả nợ là khoản lỗ chênh lệch tỷ 
giá phát sinh trong kỳ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 

Công văn số 3924/TCT-CS ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Tổng Cục 
thuế về chính sách thuế đối với nông sản. 

Theo Công văn này: 

• Trường hợp doanh nghiệp mua nông sản của người sản xuất trực 
tiếp bán ra hoặc mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân 
kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế 
GTGT (100 triệu đồng/năm) thì được phép lập Bảng kê theo mẫu 
01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm 
theo chứng từ thanh toán cho người bán. 

• Trường hợp doanh nghiệp mua nông sản của hộ, cá nhân kinh 
doanh (ngoài trường hợp nêu trên) thì phải sử dụng hóa đơn theo 
quy định và nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6, 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được 
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý rằng khái niệm “đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường 
xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh” chưa được nêu chi tiết 
trong Nghị định này. 

Công văn số 4360/CT-TTHT ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Cục Thuế 
tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện Thỏa 
thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) đơn 
phương. 

Theo Công văn này, trường hợp Doanh nghiệp làm các thủ tục, đăng 
ký để thực hiện APA đơn phương đối với giao dịch liên kết “Nhận gia 
công hàng may mặc xuất khẩu và cung ứng nguyên phụ liệu mua 
trong nước cho công ty mẹ (100% sở hữu vốn)”, thì sau quá trình thực 
hiện tham vấn khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế về việc chấp 
thuận  nộp hồ sơ APA chính thức của người nộp thuế, doanh nghiệp 
gửi hồ sơ theo mẫu 2/APA-CT về Tổng Cục thuế để được giải quyết 
theo quy định. 

Để biết thêm về việc áp dụng APA trong quản lý thuế, Doanh nghiệp 
có thể tham khảo tới Bản tin ngày 7 tháng 5 năm 2014 của chúng tôi: 
http://www.gt.com.vn/download.php?info=publications&submenu=2
80  

Công văn số 4278/TCT-CS ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Tổng Cục 
thuế về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu. 

Theo Công văn này, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ phát triển 
phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp 
luật về Công nghệ thông tin cho khách hàng là các công ty có trụ sở 
tại nước ngoài, các dịch vụ này được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thì 
xác định là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng mức thuế suất thuế. 
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Công văn số 11910/TCHQ-TXNK ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Tổng 
Cục Hải quan về sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm 
thủ tục xuất khẩu. 

Công văn này tham chiếu tới hướng dẫn tại Công văn số 11352/BTC-
TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan khi làm thủ tục 
xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của 
thương nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa 
đơn xuất khẩu.  

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi 
thuế quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế 
xuất thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo 
quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài 
chính. 

 

 

Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với các công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý 
quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại 
Việt Nam.  

Thông tư này hướng dẫn cụ thể các vấn đề:  

• Quản lý và sử dụng vốn, tài sản;  

• An toàn tài chính;  

• Quản lý doanh thu và chi phí;  

• Lợi nhuận và trích lập các quỹ;  

• Chế độ kế toán, kiểm toán, Báo cáo về tình hình tài chính và 
đầu tư chứng khoán. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 
2014 và được áp dụng kể từ năm tài chính 2014 và thay thế 
Thông tư số 11/2000/TT-BTC ngày 1/2/2000 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng 
khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. 
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Để biết thêm thông tin 

Nếu quý công ty có các chất vấn 
hoặc cần thêm thông tin về các 
vấn đề được đề cập trong Bản tin 
Cập nhật này, xin vui lòng liên 
hệ với các chuyên gia tư vấn của 
chúng tôi 

 

Để tải xuống các bản tin này 

Xin vui lòng đăng nhập vào 
trang web của chúng tôi: 

www.gt.com.vn   

Bản tin chỉ được sử dụng cho 
mục đích tham khảo.  Chúng tôi 
không chịu trách nhiệm về các 
sai sót trong bản tin này, cũng 
như các tổn thất gây ra do việc 
sử dụng các thông tin từ Bản tin 
này. Xin liên hệ với các chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi nếu 
quý vị có nhu cầu cần sử dụng 
các thông tin từ Bản tin này.   
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