Cập nhật các văn bản quy phạm pháp
luật mới và một số chính sách
quan trọng về thuế

Tháng 9/2018

JAN
JAN

02

03

APR
APR

05

06

JUL
JUL

08

09

OCT

11

12
1

Content
Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng một số văn bản quy phạm
pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế như sau:
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3.

Không được miễn thuế nhập khẩu với
Miễn kê khai giao dịch liên kết với chi
hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công phục nhánh độc lập khi doanh thu dưới 50 tỷ
vụ sản xuất xuất khẩu
và tổng giao dịch liên kết dưới 30 tỷ

4.

5.

Khoản lãi vay được bên liên kết bảo
lãnh có được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
(“TNDN”)?
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Ghi nhận chi phí dự án công nghệ
thông tin hình thành tại nước ngoài.
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Dự án đầu tư có sử dụng tài sản của dự
án đầu tư đang hoạt động không được
coi là dự án đầu tư mới.
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Cấp mã số thuế và khai thuế nhà thầu
theo phương pháp hỗn hợp đối với
thương nhân nước ngoài kinh doanh
thương mại tại Việt Nam
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1. Không được miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công
phục vụ sản xuất xuất khẩu
Bộ tài chính vừa ban hành công văn số 8628/BTC-TCHQ ngày 19/07/2018 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Theo công văn này, Bộ tài chính khẳng định từ ngày 01/09/2016 (ngày hiệu lực của Nghị
định 134/2016/NĐ-CP), với các trường hợp sau không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế:
Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất
toàn bộ hàng hóa xuất khẩu mà đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác
thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và
xuất khẩu sản phẩm; hoặc
Đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số
công đoạn, nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và/hoặc xuất khẩu sản phẩm.
Với các trường hợp này, công ty không được miễn thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công
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2. Miễn kê khai giao dịch liên kết với chi nhánh độc lập khi doanh thu dưới 50
tỷ và tổng giao dịch liên kết dưới 30 tỷ
Ngày 02/08/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội bạn hành công văn 54153/CT-TTHT hướng dẫn về việc lập hồ sơ giao
dịch liên kết. Theo đó, trường hợp chi nhánh công ty thực hiện hạch toán độc lập, duy trì bộ máy kế toán và hạch toán
lãi/lỗ riêng, nếu tổng doanh thu của chi nhánh dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng
thì Chi nhánh của công ty thuộc trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị
định 20/2017/NĐ-CP.
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3. Ghi nhận chi phí dự án công nghệ thông tin hình thành tại nước ngoài
Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 53064/CT-TTHT ngày 31/07/2018 hướng dẫn về ghi nhận chi
phí dự án công nghệ thông tin hình thành tại nước ngoài.
Theo công văn hướng dẫn, với trường hợp Công ty tại Việt Nam ký thỏa
thuận hợp tác với công ty ở nước ngoài thực hiện dự án công nghệ
thông tin. Theo đó, Công ty nước ngoài cung cấp chi phí nhân công, chi
phí mua phần cứng, phần mềm và cung cấp các dịch vụ đi kèm cho
Công ty Việt Nam để xây dựng, triển khai, vận hành dự án. Công ty Việt
Nam và đối tác nước ngoài tách riêng được giá trị theo từng khoản mục
chi phí (phần cứng, phần mềm, dịch vụ) trong hợp đồng. Khi hoàn thành
dự án, Công ty Việt Nam thanh toán các chi phí này cho đối tác nước
ngoài và nhận bàn giao toàn bộ tài sản tại nước ngoài kèm theo chi tiết
thông tin tài sản từng thiết bị theo số serial, bản quyền phần mềm, tên
nhà thầu phụ cung cấp từng hạng mục trong đó ghi rõ Công ty Việt Nam
được toàn quyền sở hữu, định đoạt đối với tài sản này thì giá trị phần
cứng và phần mềm nếu đáp ứng các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định
(“TSCĐ”) hữu hình, TSCĐ vô hình theo quy định và Công ty có tài liệu
chứng minh thuộc quyền sở hữu của Công ty và được cơ quan có thẩm
quyền tại Việt Nam xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản này
thì Công ty được trích khấu hao theo quy định. Chi phí khấu hao nếu đáp
ứng điều kiện quy định thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trường hợp Công ty không có đủ tài liệu pháp lí chứng minh máy chủ thuộc quyền sở hữu của Công ty theo quy định của
pháp luật thì Công ty không được trích khấu hao đối với tài sản này.
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4. Khoản lãi vay được bên liên kết bảo lãnh có được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)?
Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 43767/CT-TTHT ngày 16/06/2018 về chính sách thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi vay được bên liên kết bảo lãnh. Theo đó, phía Cục thuế tiếp tục khẳng định
trường hợp Công ty có quan hệ liên kết với Công ty khác theo quy định có phát sinh giao dịch liên kết (giao dịch bảo
lãnh cho khoản vay tại các ngân hàng) và giao dịch phát sinh với các bên độc lập (giao dịch vay tại các ngân hàng) thì
Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi
phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ). Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay
phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).
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5. Dự án đầu tư có sử dụng tài sản của dự án đầu tư đang hoạt động không
được coi là dự án đầu tư mới
Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 43609/CT-TTHT ngày 25/06/2018 về ưu đãi thuế TNDN đối với dự
án đầu tư có sử dụng tài sản của dự án đầu tư đang hoạt động. Theo công văn này, dự án đầu tư tại một tỉnh mới có sử
dụng một số dây chuyền máy móc thiết bị đang sản xuất điều chuyển từ dự án đầu tư đang hoạt động tại tỉnh khác, vào
năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập, công ty lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN cho
dự án đầu tư mới do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư thì:
Dự án đầu tư tại tỉnh mới có sử dụng dây chuyền máy móc điều chuyển từ dự án khác đang hoạt động không
phải là dự án đầu tư mới, độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

Trường hợp dự án này đáp ứng một trong ba tiêu chí dự án đầu tư mở rộng quy định và địa bàn thực hiện dự
án đầu tư là Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi thì công ty được áp
dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không
được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN áp dụng đối với dự án đầu
tư mới trên cùng địa bàn (cụ thể: miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp
theo).
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6. Cấp mã số thuế và khai thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp đối với
thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại tại Việt Nam
Ngày 09/08/2018, Tổng Cục thuế bạn hành công văn 3065/TCT-KK hướng dẫn về việc cấp mã
số thuế để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp. Cụ thể, trường hợp công ty là
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia hoạt động kinh doanh
thương mại dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam và ký
kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng Việt Nam thì công ty phải được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp, công ty
phải thực hiện đăng ký và kê khai thuế theo phương pháp hỗn hợp theo quy định.
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Liên hệ
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.
Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton nếu Quý vị cần sự tư vấn liên quan đến
thuế, giấy phép lao động cho người nước ngoài hay các vướng mắc về chính sách pháp luật trong
quá trình hoạt động kinh doanh.
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