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Cập nhật hướng dẫn về thuế  
 

Grant Thornton Việt Nam tổng hợp một số hướng dẫn mới ban 
hành về thuế để Doanh nghiệp tham khảo như sau: 

Về việc nghĩa vụ thuế nhà thầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam đối với hoạt động mua bán hàng hóa thông qua kho 
ngoại quan 

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Tổng cục Hải quan có Công văn 
15075/TCHQ – GSQL, theo đó, kho ngoại quan là khu phi thuế quan, 
quan hệ của khu này với bên ngoài là quan hệ xuất, nhập khẩu. Tuy 
nhiên, kho ngoại quan là một địa điểm thuộc lãnh thổ Việt Nam. 
Việc chủ hàng nước ngoài có hoạt động mua, bán, chuyển nhượng 
quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan đồng nghĩa với việc 
lợi ích thu được từ hoạt động đó phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. 
Vì vậy, trường hợp này phải được coi là có thu nhập tại Việt Nam và 
phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định. 

Về việc chính sách thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ nhà 
cung cấp giảm giá do đã bán được số lượng hàng hóa theo yêu cầu 

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn tại 
Công văn số 5711/TCT-CS, theo đó, Công ty có phát sinh khoản thu 
nhập nhận được từ nhà cung cấp giảm giá do đã bán được số lượng 
hàng hóa theo yêu cầu của nhà cung cấp thì khoản thu nhập này là 
thu nhập khác của Công ty. Nếu năm 2014 Công ty đang hưởng ưu 
đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại 
văn bản pháp quy trước năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập khác nêu trên. 

 

Hạch toán tiền lương trả cho nhân viên hoặc giám đốc điều hành 
là người nước ngoài, doanh nghiệp cần có hợp đồng lao động và 
giấy phép lao động (trừ trường hợp thuộc diện miễn giấy phép)  

Đây là hướng dẫn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại Công 
văn số 9408/CT-TTHT ngày 05 tháng 11 năm 2014, theo đó, trường 
hợp Công ty chi trả tiền lương cho người lao động nước ngoài làm 
nhân viên hoặc làm giám đốc điều hành trực tiếp hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của Công ty nếu có hợp đồng lao động (nếu là 
trường hợp cần có giấy phép lao động thì phải có giấy phép lao 
động do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp) thì chi phí tiền 
lương được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

Phải nộp lệ phí trước bạ đối với những tài sản của doanh nghiệp 
khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước  

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục thuế hướng dẫn tại Công văn 
số 5803/TCT-CS về đăng ký và nộp lệ phí trước bạ thì trường hợp 
một Công ty nhận chuyển nhượng vốn trong một Công ty ở Việt 
Nam từ Công ty khác và đổi tên doanh nghiệp ở Việt Nam thì 
những tài sản của Công ty ởViệt Nam này thuộc đối tượng phải 
nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 
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Cập nhật hướng dẫn về thuế  
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT 

Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân 
hàng) sử dụng trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT: 

• Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục Thuế hướng dẫn Cục 
Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 
5806/TCT-KK chi tiết như sau: 

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ 
mua vào: Chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động 
ở Việt Nam (nơi bên trả tiền mở tài khoản) gửi cho bên trả tiền 
nhằm báo Nợ số tiền đã chuyển khoản đến tài khoản của bên 
thụ hưởng mở tại tổ chức tín dụng có liên quandoanh nghiệp 
FDI, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. 

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu: Chứng từ do tổ chức tín dụng được phép hoạt động 
ở Việt Nam (nơi bên thụ hưởng mở tài khoản) gửi cho bên thụ 
hưởng nhằm báo Có số tiền đã nhận chuyển khoản từ tài 
khoản của bên trả tiền mở tại tổ chức tín dụng có liên quan. 

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hoàn 
thuế GTGT là chứng từ thực hiện đúng theo quy định tại Điều 
5 Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng ban hành kèm theo 

 

Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể bao gồm các thông tin: 
tên, số hiệu, thông tin của bên chuyển tiền và bên thụ hưởng, số 
lượng, đơn giá hay Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp kiểm 
tra kỹ các nội dung nêu trên để đảm bảo tinh hợp lệ của chứng từ 
thanh toán khi sử dụng trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT. 
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Cập nhật hướng dẫn về thuế  
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong khấu trừ, 
hoàn thuế GTGT 

• Công văn 5806/TCT-KK cũng hướng dẫn đối với trường hợp 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu có nguồn tiền thanh toán được chuyển khoản từ tài 
khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam, 
theo đó: 

- Nguồn tiền chuyển vào tài khoản của khách hàng nước ngoài 
phải phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối hiện hành. 

