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  NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TRONG BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ 

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
 

Thời gian: 14:00 – 17:45, Thứ Sáu ngày 18/3/2016 

Địa điểm: Phòng họp 625, Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

 

 

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị Phản hồi của BTC 

1. 

 

 

Thứ tự ưu tiên chuyển lỗ khi 

quyết toán thuế TNDN năm 

2014 của Công ty Lixil Vietnam 

Công ty TNHH Lixil Việt Nam 

trong quá trình đầu tư mở rộng có 

8 nhà máy (Vinax) trong đó có 

những nhà máy vẫn còn ưu đãi và 

các nhà máy còn lại đã hết ưu đãi. 

Năm 2014, Công ty sáp nhập với 

Công ty TNHH Sản Xuất Lixil 

Inax Đà Nẵng (Dinax) và Công ty 

TNHH Sản Xuất Lixil Inax Sài 

Gòn (Sinax) trở thành hai chi 

nhánh hạch toán phụ thuộc tiếp 

tục được kế thừa ưu đãi của công 

ty Sinax và Dinax trước khi sáp 

nhập. 

 

Tại thời điểm quyết toán thuế 

TNDN năm 2014, hai chi nhánh 

Sinax và Dinax đang có tổng lỗ 

lũy kế. Vì vậy, chúng tôi đã tiến 

hành chuyển toàn bộ số lỗ này 

vào thu nhập chịu thuế trong kỳ 

Tổng Cục Thuế đang cho rằng số lỗ 

còn lại này công ty không được chuyển 

vào hoạt động do doanh nghiệp lựa 

chọn vì lý do công ty không hạch toán 

riêng được doanh thu, chi phí của 

từng nhà máy. Tuy nhiên, công ty lại 

phải chuyển vào nhà máyđược hưởng 

ưu đãi thuế trước sau đó mới chuyển 

vào nhà máy không được hưởng ưu đãi 

thuế. 

Lý do Tổng Cục Thuế (“TCT”) 

đưa ra không nhất quán với 

Thông tư 78. Điểm 9, Điều 18, 

TT 78 có ghi: “Trường hợp trong 

cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp 

có phát sinh hoạt động kinh 

doanh được hưởng ưu đãi thuế bị 

lỗ, hoạt động kinh doanh không 

được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập 

khác của các hoạt động kinh 

doanh … thì doanh nghiệp bù 

trừ vào thu nhập chịu thuế của 

các hoạt động có thu nhập do 

doanh nghiệp lựa chọn”. Như 

vậy: 

- TT 78 không có điểm nào quy 

định doanh nghiệp phải hạch 

toán riêng được lãi, lỗ của 

từng hoạt động để thực hiện 

việc chuyển lỗ 

- Thực tế, trong một doanh 

nghiệp có nhiều giai đoạn đầu 

tư, ưu đãi đầu tư khác nhau, 

việc thực hiện hạch toán lãi lỗ 

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 

218/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

có quy định “Doanh nghiệp có 

nhiều hoạt động kinh doanh thì 

thu nhập chịu thuế từ hoạt động 

sản xuất, kinh doanh là tổng thu 

nhập của tất cả các hoạt động 

kinh doanh. Trường hợp nếu có 

hoạt động kinh doanh bị lỗ thì 

được bù trừ số lỗ vào thu nhập 

chịu thuế của các hoạt động kinh 

doanh có thu nhập do doanh 

nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập 

còn lại sau khi bù trừ áp dụng 

mức thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp của hoạt động kinh 

doanh còn thu nhập.”   

 

Theo đó, việc chuyển lỗ của công 

ty Lixil Việt Nam sẽ được hạch 

toán riêng cho Sinax và Dinax 

trước, số lỗ còn lại chuyển vào 

thu nhập của 8 nhà máy theo thứ 

tự do công ty Lixil tự lựa chọn và 
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của từng công ty. Đối với số lỗ 

còn lại, Công ty đã làm công văn 

xin hướng dẫn về nguyên tắc 

chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế 

của 8 nhà máy (Vinax), đề xuất 

chuyển vào thu nhập của các nhà 

máy không ưu đãi trước, sau đó 

nếu còn sẽ chuyển vào thu nhập 

của các nhà máy có ưu đãi. Thu 

nhập của các nhà máy được phân 

bổ theo tỷ lệ TSCĐ của từng nhà 

máy tham gia vào hoạt động 

SXKD trong kỳ. 

 

riêng là không khả thi, tốn 

kém, không cần thiết và 

không phải là yêu cầu tại Luật 

kế toán.  

- Trên tinh thần không tạo ra 

các thủ tục, chi phí thêm cho 

doanh nghiệp, luật thuế cũng 

đã đưa ra cơ chế xác định thu 

nhập chịu thuế ưu đãi, không 

ưu đãi trên cơ sở phân bổ phù 

hợp (ví dụ theo tỷ tệ TSCĐ).  

 

Do đó, hướng dẫn của TCT vô 

hình chung: 

- Tạo ra yêu cầu hạch toán 

riêng trong khi bản thân công 

tác kế toán của doanh nghiệp 

đã tuân thủ chuẩn mực kế 

toán, không cần thiết cho yêu 

cầu quản lý. Việc xác định lãi 

lỗ của các giai đoạn đầu tư chỉ 

phục vụ mục đích xác định 

nghĩa vụ thuế và đã có thể 

thực hiện bằng biện pháp phân 

bổ phù hợp hướng dẫn tại quy 

định thuế. 

- Khó hiểu hơn, trong khi 

không cho phép doanh nghiệp 

được bù trừ lỗ vào thu nhập 

của hoạt động do doanh 

nghiệp lựa chọn vì thu nhập 

đó xác định dựa trên phương 

thức phân bổ thì TCT lại yêu 

nếu còn lỗ thì thực hiện chuyển lỗ 

theo quy định. 

 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng 

cần lưu ý rằng không được 

chuyển lỗ vào thu nhập từ hoạt 

động chuyển nhượng bất động 

sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, 

thu nhập từ chuyển nhượng quyền 

tham gia dự án đầu tư chuyển 

nhượng quyền thăm dò khai thác 

khoáng sản theo quy định của 

pháp luật.   
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cầu phải bù trừ lỗ đó vào thu 

nhập của hoạt động không ưu 

đãi trước mà thu nhập này 

cũng được xác định bằng 

phương pháp phân bổ. Hướng 

dẫn này không được quy định 

tại bất kỳ điều nào của TT 78, 

đồng thời đi ngược lại với 

logic mà trước đó TCT vừa 

đưa ra để bác bỏ đề xuất của 

DN. 

 

Do đó, Công ty đề xuất BTC cân 

nhắc lại trường hợp của DN, cho 

phép DN tự lựa chọn chuyển số lỗ  

còn lại theo nguyên tắc chuyển 

vào thu nhập chịu thuế của hoạt 

động không có ưu đãi trước sau 

đó sẽ tiếp tục chuyển vào hoạt 

động sản xuất có ưu đãi theo 

hướng dẫn tại đoạn 1, điểm 9, 

điều 18, và ví dụ 18 Thông tư 78. 

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt 

động nhập khẩu xe mô tô và xe 

máy nguyên chiếc theo Giấy 

chứng nhận đầu tư đã được cấp 

của Công ty Piaggio Vietnam 

 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư – chứng 

nhận thay đổi lần thứ 2 của Công ty 

Piaggio Việt Nam (“PVN”) do Ban 

quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh 

Vĩnh phúc cấp, đối với mục tiêu hoạt 

động “Nhập khẩu xe mô tô và xe máy 

nguyên chiếc”, PVN được hưởng ưu 

đãi thuế như sau:  

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(“TNDN”) hàng năm 20% lợi 

nhuận thu được áp dụng trong 10 

Chúng tôi mong Quý Bộ xác nhận 

và đồng ý với cách hiểu của 

chúng tôi về ưu đãi thuế TNDN 

đối với hoạt động nhập khẩu xe 

mô tô và xe máy nguyên chiếc 

của chúng tôi theo Giấy chứng 

nhận đầu tư đã được cấp vì những 

lý do sau: 

 

- Ưu đãi thuế cho hoạt động 

này được đề cập rõ trong Giấy 

Đối với vướng mắc của công ty, 

đoàn thanh tra đã có kết luận tai 

biên bản thanh tra số 467 năm 

2015. Theo đó, hoạt động nhập 

khẩu xe nguyên chiếc không được 

ưu đãi. Đoàn thanh tra cũng kiến 

nghị Cục thuế Vĩnh Phúc báo cáo 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

để sửa giấy phép của công ty 

Piaggio Việt Nam. 
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năm và sau đó là 28% trong những 

năm tiếp theo.  

