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1.Thông tư 173/2016/TT-BTC về
điều kiện khấu trừ thuế GTGT
đầu vào có hiệu lực từ ngày 15
tháng 12 năm 2016

2. Các trường hợp không được
hoàn thuế GTGT kể từ ngày 01
tháng 7 năm 2016

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ tài chính (“BTC”)
đã ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC (“Thông
tư 173”) sửa đổi khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15
Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Công văn 13804/BTC-TCT của BTC ban hành ngày
30 tháng 9 năm 2016 hướng dẫn thêm các trường
hợp không được hoàn thuế theo Luật số
106/2016/QH13:

Theo đó, quy định về tài khoản của bên mua và
của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc
thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về
chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ
thuế GTGT đã được bãi bỏ.

• Hàng hóa dịch vụ mua bán trong nước;

Như vậy, doanh nghiệp có chứng từ chứng minh
việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài
khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán
phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành sẽ
được coi là có chứng từ thanh toán qua ngân
hàng.
Việc không đăng ký các tài khoản thanh toán với
cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục (theo
quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định
129/2013/NĐ-CP) và người mua vẫn được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào.

• Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu:
• Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ngoài địa bàn hoạt
động hải quan;
• Hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu;
• Hàng xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng
sản khai thác chưa chế biến hoặc sản phẩm xuất
khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng
sản cộng chi phí năng lượng từ 51% giá thành trở
lên;
• Dự án đầu tư:
• Dự án của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn
điều lệ như đã đăng ký;
• Dự án kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện
kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc
không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh
trong quá trình hoạt động;
• Dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản được
cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự
án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng
trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí
năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên.
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3. Chính sách thuế nhà thầu đối
với hoạt động chuyển quyền
sử dụng nhãn hiệu
Ngày 7 tháng 11 năm 2016, BTC đã ban hành
Công văn số 15888/BTC–CST đưa ra hướng dẫn
về thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền
sử dụng nhãn hiệu.

Theo đó trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có
phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử
dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của
pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập
này áp dụng thuế suất sau:

4. Tăng tiền phụ cấp ăn giữa ca, ăn
trưa

Theo Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ
Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực
hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng
đối với người lao động trong công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm
2016, mức phụ cấp tối đa tiền ăn giữa ca, ăn trưa
không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của
người lao động tăng từ 680,000đồng/người/tháng
lên 730,000đồng/người/tháng.

• Thuế TNDN: tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên
doanh thu tính thuế là 10%; và
• Thuế GTGT: Thuế suất 10% (nếu áp dụng
phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế
GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu
áp dụng phương pháp trực tiếp).
Đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 7
tháng 11 năm 2016 mà đã kê khai, nộp thuế
GTGT, thuế TNDN khác với nội dung hướng dẫn
tại công văn này thì không điều chỉnh lại. Trường
hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp
thuế GTGT, thuế TNDN thì thực hiện kê khai, nộp
thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại công
văn này.
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5.Tổng Cục thuế yêu cầu ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng
bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây
thất thu NSNN
Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5156/TCTKTNB nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng mua
bán hóa đơn bán lẻ này. Theo đó, tiêu chí nhận
dạng các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa
đơn lẻ có dấu hiệu rủi ro cao để các Doanh nghiệp
lưu ý:
1. Các hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn
lẻ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên;
2. Hóa đơn lẻ được bán, cấp cho các tổ chức là hợp
tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án,
hội đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan hành
chính nhà nước;
3. Hóa đơn lẻ bán, cấp cho hộ, tổ chức, cá nhân
phát sinh liên tục trong tháng (từ 02 hóa đơn trở
lên), và trong quý (từ 03 hóa đơn trở lên);

