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Nội dung

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:

Thông tư số
48/2019/TTBTC mới về
trích lập các
khoản dự
phòng

Ngày, giờ ký
có phải là chỉ
tiêu bắt buộc
trên hóa đơn
điện tử hay
không?

Chuyển công ty
phải xin cấp lại
giấy phép lao
động cho người
lao động nước
ngoài

Hàng Sản xuất
xuất khẩu
(SXXK) tại chỗ
theo chỉ định
được miễn
thuế nhập khẩu
nguyên liệu

Kiểm tra hải
quan đối với
định mức hàng
SXXK, hàng gia
công

Hướng dẫn xử
lý chi phí lãi vay
vượt mức 20%
EBITDA theo
quy định tại
Nghị định 20
cho năm tài
chính 2017

1. Thông tư số 48/2019/TT-BTC mới về trích lập các khoản
dự phòng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử
lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019
và áp dụng từ năm tài chính 2019.
Về nguyên tắc, các khoản dự phòng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh
nghiệp (TNDN) trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho doanh
nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không cao hơn giá trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải
thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
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1.

Thông tư số 48/2019/TT-BTC mới về trích lập các khoản dự
phòng
Một số điểm mới đáng lưu ý tại thông tư 48 này liên quan tới trích lập dự phòng so với quy định trước đây như sau:

Doanh nghiệp không còn
được trích lập dự phòng
rủi ro cho các khoản đầu
tư ra nước ngoài. Số dư
dự phòng tổn thất các
khoản đầu tư ra nước
ngoài mà doanh nghiệp
đã trích lập (nếu có) bắt
buộc phải hoàn nhập, ghi
giảm chi phí tại thời điểm
lập BCTC năm 2019.
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Về thời điểm trích lập và
hoàn nhập các khoản dự
phòng, theo quy định
trước đây là thời điểm
cuối kỳ kế toán năm hoặc
ngày cuối cùng của năm
tài chính. Tuy nhiên, quy
định này đã được sửa đổi
ở thông tư 48 và thời
điểm lập sẽ là thời điểm
lập BCTC năm.

Về dự phòng giảm giá
hàng tồn kho, doanh
nghiệp sẽ được phép
trích lập dự phòng giảm
giá cho cả những hàng
hóa đang ở ngoài kho,
như: hàng mua đang đi
đường, hàng gửi đi bán,
hàng gửi ở kho bảo thuế.

Ngoài ra, công thức tính
mức trích lập dự phòng
giảm giá chứng khoán và
dự phòng tổn thất đầu tư
tài chính cũng có sự thay
đổi so với trước đây.
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2.

Ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn
điện tử hay không?
Ngày 11/06/2019, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã gửi công
văn số 44743/CT-TTHT lên Tổng Cục Thuế để xin hướng
dẫn về vấn đề chỉ tiêu ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử có
bắt buộc hay không.
Theo như công văn này, đề xuất hiện tại của cục thuế Hà
Nội là chỉ tiêu ngày giờ ký không phải là chỉ tiêu bắt buộc
trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư
32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Do
vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ
tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc
danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định
tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn
điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.
Trường hợp công ty nhận được các hóa đơn mua hàng hóa,
dịch vụ của các nhà cung cấp có sử dụng hóa đơn điện tử
không có ngày ký hóa đơn điện tử và các hóa đơn điện tử
này vẫn phù hợp theo quy định của pháp luật thì đơn vị
được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện
quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC
ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
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Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề này, một số cục thuế địa
phương có quan điểm ngược lại cho rằng chỉ tiêu ngày giờ
ký là bắt buộc để hóa đơn điện tử có hiệu lực như công văn
3134/CT-TTHT ngày 10/05/2019 cục thuế Đồng Nai và công
văn 997/CT-TTHT ngày 17/06/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc
Ninh.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NDCP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử sẽ lấy thời điểm ký
điện tử trên hóa đơn. Do vậy, trong tương lai khi có thông
tư hướng dẫn được ban hành, nếu chiếu theo dự thảo
Thông tư hướng dẫn hiện tại thì chỉ tiêu thời điểm ký điện
tử sẽ trở thành bắt buộc.
Hiện tại, do vẫn chưa có công văn trả lời chính thức của
Tổng Cục Thuế liên quan tới vấn đề này dẫn tới các cục
thuế địa phương có các cách xử lý khác nhau. Các công ty
nên lưu ý cân nhắc trước khi thực hiện.
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3.