- Doanh nghiệp được miễn thuế 

TNDN trong 2 năm kể từ khi có thu 

nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế 

phải nộp trong 6 năm tiếp theo.  

 

Gần đây có ý kiến cho rằng, ưu đãi đối 

với hoạt động nhập khẩu xe mô tô và 

xe máy nguyên chiếc trên giấy phép 

của chúng tôi là không phù hợp với quy 

định về thuế có hiệu lực tại thời điểm 

cấp phép. 

 

Chúng tôi hiểu rằng Giấy chứng nhận 

đầu tư do BQL các KCN đã cấp cho 

chúng tôi là căn cứ pháp lý và chúng 

tôi đã tuân thủ và kê khai, tính thuế, 

nộp thuế cũng như xác định ưu đãi thuế 

TNDN đối với hoạt động nhập khẩu xe 

mô tô và xe máy nguyên chiếc 

theođúng Giấy chứng nhận đầu tư thay 

đổi lần thứ 2 đã được Ban quản lý các 

Khu công nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc cấp 

kể từ khi đi vào hoạt động. 

 

chứng nhận đầu tư do Ban 

quản lý các Khu công nghiệp 

Tỉnh Vĩnh phúc cấp cho 

chúng tôi, là một căn cứ pháp 

lý, có giá trị như một cam kết 

giữa Nhà nước Việt Nam và 

Nhà đầu tư nước ngoài khi 

đến Việt Nam. Một trong 

những yếu tố làm chúng tôi 

quyết định thực hiện hoạt 

động này đó là gói ưu đãi mà 

Chính phủ Việt Nam ban cho 

chúng tôi. Cơ quan cấp phép, 

ở đây là Ban quản lý KCN, là 

đại diện của Nhà nước trong 

việc hiện thực hóa những cam 

kết, chính sách của Nhà nước 

đối với nhà đầu tư. Như vậy 

trong trường hợp cơ quan cấp 

phép ghi sai ưu đãi thuế trên 

Giấy chứng nhận đầu tư thì đó 

là trách nhiệm của cơ quan 

cấp phép, doanh nghiệp không 

nên vì vậy mà bị buộc phải 

gánh hậu quả. 

- Nhà nước Việt Nam đã ban 

hành các chính sách bảo hộ 

đầu tư được cụ thể hóa xuyên 

suốt trong Luật đầu tư 2005, 

Luật đầu tư 2014, theo đó Nhà 

đầu tư được bảo đảm hưởng 

các ưu đãi như quy định tại 

Giấy chứng nhận đầu tư, thậm 

Luật thuế của Việt Nam từ trước 

vẫn luôn nhất quán, chỉ cho phép 

ưu đãi đối với dự án đầu tư chứ 

không áp dụng với hoạt động 

thương mại. Việc ghi ưu đãi là do 

lỗi của Ban Quản lý KCN. Tuy 

vậy, để đảm bảo thực hiện đúng 

bản chất kinh tế của chính sách 

ưu đãi, đảm bảo công bằng giữa 

các nhà đầu tư doanh nghiệp cần 

chấp hành theo quy định chung. 

 

Tuy nhiên, do là lỗi của cơ quan 

cấp phép nên BTC cân nhắc 

không phạt do nguyên nhân 

khách quan, bất khả kháng. 
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chí trong cả trường hợp pháp 

luật có thay đổi.  

 

Căn cứ vào ưu đãi thuế được ghi 

trên giấy phép, chúng tôi đã tính 

toán phương án sản xuất, xác định 

giá thành nhằm đạt được mức 

sinh lời sau thuế dự kiến một cách 

hợp lý để có thể hoạt động lâu dài 

tại Việt Nam.  

 

Việc cơ quan cấp phép ghi sai mà 

chúng tôi phải điều chỉnh lại ưu 

đãi đầu tư thì đây thực sựlà một 

gánh nặng to lớn cho doanh 

nghiệp, ảnh hưởng vô cùng lớn 

đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của chúng tôi tại Việt Nam 

cũng như ảnh hưởng lớn đến các 

kế hoạch đầu tư sắp tới của Tập 

đoàn chúng tôi. 

 

Chúng tôi kiến nghị BTC cho 

phép chúng tôi được hưởng ưu 

đãi thuế đúng như quy định trong 

Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. 

Trường hợp giấy chứng nhận đầu 

tư của chúng tôi bị sửa đổi điều 

khoản ưu đãi này thì chúng tôi sẽ 

chỉ phải thực hiện tính thuế theo 

Giấy chứng nhận điều chỉnh kể từ 

ngày điều chỉnh ghi trên Giấy 

chứng nhận đầu tư. 
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3. Ưu đãi thuế đối với sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 

triển  

Theo tinh thần của Luật đầu tư 

xuyên suốt từ năm 1996 đến nay,  

Chính phủ luôn đề cao nguyên tắc 

Bảo đảm đầu tư trong đó: Trường 

hợp pháp luật thay đổi theo 

hướng các quyền lợi và ưu đãi có 

lợi hơn cho doanh nghiệp thì 

doanh nghiệp được áp dụng theo 

pháp luật mới thay đổi kể từ thời 

điểm có hiệu lực, trường hợp 

pháp luật thay đổi theo hướng bất 

lợi cho doanh nghiệp thì doanh 

nghiệp được quyền tiếp tục hưởng 

các quyền lợi và ưu đãi hiện 

hành.  

Ngay cả trong quy định tại luật 

thuế sửa đổi số 71/2014 cũng nhất 

quán với tinh thần của Luật đầu 

tư.  Việc chỉ cho phép áp dụng ưu 

đãi dành cho ngành công nghiệp 

hỗ trợ đối với “dự án mới từ năm 

2015” tại dự thảo thông tư hướng 

dẫn ưu đãi cho ngành công 

nghiệp hỗ trợ sẽ không nhất quán 

với tinh thần của Luật đầu tư và 

Luật thuế TNDN 71.  

 

Trong trường hợp ưu đãi thuế chỉ áp 

dụng đối với sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ từ dự án đầu tư mới từ năm 2015 

mà không áp dụng đối với các sản 

phẩm từ dự án đầu tư trước đó sẽ đi 

ngược lại nguyên tắc Bảo đảm đầu tư 

và tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh 

nghiệp.  

Xét trên nguyên tắc đối xử công bằng, 

dự án đầu tư vào sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ mới thành lập hay dự án đang 

hoạt động đều là những dự án đóng  

góp vào nền kinh tế và thúc đẩy quá 

trình gia nhập vào các hiệp định quốc 

tế mà Việt Nam là một thành viên (TPP 

và EVFTA). Sẽ bất hợp lý nếu như hai 

công ty cùng quy mô, cùng SX một sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ thỏa mãn điều 

kiện để hưởng ưu đãi nhưng một công 

ty lại được hưởng ưu đãi do thành lập 

mới, công ty còn lại không được hưởng 

ưu đãi do tại thời điểm thành lập luật 

pháp hiện hành chưa có quy định về ưu 

đãi đối với công nghiệp hỗ trợ.  

