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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:  

Một số điểm đáng chú ý của Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 

Nội dung 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất 

Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, 

sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ 
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1. Một số điểm đáng chú ý của Luật Quản lý thuế sửa đổi số  

38/2019/QH14  
 
 

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân (TNCN) 

Theo như quy định lại luật quản lý thuế sửa đổi này, 

cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm 

nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết 

thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế 

TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế. Như vậy 

đối với cá nhân thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN 

trực tiếp với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán đã 

được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định 90 ngày 

trước đây. Việc này sẽ tạo điều kiện cho cá nhân 

quyết toán trực tiếp có thêm thời gian để làm hồ sơ 

quyết toán và giảm tải lượng hồ sơ cơ quan thuế phải 

tiếp nhận trong mùa cao điểm quyết toán thuế. 

Siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động 

chuyển giá  

Quốc hội cũng đưa ra các quy định mới về trách 

nhiệm kê khai thuế, siết chặt quản lý hoạt động 

chuyển giá, cụ thể, hành vi bị nghiêm cấm bao gồm 

thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế 

và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để 

chuyển giá, trốn thuế. Luật quản lý thuế sửa đổi 

cũng ghi rõ về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách 

nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng 

tăng cường công tác thẩm định dự án đầu tư nhằm 

ngăn chặn tình trạng chuyển giá, tránh thuế. 

Ngày 13/06/2019, Luật quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 (“Luật quản lý thuế 2019”) đã được Quốc hội thông qua và 

chính thức được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Riêng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Một số điểm đáng chú ý của luật quản lý thuế sửa đổi này như sau: 
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1. Một số điểm đáng chú ý của Luật Quản lý thuế sửa đổi số 

38/2019/QH14  

Mở rộng quyền của người nộp thuế 

 

Ngoài các điểm đáng chú ý bên trên, Luật Quản lý thuế cũng 

bổ sung một số nội dung khác nhằm đảm bảo quyền của 

người nộp thuế cũng như hỗ trợ việc giao dịch với cơ quan 

thuế được dễ dàng và thuận tiện hơn: 

 

• Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không 

được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được 

hoàn. 

• Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình 

đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý 

thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch 

điện tử.  

• Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ 

quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

• Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính 

tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực 

hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ 

quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan 

đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế 

(Tuy nhiên, hiện tại không có định nghĩa rõ ràng về văn 

bản hướng dẫn và quyết định của cơ quan thuế được quy 

định tại điều này, các công ty nên thường xuyên cập nhật 

các văn bản hướng dẫn về vấn đề này trước khi áp dụng). 

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại 

điện tử 

 

Một điểm nổi bật trong văn bản này chính là việc quản lý 

thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử lần 

đầu tiên được quy đinh thông qua một văn bản pháp luật 

chính thức. Theo quy định mới này, đối với hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng 

số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở 

nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà 

cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy 

quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt 

Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

Các quy định về thương mại điện tử trong Luật quản lý thuế 

2019 đã bước đầu hoàn thiện cơ sở pháp lý giúp thắt chặt 

công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử 

cũng như các đối tượng nhà cung cấp ở nước ngoài không 

có cơ sở thường trú tại Việt Nam.  
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2. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, vật 

tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã 

xuất khẩu tại chỗ 
 

Theo công văn này, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu 

nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản 

xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân 

nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định 

giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu 

sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn 

thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 

gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ. 

 

Công văn này thay thế nội dung tại điểm 2 công văn số 

5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải 

quan trước đây. 

Ngày 25/06/2019, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 4138/TCHQ-TXNK hướng dẫn về xử lý thuế đối với 

hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu sản phẩm tại chỗ . 
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3. Hoàn thuế GTGT đối với hàng 

nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất 
 

Gần đây, Tổng cục Hải quan có ban hành các công văn số 3005/TCHQ-TXNK ngày 16/05/2019 và Công 

văn 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/03/2019 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó 

phải tái xuất trả lại chủ hàng ở nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba. 

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/07/2016: Cơ quan hải quan thực hiện 

hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/03/2015. 

 

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018: Trường 

hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất thì tờ khai 

xuất khẩu đăng ký trong giai đoạn này không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu 

trừ thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/02/2018: Cơ quan hải quan thực hiện hoàn 

thuế GTGT theo quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 

20/4/2018 của Bộ Tài chính đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với 

hàng nhập khẩu. 

 

Theo các Công văn này, Tổng cục Hải quan đã đưa ra các hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho trường hợp tái 

xuất trả lại hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba đối với các tờ khai xuất khẩu đăng ký trong từng giai đoạn 

như sau: 

 



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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