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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: 

4. 

1. 
Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

 

2. 
Chế độ kế toán dành cho doanh 

nghiệp siêu nhỏ 

3. 
Chính sách thuế đối với hoạt động 

chuyển giao công nghệ 

Hóa đơn điện tử không đính kèm 

bảng kê 

5. 
Ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi 

trong giai đoạn đầu tư 

Nội dung 
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Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 (“Nghị định 13”) về doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, nêu rõ nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa 

học công nghệ như miễn, giảm thuế TNDN, ưu đãi tín dụng, 

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, v.v..  

 

Nghị định 13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2019. Theo 

đó, đối tượng áp dụng bao gồm các doanh nghiệp được thành 

lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực 

hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và 

công nghệ. 

 

Theo hướng dẫn tại Nghị định này, doanh nghiệp được cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi 

đáp ứng các điều kiện sau: 

Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp; 

Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa 

học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền 

đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định 

pháp luật; 

Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công 

nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. 

1. 
Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm thì 

chỉ cần đáp ứng các điều kiện a) và b) nêu trên sẽ được 

chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

 

Nghị định 13 quy định rõ về ưu đãi thuế TNDN dành cho 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế 04 năm 

và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm tiếp theo 

(đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình 

thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% 

trên tổng doanh thu của doanh nghiệp).  

 

Bên cạnh các ưu đãi về thuế, Nghị định mới cũng sẽ dành các 

mức ưu đãi khác như ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi 

tín dụng (tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương 

mại thực hiện cho vay) dành cho doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ.  
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fn 

Chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ 2. 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 

132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 (“Thông 

tư 132”) hướng dẫn chế độ kế toán dành cho 

doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, thông tư 

hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán, hệ 

thống biểu mẫu, báo cáo và bộ máy kế toán, 

v.v... Tiêu chí các doanh nghiệp siêu nhỏ 

được xác định theo quy định hiện hành về 

thuế. 

 

 

Kể từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau 

ngày 01/04/2019, các doanh nghiệp 

siêu nhỏ sẽ thực hiện chế độ kế toán 

theo quy định tại Thông tư 132 (có 

hiệu lực từ ngày 15/02/2019) của Bộ 

Tài chính.  
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Ngày 20/11/2018, Tổng Cục thuế vừa ban hành công văn số 

4574/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt 

động chuyển giao “thông tin kỹ thuật” từ doanh nghiệp nước 

ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Cụ thể, theo hướng dẫn tại công văn, hoạt động chuyển giao 

"thông tin kỹ thuật" được coi là hoạt động chuyển giao công 

nghệ và được điều chỉnh theo quy định của Luật chuyển giao 

công nghệ.  

 

Theo quy định pháp luật hiện hành, chỉ chủ sở hữu công nghệ 

hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép 

mới được thực hiện chuyển giao công nghệ. Theo đó, trong 

trường hợp doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ 

cho doanh nghiệp Việt Nam, nếu theo quy định của pháp luật 

nước ngoài không bắt buộc doanh nghiệp chuyển giao đăng 

ký quyền chủ sở hữu đối với công nghệ thì doanh nghiệp nhận 

chuyển giao ở Việt Nam có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài 

liệu hoặc cam kết chứng minh doanh nghiệp nước ngoài thực 

hiện chuyển giao là chủ sở hữu của công nghệ đó. 

 

Ý kiến trả lời tại Công văn 4574 đã làm rõ hơn nội dung trao 

đổi trước đó tại Công văn 231/TCT-CS ngày 15/1/2018 của 

TCT về vấn đề này.   

 

3. Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển giao công nghệ 
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        Ngày 18/01/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 

số 2973/CT-TTHT về việc lập bảng kê danh mục hàng hóa kèm theo 

hóa đơn điện tử. 

 

        Theo Cục thuế thành phố Hà Nội, trường hợp Công ty xuất hóa đơn 

điện tử cho khách hàng khi bán hàng hóa thì Công ty phải lập đầy đủ 

danh mục hàng hóa bán ra nhằm đảm bảo thông tin chứa trong hóa 

đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần 

thiết theo quy định của pháp luật. Theo đó, danh mục hàng hóa bán 

ra bắt buộc phải được ghi ngay trên hóa đơn điện tử, không thể tách 

thành bảng kê bản giấy đính kèm.  

 

        Trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh 

mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa 

đơn thì Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự 

in. Cụ thể, Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu 

trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị cùng số hóa đơn 

như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa 

chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; kèm theo ghi 

chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” 

(trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó). 

  

 

4. Hóa đơn điện tử không đính kèm bảng kê 



7 ©2019 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved. 

Ưu đãi thuế TNDN đối với 

lãi tiền gửi trong giai đoạn 

đầu tư 

 

        Cục thuế thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn 

số 4102/CT-TTHT ngày 24/01/2019 hướng dẫn về ưu 

đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi phát sinh trong giai 

đoạn đầu tư của Công ty. 

 

         Theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội, 

nếu Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện ưu đãi thuế 

theo quy định tại thời điểm được cấp Giấy phép đầu 

tư thành lập doanh nghiệp, thì thời gian áp dụng thuế 

suất TNDN ưu đãi được tính từ khi công ty bắt đầu 

thực tế đi vào hoạt động kinh doanh mặc dù Công ty 

có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền 

góp vốn do các chủ đầu tư đóng góp trong giai đoạn 

đầu tư. Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng 

phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng phải kê 

khai nộp thuế TNDN và không tính vào thời gian ưu 

đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế 

suất ưu đãi thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế 

TNDN). 

 

5. 



Trên đây là những tóm tắt sơ bộ để tiện cho các đơn vị tham khảo và nắm được 

thông tin. Trong trường hợp có những vướng mắc cụ thể, vui lòng liên hệ với các 

chuyên gia tại Grant Thornton để được tư vấn chuyên sâu hơn.  

Vui lòng truy cập website 

để xem thêm thông tin chi tiết 

www.grantthornton.com.vn 
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