Căn cứ vào các quy định trên, 

chúng tôi thấy rằng phù hợp với 

quy định về Bảo hộ đầu tư trong 

Luật Đầu tư và Luật thuế sửa đổi 

bổ sung số 71, việc áp dụng ưu 

đãi thuế đối với sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 

nên áp dụng đối với cả doanh 

nghiệp có dự án đầu tư hoặc có 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

trước thời điểm năm 2015 mà đáp 

ứng điều kiện theo Nghị định 

111/2015/NĐ-CP và Thông tư 

55/2015/TT-BCT. Ưu đãi thuế sẽ 

được thực hiện theo nguyên tắc 

“Cho thời gian còn lại kể từ kỳ 

tính thuế 2015”.  

 

 

 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định về thuế chỉ hướng 

dẫn chuyển tiếp ưu đãi theo địa 

bàn, không có hướng dẫn chuyển 

tiếp ưu đãi theo lĩnh vực nên ưu 

đãi cho các dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 

phát triển chỉ áp dụng cho các dự 

án từ 2015. Bộ Tài chính ghi nhận 

và sẽ xem xét đề nghị của nhà đầu 

tư để trình Chính phủ sửa đổi 

Nghị định 12. 

 

4.  Ưu đãi thuế đối với khoản hỗ 

trợ chi phí bán hàng cho đại lý 

bán lẻ 

Quan điểm của Cục thuế là không thấu 

đáo, cứng nhắc và không theo kịp thực 

tiễn kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chúng tôi đề xuất Bộ Tài chính 

xem xét thấu đáo bản chất của 

khoản chi hỗ trợ đại lý, thông qua 

Chi phí này nếu liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp phục vụ cho thúc đẩy bán 
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Ngày 9/12/2015, Cục thuế Hà Nội 

có công văn số 77901/CT-Htr trả 

lời cho một doanh nghiệp tại Hà 

Nội trong đó nêu quan điểm 

trường hợp trong hợp đồng đại lý, 

Công ty có quy định khoản hỗ trợ 

chi phí bán hàng (tiền thưởng) 

cho đại lý bán lẻ đạt doanh số thì 

khoản chi này không được tính 

vào chi phí được trừ khi tính thuế 

TNDN. Lý do là khoản hỗ trợ này 

không trực tiếp tạo ra doanh số 

cho công ty mà tạo ra doanh số 

cho nhà phân phối của công ty do 

vậy không được khấu trừ 

Chuỗi bán hàng của doanh nghiệp 

không dừng tại nhà phân phối mà kéo 

dài đến khi hàng hóa đến được tay 

người tiêu dùng cuối cùng. Tùy theo 

ngành hàng, doanh nghiệp chọn xây 

dựng mạng lưới phân phối của mình 

qua các nhà phân phối rồi tỏa xuống 

các đại lý. Tuy nhiên, để bán hàng 

thành công, doanh nghiệp phải có chính 

sách khuyến khích, thúc đẩy bán hàng 

trong toàn bộ chuỗi cung, không chỉ thể 

dừng ở nhà phân phối.Chính sách hỗ 

trợ doanh số bán lẻ của đại lý là để thúc 

đẩy đại lý bán hàng ra được, từ đó có 

cơ sở mua thêm hàng từ nhà phân phối 

và nhà phân phối lại tiếp tục đẩy mạnh 

mua hàng từ nhà sản xuất. Việc hỗ trợ 

đại lý vì vậy không thể coi là chỉ liên 

quan đến nhà phân phối, không liên 

quan đến doanh nghiệp sản xuất. 

Về mặt kinh doanh, doanh nghiệp sẽ 

không có các khoản chi đó nếu nó 

không góp phần thúc đẩy việc kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

đó chỉ đạo các Cục thuế địa 

phương xử lý vấn đề phù hợp với 

bản chất của khoản chi và phù 

hợp với thực tiễn hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

hàng thì đủ điều kiện khấu trừ. 

Các bên căn cứ vào chính sách hỗ 

trợ thực hiện chi tiền, sử dụng 

phiếu thu phiếu chi. 

5. Khấu trừ thuế TNDN đối với 

phí dịch vụ tư vấn hoạt động do 

trụ sở chính cung cấp cho các 

công ty trong tập đoàn. 

Tại các công ty đa quốc gia hoặc 

các tập đoàn trong nước bao gồm 

nhiều công ty thành viên, thông 

thường trụ sở chính hoặc khu vực 

sẽ tổ chức một trung tâm cung 

Yêu cầu của cơ quan thuế về các tài 

liệu chứng minh theo đúng mẫu mà cơ 

quan thuế yêu cầu là không phù hợp 

với thực tiễn kinh doanh của doanh 

nghiệp, không khả thi và gây khó khăn 

cho doanh nghiệp khi ghi nhận chi phí 

trong khi các chi phí này thực sự đã 

phát sinh và mang lại lợi ích cho hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính 

xem xét lại cách xử lý tại các cấp 

hành thu địa phương về vấn đề 

này. Cơ quan thuế nên lắng nghe 

giải trình của doanh nghiệp về các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động để hiểu 

và đánh giá mức độ liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, chấp nhận các 

Chi phí này sẽ được khấu trừ nếu 

có đầy đủ các hồ sơ sau: 

- Công ty nước ngoài có thu 

nhập từ việc cung cấp 

dịch vụ cho công ty Việt 

Nam phải nộp đầy đủ thuế 

nhà thầu theo quy định. 

Bên Việt Nam có trách 

nhiệm khấu trừ, kê khai và 
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cấp dịch vụ để hỗ trợ, tư vấn các 

công ty thành viên trong quá trình 

hoạt động từ marketing, bán 

hàng, sản xuất, chuỗi cung, hệ 

thống IT, tài chính, nhân sự, 

v.v… để đảm bảo sự nhất quán, 

áp dụng tập quán kinh doanh tốt 

nhất theo chuẩn của tập đoàn 

đồng thời tiết kiệm chi phí. Các 

công ty thành viên nhận dịch vụ 

sẽ cùng nhau trả phí dịch vụ trên 

cơ sở chia sẻ cho Trung tâm dịch 

vụ. 

 

Cơ quan thuế khi thanh kiểm tra 

tại doanh nghiệp thường chất vấn 

và đưa ra các yêu cầu tài liệu khó 

đáp ứng hoặc nếu đáp ứng sẽ tốn 

kém rất nhiều về thời gian và 

nhân lực. Ví dụ, cơ quan thuế yêu 

cầu doanh nghiệp phải cung cấp 

tương ứng với mỗi nội dung dịch 

vụ là chi tiết các thông tin về thời 

điểm cung cấp, thời gian cung 

cấp, báo cáo kết quả, nghiệm thu 

và xác nhận giữa hai bên, chi phí 

tương ứng với mỗi lần tư vấn để 

tổng hợp thành chi phí trả cho bên 

cung cấp dịch vụ hàng năm. 

 

Yêu cầu của cơ quan thuế về tài liệu 

chứng minh bất cập vì: 

- Trung tâm dịch vụ hoạt động gắn 

kết chặt chẽ với từng công ty thành 

viên, hỗ trợ từng ngày và trên các 

khía cạnh hoạt động khác nhau. Hỗ 

trợ được thể hiện đa dạng về hình 

thức từ điện thoại, họp đến email 

với khối lượng vô cùng lớn. 

- Kết quả về dịch vụ thường xuyên là 

giúp các nhân sự tại công ty thành 

viên xử lý công việc nhanh gọn, 

hiệu quả. Giữa Trung tâm dịch vụ 

và các công ty thành viên không có 

yêu cầu phải ghi chép báo cáo hay 

đánh giá kết quả của dịch vụ một 

cách chi tiết, cụ thể theo định kỳ 

theo một mẫu biểu có sẵn. Ngược 

lại, việc phản hồi, thay đổi, áp 

dụng, đánh giá là quá trình liên tục 

thông qua các phương tiện trao đổi 

liên lạc hiện đại. 

