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1. Thay đổi thời hạn nộp đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, thông báo phát hành hóa
đơn từ ngày 12 tháng 6 năm 2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về hóa
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) có một số điểm đáng lưu ý như sau:

•

Sử dụng hóa đơn tự in:
 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản
đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, Cơ quan
thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng
hóa đơn tự in của doanh nghiệp. Trường hợp sau 02 ngày làm
việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn
bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

•

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu:
 Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày
trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn.

•

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh
doanh theo tháng:
 Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại
hóa đơn. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hết
khi chưa hết tháng thì cơ quan thuế quyết định số lượng hóa
đơn bán lần tiếp theo.
 Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử
dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ
thì Cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ
(01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

 Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải
được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để
bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
 Trường hợp doanh nghiệp gửi thông báo phát hành từ lần thứ
2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức
hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
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2. Cho vay với lãi suất 0% sẽ bị ấn
định thuế hay không?

3. Chính sách thuế GTGT đối với tài
sản cố định nhập khẩu để góp vốn
thành lập doanh nghiệp

Cục thuế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn nếu hợp đồng cho vay
vốn với lãi suất 0% là không theo giá trị giao dịch thông thường
trên thị trường, Doanh nghiệp thuộc diện bị ấn định thuế.

Tổng Cục Hải quan có công văn hướng dẫn rằng tất cả hàng hóa,
dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng ở Việt Nam, kể
cả hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu đều phải chịu thuế GTGT, chỉ loại
trừ các đối tượng không chịu thuế.

Lưu ý thêm rằng, các Doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch
vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau chỉ được sử dụng các hình
thức thanh toán: Séc, ủy nhiệm chi – chuyển tiền, các hình thức
thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định
hiện hành.
Ngoài ra, Tổng Cục thuế cũng có công văn hướng dẫn đối với
trường hợp Công ty mẹ tại nước ngoài và các Văn phòng Dự án
(“VPDA”) tại Việt Nam có quan hệ là các bên liên kết nên khi có
hoạt động chuyển tiền từ Công ty mẹ cho các VPDA hay việc
chuyển tiền giữa các VPDA theo chỉ định của Công ty mẹ thì được
xác định là hoạt động cho vay (kể cả trường hợp việc chuyển tiền
cho vay, cho mượng trong một khoảng thời gian nhất định và
không phát sinh lãi cho vay, cho mượn) thì hoạt động này thuộc
đối tượng chịu thuế nhà thầu và phải xác định lãi suất vay theo
giá thị trường. Tuy nhiên, Tổng Cục thuế cũng có ý kiến về mặt
nguyên tắc rằng nếu hoạt động chuyển tiền này chỉ đơn thuần là
hoạt động hỗ trợ vốn để thanh toán kịp thời, đúng hạn cho các
nhà thầu phụ và nhà cung cấp thì không thuộc đối tượng chịu
thuế nhà thầu.

Theo đó, khi nhập khẩu máy móc từ nước ngoài về Việt Nam, cho
dù đây là máy móc góp vốn thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai
nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, trừ trường hợp thuộc đối
tượng không chịu thuế. Tuy nhiên, sau này, khi đem máy móc
nhập khẩu đó đi góp vốn thì doanh nghiệp không phải kê khai
nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.
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4. Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục
đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

Thông tư này đưa ra cơ chế phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết
thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông bao gồm:
1. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 22
Luật Đầu tư,
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn
góp theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
3. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và
nội dung đăng ký đầu tư, bao gồm:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu
dự án đầu tư;
b) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đồng thời
thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
c) Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay đổi
vốn đầu tư của dự án đầu tư;
a) Thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là
nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi
thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
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4. Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục
đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

Giảm thiểu trùng lặp hồ sơ:
•

Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh phối
hợp, trao đổi thông tin và chỉ yêu cầu nhà đầu tư nộp một bản
trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ như: Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng
thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp
nhà đầu tư là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương
đương đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức; Văn bản ủy
quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà
đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ
phần, phần vốn góp:
•

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước
ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn
góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và
hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công
ty nhận vốn góp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

•

Sở Kế hoạch và Đầu tư bàn giao hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

•

Trong cùng ngày làm việc với ngày nhận được Văn bản của Sở
Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; đồng thời
chuyển Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận tới Sở Kế hoạch và Đầu
tư để trả kết quả cho Nhà đầu tư.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu
Quý vị cần sự hỗ trợ liên quan đến các thủ tục đầu tư, thành
lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần hay sửa đổi ngành
nghề kinh doanh.
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