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1. Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
Ngày 30/09/2019, Chính phủ đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC (“Thông tư 68”) hướng dẫn thực hiện một số điều
của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (“HĐĐT”). Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Một số
điểm mới đáng chú ý trong thông tư này như sau:
–
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Về thời gian áp dụng và nội dung hóa đơn điện tử:
•

Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng
ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này;

•

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử được hiển thị theo định dạng
ngày, tháng, năm và phù hợp với hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn (Tiết e, Khoản 1, Điều 3)

•

Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa
có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung,
điện thoại Nokia…) (điểm d.1 khoản 1 Điều 3)

•

Một số thay đổi căn bản về mẫu, ký hiệu hóa đơn, việc ghi chi tiết đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đặc
trưng theo quy định của pháp luật.
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Về thời điểm lập hóa đơn điện tử:
• Thời điểm lập hóa đơn điện tử chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra
trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử (điểm d, khoản 2, Điều 4);
• Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng nhưng
chưa chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh
toán trong hợp đồng. Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực
hiện bình thường phù hợp theo Nghị định 119 (điểm c, khoản 2, Điều 4);
Về áp dụng hóa đơn điện tử và xử lý hóa đơn sai sót:
• Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau thì bắt buộc phải sử dụng
HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế: không có quyền sở hữu nhà máy, kho hàng, cửa hàng; có giao dịch qua ngân hàng
thuộc diện đáng ngờ; có trên 50% doanh thu từ các doanh nghiệp sở hữu bởi cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột
hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo; không khai thuế đúng thời hạn; thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong
vòng 1 năm; (điểm b, khoản 3, Điều 6)
• Hóa đơn có mã do cơ quan thuế cấp từng lần có 2 loại: Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT (Khoản 4, Điều 6)
• Với sai sót tên, địa chỉ người mua, không sai mã số thuế thì người bán thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có
sai sót, nộp mẫu 04 kèm Nghị định 119 cho cơ quan thuế. Các sai sót còn lại phải lập văn bản xác nhận sai sót, nộp
mẫu 04 và lập hóa đơn thay thế (Khoản 2, điều 11) đối với các hóa đơn có mã của cơ quan thuế.
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2. Thông tư số 60/2019/TT-BTC về trị giá hải quan đối
với hàng hóa nhập khẩu
Ngày 30/8/2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC
về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
Thông tư này cung cấp một số hướng dẫn mới đáng chú ý chủ yếu nằm trong 3 nhóm vấn đề, bao gồm các Quy định chung; nguyên
tắc và phương pháp xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; và Cơ sở dữ liệu giá. Trong phạm vi văn bản cập nhật này,
chúng tôi lưu ý một số thay đổi chính yếu như sau:
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Về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
• Sửa đổi quy định chi tiết các tình huống trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành phải cộng hoặc không phải cộng
vào trị giá giao dịch của máy móc, thiết bị (trong đó phần mềm ứng dụng không phải cộng vào trị giá của phương
tiện trung gian); thủ tục khai báo cho người khai hải quan và trình tự kiểm tra, xử lý của cơ quan hải quan.
• Sửa đổi bổ sung các quy định về chứng minh mối quan hệ đặc biệt có hay không ảnh hưởng đến giá cả mua bán
trong giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu.
• Sửa đổi bổ sung các quy định về phí bản quyền, phí giấy phép.
• Sửa đổi bổ sung quy định chi tiết trường hợp không được sử dụng giá tham chiếu trong Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá để xác định trị giá hải quan cho hàng hóa, thống nhất với nguyên tắc sử
dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá.
• Sửa đổi bổ sung quy định về xác định trị giá đối với một số trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đặc thù.

Về cơ sở dữ liệu trị giá
• Bổ sung quy định về việc xây dựng, sử dụng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, theo đó việc
kiểm tra trị giá sẽ thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá và Danh sách doanh
nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan
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3. Thông tư 62/2019/TT-BTC quy định về xác định xuất
xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 05/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 62/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
38/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu
lực kể từ ngày 21/10/2019
Theo đó, thông tư này bổ sung thêm trường hợp từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau (khoản 3 Điều 1):

Tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu có chứng từ chứng nhận
xuất xứ hàng hóa nhưng người khai hải quan không khai số
tham chiếu, ngày cấp; chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ
nhưng người khai hải quan không khai chậm nộp chứng từ trên
tờ khai hải quan nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng khai bổ sung và nộp
chứng từ quá thời hạn, cơ quan hải quan từ chối chứng từ
chứng nhận xuất xứ theo quy định.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt
trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
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4. Thông tư số 06/2019/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối
với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TTNHNN (“Thông tư 06”) ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý
ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt
Nam. Theo đó, thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày
06/09/2019 và thay thế Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày
11/08/2014 của Ngân hàng nhà nước.

Một điểm mới đáng lưu ý tại Thông tư 06 đó là so với hiện hành,
ngân hàng nhà nước đã làm rõ hơn định nghĩa về Doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thông tư này cũng
mở rộng thêm quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực
tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà
đầu tư nước ngoài tham gia vào hợp đồng BCC, thực hiện dự
án PPP.
Thêm vào đó, Điều 13 Thông tư 06 cũng quy định doanh nghiệp
có nhà đầu tư nước ngoài đã mở và sử dụng tài khoản vốn đầu
tư gián tiếp để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh
nghiệp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn
điều lệ trở lên phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy
định tại Thông tư này.
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Ngoài ra, thông tư 06 cũng làm rõ hơn về nguyên tắc chung nhà
đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại
tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Thông báo về việc
đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp
của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ
quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc
góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của
pháp luật.

5. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT với máy móc, thiết bị
thuê mượn và dịch vụ sửa chữa máy móc cho doanh
nghiệp chế xuất
Tổng cục hải quan đã ban hành công văn 1966/TCHQ-TXNK ngày
05/04/2019 liên quan tới thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho doanh nghiệp
chế xuất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất cung cấp khuôn được thỏa
thuận trong hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp nội địa để thực hiện
gia công thì khi tạm nhập khuôn vào Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu.
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa mượn
khuôn để sản xuất linh kiện cung cấp cho công ty theo hợp đồng cho mượn
máy móc, thiết bị thì khi tạm nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối
tượng được miễn thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, công văn này cũng nêu rõ trường hợp dịch vụ sửa chữa khuôn
đúc linh kiện mà các doanh nghiệp nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế
xuất được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan (sửa chữa tại cơ
sở của doanh nghiệp nội địa) thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0%.
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6. Phụ cấp tiền ăn trưa phải tính vào thu nhập chịu thuế
TNCN nếu công ty có tổ chức bữa ăn ca, ăn trưa
Ngày 23/10/2019, cục thuế Hà Nội đã ban hành công văn số 80201/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN với tiền ăn trưa và ăn ca.
Theo công văn này, trường hợp công ty tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới hình thức mua suất ăn thì khoản
tiền này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Tuy nhiên, ngoài việc tổ chức ăn ca, ăn trưa cho người lao động, công ty còn chi phụ cấp ăn trưa bằng tiền cho người lao động thì
khoản phụ cấp bằng tiền này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định.
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