Luật thuế không quy định doanh 

nghiệp phải có các tài liệu chứng minh 

mua dịch vụ theo biểu mẫu mà cơ quan 

thuế đang yêu cầu. Ngược lại, quy định 

nêu rõ doanh nghiệp được ghi nhận chi 

phí nếu các chi phí đó thực phát sinh 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp và có hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp. 

tài liệu về dịch vụ có sẵn tại 

doanh nghiệp và được doanh 

nghiệp lưu giữ trong quá trình 

nhận dịch vụ thực tế, tránh việc 

yêu cầu doanh nghiệp phải tạo 

thêm các bằng chứng theo đúng 

biểu mẫu mà cơ quan thuế cho là 

phù hợp hoặc kết luận các chi phí 

đó không hợp lệ khi các tài liệu 

theo mẫu biểu không có sẵn. 

nộp thuế nhà thầu thay 

mặt cho bên nước ngoài. 

- Hợp đồng ký với bên Việt 

Nam 

- Hóa đơn do bên nước 

ngoài xuất cho công ty 

Việt Nam 

- Thanh toán phí dịch vụ 

qua ngân hàng 

6.  Ưu đãi thuế TNDN 

 

Quan điểm của cơ quan thuế cho rằng 

việc thu lại “Chi phí không định kỳ 

Khoản 4, điều 18, chương V 

Thông tư 78/2014/TT-BTC có qui 

Theo trình bày của doanh nghiệp 

(chưa xem xét hồ sơ thực tế) thì 
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Công ty TNHH Jabil Việt Nam 

(“Jabil VN”) được thành lập trong 

Khu Công Nghệ Cao TP Hồ Chí 

Minh theo Giấy Chứng Nhận Đầu 

Tư (GCNĐT) cấp ngày 

02/04/2007 và được hưởng ưu đãi 

thuế TNDN như sau: 

 

- 10% thuế TNDN trên lợi nhuận 

thu được trong suốt thời hạn 

thực hiện dự án; 

- Miễn thuế TNDN trong 4 năm 

kể từ khi kinh doanh có lãi; và 

- Giảm 50% thuế TNDN trong 9 

năm tiếp theo 

 

Do đặc thù của ngành sản xuất 

sản phẩm công nghệ cao, Jabil 

VN phát sinh các “các chi phí 

không định kỳ” theo yêu cầu của 

khách hàng cho từng đơn hàng. 

Theo thỏa thuận trong hợp đồng 

thương mại, ngoài phần giá trị  

hàng hóa, khách hàng sẽ hoàn lại 

cho Jabil VN “các chi phí không 

định kỳ” khi Jabil VN xuất hóa 

đơn.  Các chi phí này bao gồm: 

1. Chi phí nguyên vật liệu 

(“NVL”) dôi dư, lỗi thời do 

khách hàng giảm sản lượng 

mua hoặc hủy bỏ đơn hàng; 

2. Chi phí thuế và các khoản lệ 

phí hải quan bị truy thu do 

này” là thu nhập khác của Jabil VN và 

do đó không được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN theo GCNĐT. 

Theo chúng tôi, quan điểm này chưa 

phù hợp.  Do đặc thù của ngành sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao, việc phát 

sinh các “chi phí không định kỳ” theo 

yêu cầu của khách hàng là điều không 

thể tránh khỏi.  Tuy nhiên, để đảm bảo 

cho giá bán các sản phẩm được nhất 

quán và giữ được lợi thế cạnh tranh 

trên thị trường, giá bán cơ bản của các 

sản phẩm được thỏa thuận ban đầu và 

được ghi trên hóa đơn là không bao 

gồm các khoản chi phí này. Thay vào 

đó, chúng tôi đã phát hành các hóa đơn 

riêng biệt để thu lại các khoản chi phí 

này từ khách hàng như đã thỏa thuận 

trong hợp đồng thương mại.  

Do đó, việc phát sinh và thu lại “chi phí 

không định kỳ”là liên quan trực tiếp và 

là một phần không tách rời của hoạt 

động sản xuất kinh doanh chính của 

Jabil VN. 

 

định rằng: 

 

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu 

tư được hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp do đáp ứng 

điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu 

tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư và các khoản 

thu nhập như thanh lý phế liệu, 

phế phẩm của sản phẩm thuộc 

lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, 

chênh lệch tỷ giá liên quan trực 

tiếp đến doanh thu, chi phí của 

lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi 

ngân hàng không kỳ hạn, các 

khoản thu nhập có liên quan 

trực tiếp khác cũng được hưởng 

ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp.” 

 

Vì thu nhập từ việc thu lại các 

khoản “chi phí không định kỳ” 

nêu trên có liên quan trực tiếp và 

là một phần không tách rời của 

hoạt động sản xuất kinh doanh đã 

được quy định trong GCNĐT, 

nên chúng tôi kính mong Quý Bộ 

xem xét và chấp thuận khoản thu 

nhập nêu trên cũng được hưởng 

ưu đãi về thuế TNDN theo 

GCNDT, cụ thể là:  

-10% thuế TNDN trên lợi nhuận 

thu được trong suốt thời hạn thực 

các khoản hoàn trả này mang bản 

chất trực tiếp liên quan đến hoạt 

động được hưởng ưu đãi nên về 

nguyên tắc cũng sẽ được hưởng 

ưu đãi thuế. 
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NVL dôi dư, lỗi thời bị hủy bỏ 

tại Việt Nam;  

3. Chênh lệch giá mua NVL do 

biến động giá thị trường hoặc 

do khách hàng yêu cầu thay 

đổi nhà cung cấp NVLs; 

4. Chênh lệch giá trị của hàng 

tồn kho giữa  giá thỏa thuận 

ban đầu với khách hàng với 

giá thị trường mới; 

5. Chi phí lắp đặt dây chuyền 

sản xuất mới theo yêu cầu của 

khách hàng,chi phí hiệu chỉnh 

kích cỡ công cụ, dụng cụ, chi 

phí kiểm tra kỹ thuật trả cho 

bên thứ ba; 

6. Chi phí cho sản phẩm mẫu 

bao gồm chi phí sản xuất và 

kiểm tra chất lượng sản phẩm 

mẫu, hủy sản phẩm mẫu, v.v; 

7. Phí vận chuyển hàng nhanh 

theo yêu cầu của khách hàng. 

 

hiện dự án; 

-Miễn thuế TNDN trong 4 năm kể 

từ khi kinh doanh có lãi; và 

-Giảm 50% thuế TNDN trong 9 

năm tiếp theo 

 

 

7. Xác định thu nhập chịu thuế 

của các dự án đầu tư hưởng ưu 

đãi khác nhau tại doanh nghiệp 

Theo Khoản 3, Điều 10 

TT96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ 

sung Khoản 5, Điều 18 TT 

78/2014/TT-BTC về thuế TNDN, 

Dự án đầu tư mới bao gồm Dự án 

đầu tư độc lập với dự án doanh 

nghiệp đang hoạt động có Giấy 

Do quy định không rõ ràng nên các cơ 

quan thuế không có cách giải thích và 

áp dụng nhất quán cho trường hợp ưu 

đãi của dự án mới. Cơ quan thuế có xu 

hướng quan niệm dự án mới độc lập có 

nghĩa là doanh nghiệp có thể theo dõi 

riêng và hạch toán riêng kết quả kinh 

doanh của dự án mới. Nếu doanh 

nghiệp không hạch toán riêng được sẽ 

có rủi ro không được coi là dự án mới 

Đề nghị BTC xem xét thấu đáo và 

hướng dẫn cụ thể thế nào là dự án 

mới độc lập được hưởng ưu đãi. 

Để đơn giản và phù hợp với quy 

trình cấp phép đầu tư, nếu dự án 

được chấp thuận cấp giấy chứng 

nhận đầu tư mới thì nên được 

xem xét là dự án mới. 