4. Hóa đơn lẻ bán, cấp cho cá nhân, hộ có chứng
minh nhân dân lưu tại cơ quan thuế không trùng
với họ, tên của người được bán, cấp hóa đơn;
5. Hóa đơn lẻ bán, cấp có chữ ký của người được
cấp, bán không đúng với tên trong đơn đề nghị
bán, cấp hóa đơn;
6. Hóa đơn lẻ bán cho hộ, tổ chức không đúng với
ngành nghề đăng ký kinh doanh, không đúng
với chức năng hoạt động, đặc biệt là cho các mặt
hàng cát, đá, sỏi;
7. Hóa đơn lẻ được bán, cấp có số thuế GTGT và
thuế TNCN phải nộp ngân sách không đúng với
tỷ lệ về GTGT, thuế TNCN quy định tại Thông tư
số 92/2015/TT-BTC.
8. Hóa đơn lẻ được bán, cấp không đảm bảo các
thủ tục quy định tại Thông tư số 39/2014/TTBTC.
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6. Đóng phí công đoàn cho năm
2017
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành
Quyết định số 1699/QĐ-TLĐ ngày 18 tháng 10 năm
2016 về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài
chính công đoàn năm 2017.
Theo Quyết định này, dự toán tài chính công đoàn
được xây dựng trên nguyên tắc chung là mức đóng
bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
cho người lao động. Cơ sở xác định Quỹ tiền lương
nộp kinh phí công đoàn năm 2017 được tính trên
tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm
2016 nhân với số lao động thuộc đối tượng phải
đóng BHXH theo quy định.
Grant Thornton Việt Nam lưu ý một số nội dung
quan trọng sau để Quý vị tham khảo:
 Đơn vị Công đoàn các cấp sẽ siết chặt việc thu
kinh phí công đoàn: Các đơn vị Công đoàn sẽ
phối hợp với cơ quan bảo hiểm để truy thu với
những đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở;
đối với đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở sẽ
thực hiện thống kê, rà soát số lao động thuộc đối
tượng đóng kinh phí công đoàn.
 Tổ chức công đoàn sẽ đẩy mạnh hoạt động công
đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất
thông qua việc giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt
động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo
nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế
của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế
xuất.

7.Thuế GTGT 10% áp dụng đối với
dịch vụ sửa khuôn
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Cục thuế Hà Nội ban
hành Công văn số 71642/CT-TTHT về thuế suất thuế
GTGT dịch vụ sửa chữa khuôn cho khách hàng là
doanh nghiệp chế xuất (DNCX).

Theo quy định hiện hành, dịch vụ cung cấp cho
DNCX chỉ được áp dụng thuế GTGT 0% nếu đảm
bảo điều kiện "tiêu dùng trong DNCX". Ngược lại,
nếu tiêu dùng bên ngoài DNCX thì không được
hưởng thuế GTGT 0%.
Theo đó, trường hợp Công ty sản xuất hàng hóa cho
DNCX bằng khuôn đặt tại Công ty, trong quá trình
sản xuất phải thay đổi thiết kế khuôn theo yêu cầu
của khách hàng nên Công ty đã ký hợp đồng cung
ứng dịch vụ sửa chữa khuôn cho khách hàng thì
dịch vụ này là thực hiện và tiêu dùng bên ngoài
DNCX, vì vậy, không được hưởng thuế GTGT 0%.

8. Miễn thuế nhập khẩu của
nguyên vật liệu nhập khẩu trước
ngày 01 tháng 9 năm 2016
Cục Giám sát quản lý về hải quan đã ban hành Công
văn số 1464/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với
nguyên vật liệu nhập trước ngày 01 tháng 09 năm
2016 theo đó:
 Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất
hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập dưới dạng tạm
nhập, tái xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm
hoặc chưa tái xuất và chưa nộp thuế thì được
miễn thuế;
 Người nộp thuế phải có văn bản đề nghị gửi đến
cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối
với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01 tháng
09 năm 2016, lưu ý kê khai rõ số lượng hàng hóa,
số tiền thuế thực hiện hoàn thuế hoặc miễn thuế;
 Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31 tháng
12 năm 2016.
 Đối với trường hợp nhập khẩu theo loại hình kinh
doanh, khi xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất
khẩu thì phải thực hiện nộp báo cáo quyết toán
tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư, máy
móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu sau khi kết
thúc năm tài chính theo quy định tại điều 60,
Thông tư 38/2015/TT-BTC.
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Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo.
Grant Thornton Việt Nam không chịu trách nhiệm
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thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin
này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Grant
Thornton Việt Nam trước khi thực hiện.
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Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên
nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử
dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ
giúp của Grant Thornton Việt Nam.
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