Chuyển công ty phải xin cấp
lại giấy phép lao động cho
người lao động nước ngoài
Ngày 16/07/2019, Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao động –
Thương binh và xã hội vừa ban hành công văn số 646/CVLQLLĐ hướng dẫn về điều kiện cấp giấy phép lao động cho
người lao động nước ngoài.
Theo công văn này, trường hợp người lao động nước ngoài
chuyển sang làm việc cho người sử dụng lao động khác ở
cùng vị trí công việc, mặc dù người lao động này đã được
cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực thì vẫn phải xin
cấp lại Giấy phép lao động. Như vậy, việc này được hiểu là
mỗi Giấy phép lao động chỉ có giá trị sử dụng trong phạm vi
doanh nghiệp xin cấp.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trong trường
hợp này bao gồm các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6
và 7 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép
lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã
được cấp.
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4. Hàng Sản xuất xuất khẩu (SXXK) tại chỗ theo chỉ định
được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số
4138/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2019 hướng dẫn thống
nhất về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập
khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu (SXXK) tại chỗ
theo chỉ định của nước ngoài.
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 cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương
nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp
khác tại Việt Nam (loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn
thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư đã nhập
khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại
chỗ.

Trong đó, theo điểm 2 Công văn này, hàng hóa xuất khẩu
tại chỗ là hàng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất cho
thương nhân nước ngoài nhưng được chỉ định giao sản
phẩm tại Việt Nam thì không được miễn hay hoàn thuế
nhập khẩu nguyên liệu. Công văn số 4138/TCHQ-TXNK
mới được ban hành đã thay thế nội dung này tại Công
văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 trước đó.

Liên quan đến hướng dẫn hàng SXXK tại chỗ theo chỉ
định thì trước đây Tổng cục Hải quan đã ban hành Công
văn số 5826/TCHQ-TXNK.

©2019 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.
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5. Kiểm tra hải quan đối với định mức hàng SXXK,
hàng gia công
Ngày 03/06/2019, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 3600/TCHQ-KTSTQ về việc kiểm tra định mức thực tế và thời
điểm chốt tồn kho tại doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký và kê khai định mức hàng SXXK, hàng gia công
Theo Công văn này, Tổng cục Hải quan đưa ra hướng dẫn cho các tỉnh thực hiện việc kiểm tra định mức thực tế hàng SXXK,
hàng gia công. Cụ thể, việc thực hiện định mức hàng SXXK, hàng gia công không dựa trên định mức bình quân để kiểm tra
định mức sản xuất vì sẽ dẫn đếnh kết quả thiếu chính xác so với thực tế sản xuất của doanh nghiệp. Thay vào đó, việc kiểm tra
định mức thực tế phải căn cứ trên cơ sở kiểm tra chứng từ/tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc xác định định mức thực tế như:
lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, phiếu vận chuyển nội bộ… theo từng đơn hàng.

©2019 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved.
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5. Kiểm tra hải quan đối với định mức hàng SXXK, hàng
gia công
Trong quá trình kiểm tra sau thông quan/thanh tra tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan Hải quan có thể yêu cầu doanh
nghiệp cung cấp, xuất trình các chứng từ/tài liệu, dữ liệu đang lưu giữ để thực hiện kiểm tra, thẩm định với thực tế sản xuất
theo từng kế hoạch sản xuất theo tuần/tháng/năm tùy đặc thù, quy mô quản lý, ngành hàng.
Cùng trong Công văn này, Tổng cục Hải quan cũng đưa ra hướng dẫn về thời điểm chốt kiểm tra kho để thực hiện kiểm tra
sau thông quan/thanh tra. Theo đó, thời điểm chốt kiểm tra kho phải xác định theo từng trường hợp, căn cứ vào thực tế quản
lý hàng tồn kho của từng doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ và lưu giữ đầy đủ hồ sơ,
chứng từ kiểm kê thì xác định thời điểm chốt tồn kho vào đúng thời điểm kiểm kê của doanh nghiệp.
Ngược lại, đối với doanh nghiệp không thực hiện kiểm kê định kỳ (hoặc không hợp tác cung cấp hồ sơ, tài liệu trong quá
trình kiểm tra) thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm kê thực tế hàng tồn kho trong thời hạn kiểm tra sau thông quan và
quyết định thời điểm chốt tồn kho căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, mức độ rủi ro và đặc thù quản lý hàng tồn kho của
từng doanh nghiệp.
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6. Hướng dẫn xử lý chi phí lãi vay vượt mức

20% EBITDA theo quy định tại Nghị định 20
cho năm tài chính 2017

Tổng cục thuế vừa có công văn số 3000/TCT-DNL ngày 1/8/2019 trả lời Cục thuế Hà Nội về vấn đề áp
dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP đối với chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên
kết, cụ thể như sau:
Áp dụng quy định đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 1/5/2017 trở đi đến hết năm tài
chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau ngày 1/5/2017.
Trường hợp người nộp thuế hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ
1/5/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được xác định theo số liệu phát
sinh thực tế.
Trường hợp người nộp thuế không hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ
ngày 1/5/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được phân bổ tương ứng
với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 1/5/2017.

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