Cập nhật một số quy định và hướng dẫn mới
về thuế, hải quan và lao động
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Nội dung
Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng về một số hướng dẫn
chính sách mới quan trọng như sau:

1.

2.

Một số điểm mới tại Nghị định
146/2017/NĐ-CP về chính sách thuế GTGT
và TNDN

Giải đáp về một số chính sách thuế XNK
hiện hành

4.

02

Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để
sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy

5.

Trưởng văn phòng đại diện là người nước
ngoài không được miễn giấy phép lao động
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Ân hạn nộp thuế GTGT đối với dự án nhập
khẩu máy móc từ 100 tỷ đồng
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1. Một số điểm mới tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP về chính sách thuế GTGT,
TNDN
Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
của Chính phủ hướng dẫn một số chính sách thuế GTGT và TNDN. Một số nội dung chính đáng chú ý bao gồm:
 Bổ sung thêm các trường hợp hàng hóa xuất khẩu có tỷ trọng tài nguyên
khoáng sản từ 51% trở lên được hưởng thuế GTGT 0%, bao gồm:
Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và
chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy
trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp
tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu.

 Bổ sung trường hợp hoàn thuế GTGT cho cơ sở kinh doanh có hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả 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. Trước đây, các trường hợp “nhập khẩu
để xuất khẩu” không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến
hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế
biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế
biến ra sản phẩm xuất khẩu.

 Bổ sung trở lại quy định về khoản chi bảo hiểm nhân thọ, đồng thời
nâng mức khống chế chi phí trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua
bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/tháng/người.
Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018.
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2. Giải đáp về một số chính sách thuế XNK hiện hành

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 7599/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2017 để giải đáp các ý kiến
phản ánh vướng mắc từ một số Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố về việc thực hiện Luật thuế Xuất nhập
khẩu. Theo đó, có một số vấn đề đáng lưu ý như sau:
 Về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế
bảo vệ môi trường.

 Về việc hoàn thuế đối với các trường hợp nhập khẩu sản phẩm đã
gia công ở nước ngoài, khi xuất để gia công đã nộp thuế xuất
khẩu.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, việc áp dụng các
loại thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp, chống bán phá giá được thực hiện như
thuế nhập khẩu. Do đó, đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất
khẩu đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu thì các loại thuế tự vệ, thuế chống
trợ cấp, chống bán phá giá cũng được miễn.

Các văn bản hiện hành không quy định trường hợp hoàn thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu để gia công đã nộp thuế xuất khẩu và đã nhập khẩu trở lại
sản phẩm.
 Về việc kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhập khẩu
nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu trước khi giải quyết miễn thuế.

 Về việc miễn thuế đối với nguyên liệu chuyển tiếp từ hợp đồng gia
công này sang hợp đồng gia công khác.

Việc kiểm tra cơ sở sản xuất đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng
xuất khẩu chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân lần đầu được miễn thuế
nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để gia công, sản xuất
hàng xuất khẩu.

Trường hợp hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công, hàng nhập khẩu để
gia công không tái xuất mà chuyển sang hợp đồng gia công khác sẽ được
miễn thuế nếu thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy
định.
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3. Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập
khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu
hủy.

4. Người nước ngoài là trưởng VPĐD
của thương nhân nước ngoài không
được miễn giấy phép lao động

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 8127/TCHQ-TXNK ngày 13
tháng 12 năm 2017 gửi cục Hải quan các tỉnh và thành phố hướng dẫn về
việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất
khẩu nhưng phải tiêu hủy. Theo đó, cách xử lý như sau:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn sô 1246/CVLQLLĐNN ngày 27/11/2017, hướng dẫn quy định về giấy phép lao động đối
với Trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài.
Theo đó, đối với người nước ngoài làm Trưởng VPĐD tại Việt Nam, chỉ
được miễn giấy phép lao động đối với trường hợp là Trưởng VPĐD của tổ
chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ. Nếu là Trưởng VPĐD của
thương nhân nước ngoài thì vẫn thuộc diện phải xin giấy phép lao động.

Về thuế nhập khẩu
Trường hợp hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản
xuất hàng hoá xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu huỷ;
nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã
được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng
buộc phải tiêu huỷ thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.
Về thuế GTGT
Trường hợp hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản
xuất hàng hoá xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu huỷ;
nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu đã
được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng
buộc phải tiêu huỷ hoàn toàn thì không phải nộp thuế GTGT.
Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá bị tiêu
huỷ nhưng còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam theo quy
định của pháp luật về thuế GTGT.
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5. Ân hạn nộp thuế GTGT đối với dự án nhập khẩu máy móc từ 100 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan vào ngày 08 /11/2017 ban hành Công văn số
7292/TCHQ-TXNK , hướng dẫn về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
(GTGT) đối với lô hàng nhập khẩu máy móc từ 100 tỷ đồng trở lên. Trong
đó, có một số nội dung chính cần chú ý như sau:
Về đối tượng được áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT
Theo quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp có tổng trị giá nhập
khẩu máy móc, thiết bị cho dự án đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên thì được
quyền đề nghị ân hạn nộp thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu
để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian 60 ngày kể từ ngày
hết thời hạn nộp thuế theo quy định.
Về đăng ký danh mục gia hạn nộp thuế GTGT
Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của
dự án đầu tư theo nhiều lô hàng thì từ lô hàng đầu tiên Công ty phải gửi
kèm theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu đề nghị gia hạn do Công ty lập.
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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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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.

Để xem thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy
cập website

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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