 

Ngoài ra, BTC cũng nên xem xét 

Theo quy định tại Luật thuế 

TNDN sửa đổi số 32, cơ sở xác 

định ưu đãi thuế TNDN đã 

chuyển từ công ty mới thành lập 

sang dự án đầu tư. Việc xác định 

thu nhập chịu thuế của dự án mới 

không nhất thiết phải thành lập bộ 

máy kế toán riêng mà có thể thực 

hiện qua cơ chế phân bổ. 



Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2016 

Trang 11/43 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị Phản hồi của BTC 

chứng nhận đầu tư từ ngày 

01/01/2014 để thực hiện dự án 

đầu tư độc lập này. 

Quy định tại các luật thuế và đầu 

tư đều không giải thích thế nào là 

dự án đầu tư độc lập với dự án 

đang hoạt động. Liệu doanh 

nghiệp có thể hiểu nếu doanh 

nghiệp được cơ quan cấp phép 

cấp giấy chứng nhận đầu tư riêng 

cho dự án thì dự án đó có thể coi 

là dự án mới và độc lập với dự án 

hiện tại ? 

(mặc dù có giấy chứng nhận đầu tư 

riêng) và do vậy không được áp dụng 

ưu đãi của dự án mới. Cách nhìn nhận 

này có nhiều bất cập: 

 

Thứ nhất, khi một doanh nghiệp đầu tư 

nhiều dự án đang hoạt động thì việc 

theo dõi riêng kết quả hoạt động của 

từng dự án là yêu cầu thủ tục kế toán 

không cần thiết. Một trong những lý do 

khiến doanh nghiệp lựa chọn đầu tư dự 

án mới trong công ty hiện có là khả 

năng sử dụng chung bộ máy quản lý, 

bán hàng, logistics, nhờ đó tăng hiệu 

quả kinh doanh giảm chi phí; 

Thứ hai, ngay cả khâu sản xuất, việc 

theo dõi riêng nhiều trường hợp không 

khả thi khi dự án mới nhằm mục đích 

đầu tư chiều sâu (ví dụ linh kiện) để 

làm đầu vào cho dự án hiện tại. 

 

Thứ ba, Luật kế toán cũng không yêu 

cầu doanh nghiệp phải hạch toán riêng 

thu nhập của từng dự án. Việc hạch 

toán riêng hay không là do doanh 

nghiệp tự quyết định theo nhu cầu quản 

lý. 

hướng dẫn bổ sung trường hợp 

không xác định riêng được thu 

nhập chịu thuế của dự án mới, 

doanh nghiệp có thể sử dụng công 

thức phân bổ dựa trên tỷ lệ tài sản 

cố định đầu tư (hiện nay mới 

đang chỉ hướng dẫn cho trường 

hợp đầu tư mở rộng). Không nên 

đưa ra yêu cầu hạch toán riêng 

gây tốn kém cho doanh nghiệp 

trong khi thực tiễn quản lý không 

có nhu cầu và pháp luật kế toán 

cũng không đòi hỏi. 

 

 

 

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt 
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1. Nghị định 108/2015/NĐ ngày 

28/10/2015 và Thông tư 

195/2015/TT-BTC ngày 

24/11/2015 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật thuế 

TTĐB 2008 và Luật thuế TTĐB 

2014 có quy định mới với thay 

đổi đột ngột cơ bản về giá tính 

thuếđối với hàng nhập khẩu và 

hàng sản xuất trong nước, quá 

gần thời điểm có hiệu lực là 

ngày 1/1/2016 và trùng với thời 

điểm bắt đầu tăng thuế suất 

thuế TTĐB. 

- Gây ra nhiều phản ứng và tranh 

luận trái chiều giữa doanh nghiệp 

và cơ quan soạn thảo về tính phù 

hợp với các văn bản luật hiện hành. 

- Doanh nghiệp thắc mắc một số quy 

định mới như quy định về thay đổi 

giá tính thuế với hàng nhập khẩu 

trong dự thảo Luật Thuế TTDB mà 

Quốc hội đang thảo luận lại được 

quy định trước trong Nghị định 108. 

Sau đó, các quy định mới trong 

Nghị định 108 lại được quy định 

trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều các luật về thuế dự kiến 

trình Quốc hội vào tháng 3/2016. 

- Tác động của việc thay đổi giá tính 

thuế đột ngột như vậy: 

 Làm tăng hơn nữa chi phí thuế 

của doanh nghiệp trong lúc các 

doanh nghiệp sản xuất và nhập 

khẩu rượu, bia và thuốc lá đang 

phải điều chỉnh kế hoạch cho 

phù hợp với việc gia tăng thuế 

suất thuế TTĐB như được quy 

định trong Luật TTTĐB sửa đổi 

có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 

(bia và rượu mạnh tăng 5%/năm 

đến 2019, rượu vang tăng 5%/2 

năm, thuốc lá tăng 5%/3 năm). 

 Tác động rất lớn đến tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Doanh nghiệp không đủ thời 

gian chuẩn bị, không dự đoán 

Sự ổn định trong cơ sở tính thuế 

là nền tảng vững chắc để các 

ngành sản xuất kinh doanh hàng 

hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

phát triển ổn định, bền vững, góp 

phần phát triển khu vực thương 

mại và bán lẻ của đất nước, phát 

triển hiệu quả công ăn việc làm 

cho hàng triệu người lao động và 

đóng góp ổn định vào ngân sách 

quốc gia. 

 

Chúng tôi ủng hộ chủ trương cải 

cách thuế trong đó có Luật thuế 

TTĐB nhưng cần phải  minh bạch 

và có lộ trình thực hiện. Chúng 

tôi được biết, Bộ tài chính và 

Chính phủ đang hoàn thiện Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật thuế TTĐB (cùng với Luật 

thuế VAT và Luật quản lý thuế) 

để Quốc hội thông qua vào kỳ 

họp tháng 3 tới với những thay 

đổi về giá tính thuế và thuế suất. 

Đã có rất nhiều ý kiến đề xuất 

Luật này nên có hiêu lực từ 

1/1/2017 để doanh nghiệp có đủ 

thời gian chuẩn bị. 

 

Vậy chúng tôi đề nghị điều 

chỉnh thời gian có hiệu lực của 

Nghị định 108 sớm nhất là ngày 

1-1-2017 để các doanh nghiệp 

Nghị định 108/2015/NĐ được 

nghiên cứu và công bố lấy ý kiến 

từ tháng 4/2015, tuy nhiên quá 

trình nghiên cứu xây dựng Nghị 

định này chỉ tính đến ô tô. Tuy 

nhiên khi thảo luận cấp Chính 

phủ, có nhiều Bộ ban ngành có ý 

kiến không nên chỉ áp dụng đối 

với ô tô mà cần mở rộng ra đối 

với thuốc lá, rượu bia.  

Vì đây là tầm Nghị định của 

Chính phủ nên vẫn đề nghị các 

doanh nghiệp chấp hành đầy đủ. 

Trường hợp có các vướng mắc 

cần được tháo gỡ, các đơn vị tập 

hợp hồ sơ gửi về cho Bộ Tài 

chính báo cáo lên Chính phủ.  
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trước được, không minh bạch, 

không có lộ trình thực hiện và 

có thể dẫn đến ảnh hưởng tới 

toàn bộ chuỗi cung ứng. 

 Ảnh hưởng đến tính ổn định của 

môi trường chính sách thuế.   

 Ảnh hưởng đến niềm tin của các 

nước đối tác khi đàm phán các 

hiệp định thương mại tự do với 

Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực 

tới các lợi ích đạt được thông 

qua các Hiệp định thương mại 

lớn đã ký đang chờ phê chuẩn 

như Hiệp định TPP, Hiệp định 

FTA giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu. 

 Ảnh hưởng đến niềm tin của các 

đầu tư nước ngoài đang hoạt 

động tại Việt Nam cũng như các 

nhà đầu tư tiềm năng khi xem 

xét đầu tư vào Việt Nam. 

có khoảng 1 năm để chuẩn bị. 

