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Nội dung 
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xác định lại tình trạng cư trú 
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1. Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng 

dẫn thủ tục hải quan 

 

 

 

 

Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính, cùng ban hành ngày 20 tháng 4 

năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2018 đã sửa đổi bổ sung một số quy định quan trọng về lĩnh vực hải quan. 

Theo đó, một số điểm mới đáng chú ý như 

Đẩy mạnh thực hiện phương thức nộp hồ sơ hải quan điện tử (vd: hồ sơ khai hải quan sẽ được nộp ngay dưới 

dạng điện tử khi đăng ký; thủ tục khai bổ sung thực hiện qua hệ thống hải quan điện tử; doanh nghiệp gia công, 

SXXK thực hiện kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan thì không cần nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu với 

cơ quan hải quan, v.v..) 

Bổ sung các hướng dẫn mới rõ ràng và chi tiết hơn liên quan đến hồ sơ và thủ tục khai hải quan, và các thủ tục 

khác liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, v.v.. 
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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP (“Nghị định 39”) ngày 11 tháng 3 năm 2018  quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một trong những điểm mới đáng 

lưu ý tại Nghị định này là sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc biệt đã 

được quy định trước đó tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 theo hướng thắt chặt hơn. Cụ thể, quy 

định cũ cho phép doanh nghiệp lựa chọn một trong hai tiêu chí số lao động hoặc tổng nguồn vốn trong khi Nghị định 39 yêu 

cầu phải đáp ứng cả hai tiếu chí số lao động và tổng nguồn vốn (hoặc doanh thu) .  

2. Nghị định 39 quy định về các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 
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Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau: 

2. Nghị định 39 quy định về các tiêu chí xác định doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

 

 

 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như Nghị định 39 cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường, tuy nhiên mức thuế suất cụ thể chưa được quyết định. Ngoài ra, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ tư vấn và pháp lý… 

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản và Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 

Số lao động tham gia BHXH 

bình quân năm 
Không quá 10 người 

Không quá 100 người (quy 

định cũ không quá 200) 

Không quá 200 người (quy 

định cũ không quá 300) 

Tổng nguồn vốn 

Hoặc 

Tổng doanh thu 

Không quá 3 tỷ đồng Không quá 20 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng 

Không quá 3 tỷ đồng/năm Không quá 50 tỷ đồng/năm 
Không quá 200 tỷ 

đồng/năm 

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 

Số lao động tham gia BHXH 

bình quân năm 
Không quá 10 người Không quá 50 người  Không quá 100 người 

Tổng nguồn vốn 

Hoặc 

Tổng doanh thu 

Không quá 3 tỷ đồng 
Không quá 50 tỷ đồng (quy 

định cũ không quá 10) 

Không quá 100 tỷ đồng 

(quy định cũ không quá 50) 

Không quá 10 tỷ đồng/năm 
Không quá 100 tỷ 

đồng/năm 

Không quá 300 tỷ 

đồng/năm 
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3. Thông tư 25/2018/TT-BTC bổ sung một số điểm mới liên 

quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 

 

 

  
Ngày 16/03/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông 

tư 25/2018/TT-BTC (“Thông tư 25”) nhằm hướng 

dẫn thực hiện Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông 

tư 111/2013/TT-BTC. 
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Quy định bổ sung đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến 

thành sản phẩm khác 

 

Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 25: 

 

Thuế GTGT 
 

  

Thông tư 25 bổ sung cơ sở xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp 

khai thác ra tài nguyên khoáng sản, không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi khác đến nơi 

chế biến.  

  
Đồng thời, Thông tư 25 cũng bãi bỏ quy định đối với trường hợp trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí 

năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên khoáng sản khi xuất 

khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

3. Thông tư 25/2018/TT-BTC bổ sung một số điểm mới liên quan 

đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 

 

 

  

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

 Thông tư 25 bổ sung trường hợp “Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau 

đó xuất khẩu ra nước ngoài” thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định. Tuy nhiên, Thông tư 25 không nói rõ 

cách xử lý trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu trước khi Thông tư 25 (và Nghị định 146/2017/NĐ-CP) có hiệu lực và 

được xuất khẩu sau khi Thông tư 25 có hiệu lực.  

