Bản tin cập nhật thuế, lao động và hải quan
Tháng 6 năm 2016
Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam xin cập nhật các chính sách thuế, lao động và hải quan tới Quý vị như sau:
1.

Một số thay đổi về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

2.

Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về hoạt động đầu tư thường xuyên trước năm 2014.

3.

Bảo hiểm dưỡng lão của Nhật Bản

4.

Thủ tục xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia dự án có nguồn hỗ trợ ODA.

5.

Doanh nghiệp đóng 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

6.

Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016

7.

Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng theo hợp đồng được ký kết và được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày 1 tháng 7
năm 2016.

1. Một số thay đổi về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016
Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 có hiệu lực từ
ngày 1 tháng 7 năm 2016 với một số nội dung đang lưu ý như sau:
Về thuế GTGT:
• Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:
o Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật
o Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi
phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.
• Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT:
o Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế
nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong
tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
o Không thực hiện hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế
chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp
luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với:
 Dự án đầu tư của doanh nghiệp không góp đủ số vốn
điều lệ như đã đăng ký; 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 bảo
đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình
hoạt động;
 Dự án đầu tư 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 giá trị tài nguyên,
khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51%
giá thành sản phẩm trở lên.
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 Hàng hóa xuất khẩu mà không thực hiện việc
xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo
quy định của Luật hải quan.
o Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người
nộp thuế là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất
khẩu mà trong 2 năm liên tục không vi phạm pháp
luật về thuế, hải quan và người nộp thuế không thuộc
đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý
thuế.
Về thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)
Sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ôtô nguyên chiếc
nhập khẩu chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Ví dụ: Từ ngày
01/07/2016 xe có dung tích xi-lanh từ 1.500 cm3 trở xuống là 40%
(hiện hành: 45%); xe có dung tích xi-lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000
cm3 là 55% (hiện hành: 50%)…
Về luật quản lý thuế
Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá
nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm
từ 50 nghìn đồng trở xuống.
Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày
tính trên số tiền thuế chậm nộp (hiện hành: 0,05%/ngày).

2. Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về hoạt động đầu tư thường xuyên trước
năm 2014.
Trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt
Nam (Eurocham) và để đảm bảo công khai, minh bạch và đơn giản về thủ
tục đối với nội dung về hoạt động đầu tư thường xuyên, Bộ Tài chính đã có
hướng dẫn như sau:
Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai
đoạn từ năm 2009 - năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không
phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự
án đang áp dụng.
Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3
nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án
đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm:
• Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp.
• Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư.
• Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền.
Việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên
phải đảm bảo Điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề
án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được
hưởng ưu đãi thuế TNDN.
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Lưu ý rằng:
• Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư có ghi
quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô
so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đầu
tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
• Trường hợp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung,
thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường
hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng
theo tiêu chí này.
• Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường
xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với Giấy
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi
thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản
xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu
tư/Giấy phép đầu tư.

3. Bảo hiểm dưỡng lão của Nhật Bản
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Tổng Cục thuế có hướng dẫn về thuế TNCN rằng nếu
khoản bảo hiểm dưỡng lão là một khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của
pháp luật Nhật Bản thì khoản này được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế
TNCN.

4. Thủ tục xác nhận miễn thuế TNCN cho
chuyên gia dự án có nguồn hỗ trợ ODA
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Tổng Cục thuế có hướng dẫn rằng trường hợp các
chuyên gia ký kết hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có nguồn hỗ trợ ODA thì
nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế
TNCN đối với các chuyên gia.
Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam thì nhà thầu có thể
ủy quyền cho Chủ dự án hoặc đại diện của Chủ dự án thực hiện các thủ tục đề
nghị miễn thuế TNCN đối với các chuyên gia tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bản tin số 7/ 2016

5. Doanh nghiệp đóng 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người
lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng
7 năm 2016
Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP (“Nghị định 37”)
ngày 15 tháng 5 năm 2016, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định mức đóng
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử
dụng lao động có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 07 năm 2016 cho đến
31/12/2017.
Người sử dụng lao động hàng tháng đóng mức 1% trên quỹ tiền
lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là:
o Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp
luật về cán bộ, công chức và viên chức;
o Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định
thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03
tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động
có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao
gồm người lao động là người giúp việc gia đình;
o Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành
hợp tác xã có hưởng tiền lương.
o Và một số đối tượng khác như sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp quân đội nhân dân…
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Người đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Điều trị xong, ra
viện trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn thực hiện theo quy định
của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi Tiết,
hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban
hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 trở về
trước được tính là thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này, trừ đối tượng chỉ tham
gia vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội.
Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng
đến dưới 03 tháng được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Nghị định 37 cũng quy định chi tiết các chế độ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp,
hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động,….

6. Luật thuế nhật khẩu số
107/2016/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 1
tháng 9 năm 2016
Grant Thornton Việt Nam tóm lược một số nội dung đáng lưu ý tại Luật
số 107/2016/QH13 như sau để Quý vị tham khảo:
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất
khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu.
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất
khẩu nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm; hàng hóa kinh doanh tạm nhập,
tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải
quan trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chưa nộp thuế thì được
áp dụng theo quy định của Luật này.
Luật này đưa ra Chương III về thuế Chống bán phá giá, thuế chống trợ
cấp và thuế tự vệ. Trong đó, Bộ Công thương là cơ quan ra quyết định
việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và
Bộ Tài chính là cơ quan quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.
Luật 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ
ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
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7. Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử
dụng theo hợp đồng được ký kết và được
đưa lên phương tiện vận chuyển trước
ngày 1 tháng 7 năm 2016
Ngày 08 tháng 06 năm 2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn rằng trường hợp
lô hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Công
ty đã được ký kết hợp đồng và được đưa lên phương tiện vận
chuyển trước ngày Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN quy định
chi tiết về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016) thì
không thuộc điều chỉnh các quy định tại Thông tư này.
Liên quan đến vấn đề nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử
dụng, Quý vị có thể tham khảo thêm tại Bản tin ngày 2 tháng 2
năm 2016 của Grant Thornton Việt Nam.

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Grant Thornton
Việt Nam 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 mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Grant Thornton Việt Nam
trước khi thực hiện.

Để tải xuống các bản tin này
Xin vui lòng đăng nhập vào trang web
của chúng tôi:
www.grantthornton.com.vn

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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