2. 2.1. Cách  xác định giá bán bình 

quân của các cơ sở kinh doanh 

thương mại (trong trường hợp của 

Piaggio là các Đại lý) bán ra:  

Tại Điểm 5b, Điều 5 Thông tư 

195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 

11 năm 2015 hướng dẫn thi hành 

Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 

28 tháng 10 năm 2015 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế tiêu thụ 

2.1. Trong trường hợp của Piaggio VN, 

có sản xuất và dự định thực hiện nhập 

khẩu mặt hàng xe gắn máy chịu thuế 

tiêu thụ đặc biệt và đại lý là cơ sở đầu 

tiên trong khâu lưu thông thương mại, 

có hợp đồng mua bán hàng hóa với 

Piaggio VN. Căn cứ vào quy định trên, 

chúng tôi hiểu rằng, trường hợp 

Piaggio VN xuất bán xe do Piaggio VN 

sản xuất hay nhập khẩu cho Đại lý, giá 

làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 

2.1. Chúng tôi hiểu rằng quy định 

trên về việc ấn định giá tính thuế 

TTĐB khi giá bán thấp hơn 7% 

so với “giá bình quân trong 

tháng” của cơ sở kinh doanh 

thương mại là để kiểm soát các 

doanh nghiệp thực hiện tuân thủ 

nghĩa vụ về thuế TTĐB, tránh 

trường hợp trốn thuế bằng cách 

xuất hóa đơn, kê khai doanh thu 

nhỏ hơn doanh thu thực tế. Trên 

BTC sẽ giao cho Tổng Cục thuế 

chủ trì cùng Vụ chính sách thuế 

và các đơn vị thuộc ngành thuốc 

lá, rượu bia để sớm có hướng dẫn 

liên quan đến việc khống chế giá 

tính thuế TTĐB không quá 7%. 

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết 

trước 30/4. 
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đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế tiêu thụ 

đặc biệt quy định về giá tính thuế 

tiêu thụ đặc biệt như sau: 

 

“Trường hợp cơ sở nhập khẩu 

hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô 

tô dưới 24 chỗ và xăng các loại), 

cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế 

TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) bán 

hàng cho các cơ sở kinh doanh 

thương mại thì giá làm căn cứ 

tính thuế TTĐB là giá bán của cơ 

sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất mặt 

hàng chịu thuế TTĐB bán ra 

nhưng không được thấp hơn 7% 

so với giá bán bình quân trong 

tháng của cùng loại sản phẩm do 

các cơ sở kinh doanh thương mại 

bán ra. 

 

Trường hợp giá bán của cơ sở 

nhập khẩu hàng hóa chịu thuế 

TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và 

xăng các loại) và giá bán của cơ 

sở sản xuất hàng hóa chịu thuế 

TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) thấp 

hơn 7% so với giá bán bình quân 

trong tháng của cùng loại sản 

phẩm do cơ sở kinh doanh thương 

mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB 

là giá do cơ quan thuế ấn định 

theo quy định của pháp luật về 

(“TTĐB”) là giá mà Piaggio VN bán ra 

cho đại lý nhưng không được thấp hơn 

7% so với giá bán xe bình quân trong 

tháng của cùng loại sản phẩm mà các 

Đại lý bán ra (“Giá bình quân trong 

tháng”). 

 

Tuy nhiên, trên thực tế, do quan hệ 

giữa Piaggio VN và các đại lý là quan 

hệ mua bán đứt đoạn, không có sự ràng 

buộc lẫn nhau nên việc Piaggio VN yêu 

cầu các đại lý báo cáo giá bán xe của 

Đại lý ra thị trường là vô cùng khó 

khăn và thực tế là nhiều đại lý không 

đồng ý cung cấp thông tin. Hơn nữa do 

số lượng đại lý của Piaggio trên khắp 

cả nước là rất lớn , việc thu thập thông 

tin về giá bán ra của tất cả các Đại lý để 

xác định “giá bán xe bình quân trong 

tháng” là không khả thi, mất rất nhiều 

thời gian, công sức và chi phí hàng 

tháng đối với doanh nghiệp. Trong khi 

đó, việc xác định số thuế TTĐB phải 

nộp, kê khai và nộp thuế phải được 

thực hiện hàng tháng, chậm nhất là 

ngày thứ 20 của tháng sau theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

thực tế, Piaggio VN là một công 

ty đa quốc gia, luôn coi trọng uy 

tín và tuân thủ quy định pháp luật. 

Chúng tôi có thể khẳng định và 

cam đoan rằng giá trị hàng hóa 

thể hiện trên hóa đơn chúng tôi 

xuất cho Đại lý là doanh thu thực 

sự của Piaggio VN từ giao dịch 

bán hàng này. Như chúng tôi đã 

trình bày, đại lý có quan hệ độc 

lập với Piaggio VN nên có thể tự 

định đoạt giá bán phụ thuộc cung 

– cầu trên thị trường trong từng 

thời kỳ. Do đó, nếu có tháng nào 

đó “giá bình quân trong tháng” 

của Đại lý cao hơn 7% so với giá 

bán của chúng tôi thì chúng tôi 

cũng không thể giám sát, kiểm 

soát được. Vậy trong trường hợp 

này, với thực tế nêu trên của 

Công ty chúng tôi, chúng tôi cho 

rằng chúng tôi cần phải được tính 

thuế căn cứ vào giá bán thực tế, 

thực thu của chúng tôi mà không 

phải xác định lại giá tính thuế 

TTĐB theo giá bán của đại lý.  

Chúng tôi đề nghị quy định này, 

nếu phải duy trì, cần được sửa đổi 

theo hướng thu hẹp đối tượng áp 

dụng, không áp dụng với các giao 

dịch với các đại lý độc lập tương 

tự như của công ty chúng tôi. 
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quản lý thuế. 

 

Cơ sở kinh doanh thương mại quy 

định tại điểm này là cơ sở không 

có quan hệ công ty mẹ, công ty 

con, hoặc công ty con trong cùng 

công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, 

cơ sở sản xuất và là cơ sở đầu 

tiên trong khâu lưu thông thương 

mại có hợp đồng mua bán hàng 

hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở 

nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua 

bán hàng hóa với công ty mẹ, 

công ty con, công ty con trong 

cùng công ty mẹ với cơ sở sản 

xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa 

chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty 

mẹ, công ty con được xác định 

theo quy định của Luật doanh 

nghiệp”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Nếu nhà nhập khẩu hoặc 

nhà sản xuất bán hàng qua các 

cơ sở kinh doanh thương mại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bất hợp lý và khó khăn trong hoạt 

động xác định và quyết toán thuế 

TTĐB của doanh nghiệp nhập khẩu 

Trong trường hợp chưa kịp sửa 

đổi quy định này, đề nghị Bộ Tài 

Chính có hướn dẫn cụ thể cách 

xác định “giá bình quân trong 

tháng”; hoặc cung cấp cho chúng 

tôi thông tin này hàng tháng để 

chúng tôi có tiêu chí cụ thể xác 

định số thuế TTĐB phải nộp. 

 

Đồng thời hàng tháng chúng tôi 

có thông báo “giá bán lẻ đề xuất” 

của xe sản xuất/nhập khẩu cho 

toàn bộ các đại lý. Theo đó, 

chúng tôi muốn đề xuất về việc 

sử dụng “giá bán lẻ đề xuất” này 

thay “giá bình quân trong tháng” 

để làm căn cứ để so sánh và xác 

định giá tính thuế TTĐB bởi “giá 

bán lẻ đề xuất” là giá mà Piaggio 

VN đã thông báo với các đại lý 

hàng tháng hoặc mỗi khi đưa ra 

thị trường sản phẩm mới hoặc khi 

có sự thay đổi giá bán. Nếu sử 

dụng giá này để làm tiêu chí so 

sánh, xác định giá chịu thuế 

TTĐB thì rất thuận tiện cho 

Piaggio VN, mang tính khả thi vì 

thông tin luôn có sẵn và giảm 

đáng kể thời gian thực hiện thủ 

tục hành chính kê khai thuế 

TTĐB. 