. 
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Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

 

  Khấu hao TSCĐ khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn 

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp, 

nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao TSCĐ đối với các 

tài sản chuyển giao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng. 

Mức khống chế 03 triệu đồng/tháng/người đối với chi phí mua bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí, bảo 

hiểm hưu trí tự nguyện 

 Thông tư 25 đã bổ sung lại chi phí mua bảo hiểm nhân thọ vào nhóm các chi phí bị khống chế (cùng với chi 

phí nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện) và nâng mức khống chế của nhóm chi phí 

này lên 03 triệu đồng/tháng/người. 

 

  

3. Thông tư 25/2018/TT-BTC bổ sung một số điểm mới liên quan 

đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 
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Thông tư 111/2013/TT-BTC xếp thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần vào nhóm thu 

nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán tuy nhiên Thông tư 25 đã sửa đổi khái niệm thu nhập từ chuyển nhượng cổ 

phần thành thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần là thu nhập chịu thuế. 

Thuế Thu nhập cá nhân 

 

  

Thông tư 25 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018. 

 

3. Thông tư 25/2018/TT-BTC bổ sung một số điểm mới liên quan 

đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN 
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4. Phí bản quyền không có tài liệu chứng minh quyền sở hữu của 

Công ty mẹ thì không được trừ 

 

 

Ngày 15/01/2018, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 

số 231/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối 

với chi phí bản quyền trả cho Công ty mẹ ở nước 

ngoài. Theo đó, trường hợp Công ty con tại Việt Nam 

phát sinh chi phí trả cho Công ty mẹ tại Nhật Bản liên 

quan đến hồ sơ hướng dẫn chi tiết sản xuất sản phầm 

nhưng không cung cấp được hồ sơ chứng minh Công 

ty mẹ có quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ đối 

với hồ sơ này do cơ quan có thẩm quyền tại Nhật Bản 

cấp thì công ty tại Việt Nam không được tính vào chi 

phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

Như vậy, cơ quan thuế gần đây có xu hướng ngày 

càng xử lý chặt chẽ và truy vấn nhiều hơn các giao 

dịch liên kết đặc thù như các dịch vụ quản lý nội bộ tập 

đoàn, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bản quyền, 

v.v.. Các công ty có phát sinh các loại hình giao dịch 

liên kết đặc thù cần xem xét kỹ bản chất của giao dịch, 

các chứng từ hỗ trợ cũng như liên tục cập các hướng 

dẫn của các cơ quan thuế địa phương để nắm được 

hướng xử lý. Trong trường hợp cần thiết, các doanh 

nghiệp nên xem xét tham khảo ý kiến của các đơn vị 

tư vấn chuyên môn trước khi xử lý thuế.  
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Tổng Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1167/TCT-CS ngày 05 tháng 04 năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế 

GTGT đối với trường hợp chuyển thẳng máy móc nhập khẩu do Doanh nghiệp mua cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

Cụ thể, trong trường hợp Doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng nhập khẩu các máy móc thiết bị có giá trị lớn cho toàn bộ 

các dự án đầu tư thực hiện bởi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

5. Xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp máy móc nhập khẩu 

chuyển thẳng về chi nhánh của Doanh nghiệp không qua điều 

chuyển 

 

 

 