- Cơ quan Thuế phải kiểm tra, phối hợp với tổ chức tín dụng, cơ 
quan Hải quan có liên quan xác minh nguồn tiền nộp vào tài 
khoản của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt 
Nam để có đủ căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT như 
hướng dẫn tại các Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 
và số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một 
số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối 
với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. 

• Trong quá trình quản lý thuế, Cơ quan Thuế phát hiện giao dịch 
thanh toán đáng ngờ (như: một khoản tiền được thanh toán 
nhiều lần trong ngày, chuyển qua nhiều tài khoản,...) thì có văn 
bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp thêm thông tin để có 
đủ căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế. 

 

 

 

 

  

• Trường hợp phát hiện sai phạm liên quan đến thanh toán qua 
ngân hàng không phù hợp với quy định pháp luật về ngân 
hàng, tín dụng, quản lý ngoại hối hiện hành thì người nộp thuế 
không được khấu trừ, hoàn thuế hoặc bị thu hồi lại số tiền thuế 
đã hoàn có liên quan,đồng thời bị xử phạt theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 
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Cập nhật hướng dẫn về thu nhập doanh nghiệp 
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
vốn: 

• Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục Thuế  có ban hành Công 
văn số 5803/TCT-CS về thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong 
một trường hợp chuyển nhượng vốn cho một doanh nghiệp 
Nhật Bản, trong đó điểm đáng lưu ý như sau: 

- Trường hợp bên nước ngoài chuyển nhượng vốn trong các 
doanh nghiệp là đối tượng cư trú của Việt Nam mà giá trị bất 
động sản chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng số tài sản của doanh 
nghiệp thì Việt Nam có quyền thu thuế thu nhập (tham chiếu 
tới Khoản 3 Điều 13 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn 
ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Nhật Bản). 

- Giá trị thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phải được 
xác định theo giá thị trường, trường hợp giá chuyển nhượng 
không phù hợp theo giá trị trường, Cục thuế quản lý có quyền 
kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng theo quy định. 

• Grant Thornton Việt Nam cũng lưu ý Doanh nghiệp rằng, theo 
quy định hiện hành thì: 

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá 

thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh 
toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có 
quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Doanh nghiệp 
có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà 
giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp 
theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ 
giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác 
định lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp 
chuyển nhượng. 

- Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra 
của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các 
trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc 
các hợp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời điểm chuyển 
nhượng. Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ 
quan thuế không phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm 
định của các tổ chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền 
xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng 
theo đúng quy định. 

Hiện tại, Grant Thornton Việt Nam là hãng quốc tế được 
thực hiện thẩm định giá cho các doanh nghiệp nhà nước tại 
Việt Nam. 
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Thông báo về nộp Báo cáo hoạt động hàng năm  
Của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

 

Theo Điều 19 của Nghị định 72/2006/NĐ-CP thì định kỳ hàng năm, 
trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng 
đại diện phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của 
mình tới cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.  

• Thời hạn nộp báo cáo hoạt động cho năm 2014 là ngày 30 tháng 
01 năm 2015. 

• Mẫu biểu thực hiện theo Thông tư 11/2006/TT-BTM: báo cáo hoạt 
động định kỳ hàng năm của Văn phòng đại diện thực hiện theo 
Mẫu BC-1 Phụ lục IV. 

• Báo cáo phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, trung thực và 
nộp đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 
số 72/2006/NĐ-CP. 

• Ngoài ra, trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, nếu có sự thay 
đổi về nhân sự được tuyển dụng làm việc tại Văn phòng đại diện 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Văn phòng đại 
diện phải gửi báo cáo kèm theo bản sao những tài liệu có liên 
quan đến cơ quan cấp Giấy phép.  

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn tại Grant Thornton Việt Nam 
nếu Quý vị muốn có sự hỗ trợ trong việc soạn thảo báo cáo hoạt 
động cho Văn phòng đại diện của mình để nộp tới cơ quan cấp 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 
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