 

2.2. Kính đề nghị BTC xem xét 
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độc lập (không có quan hệ mẹ 

con với nhà nhập khẩu hoặc nhà 

sản xuất)  thì giá tính thuế sẽ là 

giá bán của nhà nhập khẩu hoặc 

nhà sản xuất nhưng không được 

thấp hơn 7% giá bán bình quân 

trong tháng của cơ sở kinh doanh 

thương mại độc lập đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Nghị định 108 và Thông tư 

195 quy định:  Giá tính thuế 

TTTĐB được dựa trên giá bán ra 

của công ty thương mại cuối 

cùng có quan hệ công ty mẹ, 

công ty con, hoặc công ty con 

trong cùng công ty mẹ với cơ sở 

sản xuất và cơ sở nhập khẩu và 

giá làm căn cứ tính thuế TTĐB 

không được thấp hơn 7% so với 

giá bán bình quân trong tháng của 

rượu. 

 

Theo Nghị định 94 về sản xuất và kinh 

doanh rượu, đồng thời là nhà phân 

phối, được quyền bán cho cơ sở kinh 

doanh thương mại đầu tiên là các 

thương nhân phân phối khác, hoặc 

thương nhân bán buôn. Tùy vào giấy 

phép, hai loại thương nhân này lại có 

thể tiếp tục bán ra cho nhiều loại đối 

tượng như nhà phân phối khác, nhà bán 

buôn, bán lẻ, siêu thị, khách sạn… với 

các mức giá khác nhau do vậy, doanh 

nghiệp nhập khẩu, sản xuấtkhông có 

quyền và không thể kiểm soát giá bán 

ra của cơ sở thương mại độc lập hoặc 

yêu cầu họ cung cấp giá bán cho mình. 

 

Điều này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp 

nhập khẩu gặp nhiều rủi ro về thanh 

tra thuế, bị áp giá tính thuế, truy thu 

thuế… 
2.3. Giá bán trên thị trường thay đổi 

theo từng thời điểm hay theo vùng và 

đa dạng theo chính sách kinh doanh của 

từng nhà phân phối. Quan hệ giữa nhà 

sản xuất với nhà phân phối là mua đứt 

bán đoạn. Vì thế, chúng tôi không có 

quyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh 

thương mại cung cấp các thông tin liên 

quan đến giá bán của họ. Qui định giá 

tính thuế của cơ sở sản xuất không 

được thấp hơn 7% giá bán bình quân 

bãi bỏ điều khoản này, tức là 

không sử dụng giá bán ra của cơ 

sở kinh doanh thương mại độc lập 

(không có quan hệ mẹ con với 

nhà nhập khẩu, nhà sản xuất) để 

làm căn cứ để xác định giá tính 

thuế TTĐB của nhà nhập khẩu 

hoặc nhà sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kính đề nghị BTC xem xét: 

 Bỏ qui định xác định giá tính 

thuế TTĐB dựa trên giá bán ra 

của các công ty thương mại có 

quan hệ công ty mẹ, công ty 

con, hoặc công ty con trong 

cùng công ty mẹ. 

 Bỏ quy định về tỷ lệ 7% 
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cùng loại sản phẩm của các cơ sở 

kinh doanh thương mại bán ra 

của cơ sở kinh doanh thương mại vô 

hình chung yêu cầu nhà sản xuất phải 

kiểm soát giá bán của cơ sở thương mại 

– điều mà Luật cạnh tranh cấm. Quy 

định này sẽ tạo ra một thủ tục hành 

chính vô cùng rườm rà cho cả doanh 

nghiệp trong việc tuân thủ thực hiện 

cũng như cho cơ quan thuế trong việc 

thực thi. 

 

Rất khó có thể tính được giá bán bình 

quân trong tháng của cùng loại sản 

phẩm do cơ sở kinh doanh thương mại 

bán ra, trong trường hợp nhà sản xuất 

có nhiều sản phẩm thuộc nhiều phân 

khúc khác nhau, cùng một nhãn hàng 

có nhiều loại sản phẩm khác nhau, mỗi 

sản phẩm này lại có nhiều mẫu mã kích 

thước quy cách khác nhau. Điều này 

khiến cho giá bình quân nếu có thể tính 

được cũng không chính xác và không 

mang tính đại diện, không phản ánh 

chính xác nghĩa vụ thuế TTĐB, đồng 

thời dễ gây tranh cãi giữa cơ quan thuế 

và người nộp thuế. 

 

Cách xác định giá tính thuế TTĐB như 

vậy là chưa phù hợp với luật hiện hành, 

theo đó giá tính thuế TTTĐB là giá bán 

ra của cơ sở sản xuất. Việc doanh 

nghiệp sản xuất bán hàng thông qua cơ 

sở kinh doanh thương mại trong cùng 

Tập đoàn và thông qua một cơ sở kinh 
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doanh thương mại độc lập không làm 

thay đổi bản chất của giao dịch, do vậy 

không thể ảnh hưởng đến giá tính thuế 

TTĐB. 

Do việc xác định được giá thị trường 

cũng như giá bán ra của cơ sở thương 

mại độc lập là vô cùng khó khăn, nên 

vai trò của công ty thương mại có quan 

hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công 

ty con trong cùng công ty mẹ là rất 

quan trọng trong việc đảm bảo TTTĐB 

được kê khai đầy đủ, dựa trên cơ sở 

đáng tin cậy, và điều này cũng giúp cơ 

quan thuế xác định dễ dàng số thuế 

phải thu. 

 

Tạo ra một sự đối xử bất bình đẳng 

giữa các công ty. Các công ty thương 

mại có quan hệ công ty mẹ, công ty 

con, hoặc công ty con trong cùng công 

ty mẹ với nhà sản xuất hay nhà nhập 

khẩu là một pháp nhân độc lập, đăng ký 

và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 

có hệ thống kế toán độc lập. Với quy 

định mới này, các công ty này sẽ kém 

cạnh tranh hơn so với các công ty 

thương mại khác. Các nhà sản xuất hay 

nhập khẩu sẽ không bán hàng thông 

qua các công ty này nữa vì chi phí thuế 

sẽ cao hơn. Vô hình chung đẩy các 

công ty này vào tình thế rất khó khăn 

có thể dẫn đến phải đóng cửa. Về lâu 

dài, quy định này sẽ kìm hãm nghiêm 
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trọng sự phát triển của hệ thống phân 

phối chuyên nghiệp và hiện đại, bởi các 

nhà sản xuất sẽ buộc phải tự xây dựng 

hệ thống phân phối của mình. 

 

Không có bằng chứng chứng minh 

được rằng tỷ lệ 7% là hợp lý hơn tỷ lệ 

10% như đã được quy định trước đây. 

Có thể nói rằng, với quy định mới này, 

Chính phủ đang kiểm soát trực tiếp lợi 

nhuận cũng như can thiệp sâu vào hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp và 

chuỗi cung ứng liên quan và điều này 

là trái với “Định hướng thị trường”. 

 

Hơn nữa, Luật quản lý thuế hiện hành 

và Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng 

dẫn thực hiện việc xác định giá thị 

trường trong giao dịch giữa các bên có 

quan hệ liên kết đã có quy định để loại 

trừ khả năng chuyển giá đối với các 

công ty thương mại có quan hệ mẹ-con 

hoặc con cùng mẹ với cơ sở sản xuất 

hoặc nhập khẩu. 