Đồng thời Doanh nghiệp cũng đứng ra nộp thuế nhập khẩu và 

thuế GTGT khâu nhập khẩu cho cơ quan hải quan khi thực hiện 

thủ tục hải quan, nếu máy móc thiết bị nhập khẩu được đưa thẳng 

từ cảng về chi nhánh (không phải điều chuyển từ Doanh nghiệp 

đến chi nhánh hay từ Chi nhánh này đến Chi nhánh khác) thì 

Doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản, máy 

móc thiết bị nhập khẩu này giao cho chi nhánh để làm căn cứ kê 

khai thuế.  
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Ngày 23/3/2018, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 970/TCT-TNCN hướng 

dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài quay trở lại Việt 

Nam làm việc sau một thời gian về nước. Theo Công văn này, trường hợp sau 

thời gian rời Việt Nam trở về nước, nếu người nước ngoài trở lại Việt Nam để 

làm việc mà thời gian làm việc trước đây cá nhân người nước ngoài đã được 

Công ty khấu trừ, quyết toán thuế TNCN theo quy định thì khi quay lại Việt Nam 

phải xác định lại tình trạng cư trú và năm tính thuế căn cứ theo ngày đầu tiên trở 

lại Việt Nam. 

 

6. Người nước ngoài quay lại Việt Nam làm việc sau thời gian 

về nước phải xác định lại tình trạng cư trú 
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Tại Công văn số 14675/CT-TTHT ngày 04/04/2018, Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn việc 

khấu trừ thuế TTĐB biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu. Cụ thể, trong trường hợp Công ty đã kê khai 

và nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, sau đó cơ quan Hải quan ra quyết định ấn định tăng thuế 

TTĐB đầu vào phải nộp (không thuộc trường hợp xử phạt về gian lân, trốn thuế) và Công ty đã 

nộp số thuế TTĐB tăng thêm này vào ngân sách nhà nước (có chứng từ nộp thuế TTĐB khâu 

nhập khẩu) thì số thuế số thuế TTĐB nộp thêm do quyết định ấn định của cơ quan Hải quan này 

không được kê trừ khi xác định số thuế TTĐB phải nộp khi bán sản phẩm ở trong nước, chỉ được 

hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

 

 

7. Thuế TTĐB bị ấn định ở khâu nhập khẩu không được trừ 

 

 

 

 

 



15 Tax Newsletter No.1-2018 

02 03 05 06 08 09 11 12 
JAN APR JUL         OCT         JUL         OCT         JAN         APR 

Cục thuế Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 11503/CT-TTHT ngày 26 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn về 

chính sách thuế nhà thầu đối với tiền bồi thường hợp đồng. Cụ thể, trong trường hợp Công ty ký hợp đồng chuyển 

nhượng cổ phần cho Nhà thầu nước ngoài nhưng sau đó buộc phải hủy hợp đồng và bồi thường cho Nhà thầu nước 

ngoài thì khi Công ty chi trả khoản tiền bồi thường cho Nhà thầu nước ngoài, khoản tiền bồi thường này phải nộp thuế 

nhà thầu tại Việt Nam ở mức 2% thuế TNDN (thuế suất áp dụng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác) và không 

thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT.   

 

8. Tiền bồi thường hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 1992/TCT-CS ngày 24 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn trường hợp các dịch vụ 

như quan hệ với các phương tiện truyền thông, theo dõi và báo cáo về các phương tiện truyền thông để quản lý việc 

quảng bá hình ảnh, PR các sự kiện và kiểm soát thông tin về Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại các 

phương tiện truyền thông ở Việt Nam được coi là dịch vụ tiêu dùng ngoài Khu chế xuất và do đó áp dụng 10% thuế 

GTGT.  

 

9. Thuế GTGT dịch vụ cung ứng cho DNCX 
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10. Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong giai 

đoạn từ ngày 1/7/2016 đến 1/2/2018 

 

 

 

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5537/BTC-CST ngày 14 tháng 5 năm 2018 trả lời liên minh diễn đàn doanh nghiệp, theo 

đó khẳng định từ ngày 01/7/2016 đến trước ngày 01/02/2018 cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp 

hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Từ ngày 01/02/2018, công ty áp dụng hướng dẫn tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP 

(được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu).  

 

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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Learning Objectives 

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. 

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. 

Để xem thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy 

cập website 

grantthornton.com.vn 
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