3. Xác định số thuế TTĐB được 

khấu trừ tại khâu nhập khẩu 

đối với hàng hóa chịu thuế 

TTĐB 

Theo điểm 2, Điều 8, Thông tư 

195/2015/TT-BTC quy định về 

khấu trừ thuế TTĐB đối với hàng 

hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB 

như sau:  

Thông tư chưa có hướng dẫn rõ ràng về 

việc xác định số thuế TTĐB ở khâu 

nhập khẩu được khấu trừ. Cụ thể, 

Piaggio VN tiến hành nhập khẩu xe gắn 

máy chịu thuế TTĐB nhiều lần trong 

kỳ. Mỗi lần nhập khẩu xe, tuy cùng 

một loại xe nhưng giá nhập khẩu có thể 

khác nhau, và tỷ giá hối đoái khác nhau 

nên dẫn đến thuế nhập khẩu/thuế 

Chúng tôi mong muốn nhận được 

sự hướng dẫn cụ thể trong việc 

xác định số thuế TTĐB đã nộp ở 

khâu nhập khẩu được khấu trừ khi 

xác định số thuế phải nộp của 

hàng bán ra trong kỳ, trong 

trường hợp số thuế TTĐB nộp ở 

khâu nhập khẩu của cùng 1 loại 

hàng hóa khác nhau theo từng lần 

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 

một trong những phương pháp 

tính giá vốn để làm cơ sở cho việc 

xác định thuế TTĐB được trừ 

trong kỳ: LIFO, FIFO, đích danh 

hoặc bình quân. 
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“Người nộp thuế TTĐB đối với 

hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập 

khẩu (trừ xăng các loại) được 

khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở 

khâu nhập khẩu khi xác định số 

thuế TTĐB phải nộp bán ra trong 

nước. Số thuế TTĐB được khấu 

trừ tương ứng với số thuế TTĐB 

của hàng hóa chịu thuế TTĐB 

nhập khẩu bán ra và chỉ được 

khấu trừ tối đa bằng tương ứng 

số thuế TTĐB tính được ở khâu 

bán ra trong nước.Trường hợp 

đặc biệt đối với số thuế TTĐB 

không được khấu trừ hết do 

nguyên nhân khách quan bất khả 

kháng, người nộp thuế được hạch 

toán vào chi phí để tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp.” 

Căn cứ vào quy định, chúng tôi 

hiểu rằng, số thuế TTĐB được 

khấu trừ phải tương ứng với số 

thuế TTĐB của hàng hóa chịu 

thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và 

chỉ được khấu trừ tối đa bằng 

tương ứng số thuế TTĐB tính 

được ở khâu bán ra trong nước. 

TTĐB của cùng 1 loại xe khác nhau 

trong mỗi lần nhập khẩu. Như vậy, khi 

xuất bán hàng cho cơ sở kinh doanh 

thương mại thì chúng tôi gặp khó khăn 

khi khi xác định số thuế TTĐB đã nộp 

ở khâu nhập khẩu đã nộp được khấu 

trừ, tương ứng với số hàng bán ra. Cụ 

thể, chúng tôi cần phải xác định số thuế 

TTĐB đã nộp đích danh cho xe bán ra 

hay có thể dùng số thuế TTĐB trung 

bình của những xe nhập khẩu trong kỳ 

tính thuế, tương ứng với số lượng bán 

ra. 

nhập khẩu. 

 

Việc theo dõi số thuế TTĐB đã 

nộp ở khâu nhập khẩu chính xác 

cho từng chiếc xe đối với chúng 

tôi rất khó khăn, mất nhiều thời 

gian và chi phí. Đồng thời, công 

ty chúng tôi hiện tính giá vốn 

hàng bán trong kỳ theo phương 

pháp bình quân gia quyền, nên 

chúng tôi đề xuất được tính thuế 

TTĐB nộp ở khâu nhập khẩu 

được trừ theo phương pháp bình 

quân để giảm thiểu thủ tục hành 

chính. Cụ thể: Số thuế TTĐB 

được khấu trừ tương ứng với số 

xe bán trong kỳ bằng số thuế 

TTĐB bình quân của số xe tồn 

đầu kỳ và nhập trong kỳ nhân với 

số lượng xe bán ra trong kỳ. 

4. Cách thức trình bày trên hóa đơn 

GTGT như thế nào? 

Trong trường hợp chúng tôi phải điều 

chỉnh giá tính thuế TTĐB do giá bán xe 

của chúng tôi thấp hơn 7% so với “giá 

bình quân trong tháng”của cùng loại 

sản phẩm đại lý bán ra, đồng thời, nếu 

có thể dùng “giá bán lẻ đề xuất” để 

Chúng tôi muốn xác nhận với Bộ 

Tài Chính về cách hiểu trên của 

chúng tôi có đúng với quy định 

hiện hành hay không? 

Về vấn đề này, trước hết phải xác 

định điều kiện đầu tiên là có liên 

kết hay quan hệ độc lập với các 

đại lý. Bộ Tài chính sẽ phối hợp 

cùng các đơn vị thảo luận cụ thể 

để có hướng dẫn thuận lợi trong 



Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2016 

Trang 21/43 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị 
Phản hồi của BTC 

 

thay “giá bình quân trong tháng” của 

cơ sở kinh doanh thương mại thì chúng 

tôi hiểu hóa đơn chúng tôi xuất cho Đại 

lý sẽ được trình bày tương tự như ví dụ 

cụ thể trong bảng dưới đây: 

 

Giá bán xe cho Đại 

lý (bao gồm thuế 

TTĐB, chưa bao 

gồm thuế GTGT) 

50.000.000 

đồng 

Giá bán lẻ đề xuất 

(bao gồm thuế 

TTĐB, không bao 

gồm thuế GTGT) 

55.000.000 

đồng 

Chênh lệch giữa giá 

bán xe cho đại lý và 

giá bán lẻ đề xuất 

5.000.000 

đồng 

Tỷ lệ  = 

5.000.000/55.

000.000  

= 9,09%, vượt 

quá 7% 

Giá tính thuế TTĐB 

là 93% giá bán lẻ đề 

xuất 

= 93% x 

55.000.000 

= 51.150.000 

Thuế tiêu thụ đặc 

biệt phải  nộp 

= 

51.150.000/1.

2 x thuế suất 

(20%) = 

8.525.000 

 

 

quá trình thực hiện, và trường hợp 

này là xác định giá tính thuế 

TTĐB và cái khó nhất là xác định 

giá đại lý bán ra bình quân trong 

tháng.  
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Trong ví dụ trên, Piaggio VN hiểu 

rằng, thuế TTĐB phải kê khai trên tờ 

khai thuế TTĐB và phải nộp là 

8.525.000 đồng, tính trên mức 

51.150.000 đồng thay vì mức 

50.000.000 đồng. Như vậy số thuế 

TTĐB phải nộp tăng lên, dẫn đến chi 

phí của Piaggio tăng, trong khi số tiền 

thu được từ đại lý không thay đổi. Theo 

đó, thuế GTGT phải nộp và hóa đơn 

GTGT chúng tôi xuất bán xe cho Đại lý 

vẫn thể hiện các chỉ tiêu như sau: 

Giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế 

GTGT: 50.000.000VND 

Thuế GTGT phải nộp: 5.000.000VND 

Tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 

55.000.000VND 

 

5. Nghị định 108 và Thông tư 195 

quy định: Giá tính thuế TTĐB 

bao gồm cả khoản thu thêm ngoài 

giá bán hàng hóa, giá cung ứng 

dịch vụ mà cơ sở sản xuất kinh 

doanh được hưởng. Riêng đối với 

mặt hàng thuốc lá, giá tính thuế 

TTĐB bao gồm cả khoản đóng 

góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ 

quy định tại Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

Khoản đóng góp vào Quỹ PCTHTL 

không phải là khoản thu thêm ngoài giá 

bán mà cơ sở sản xuất, kinh doanh 

được hưởng.  

 

Quỹ PCTHTL được hình thành từ 

nguồn thu nhập từ sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp và chịu sự quản lý 

nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính 

(Khoản 1, Điều 28, Luật PCTHTL), 

nên về bản chất việc đóng góp này của 

doanh nghiệp là một khoản thuế-phí bắt 

buộc đóng cho ngân sách nhà nước.   

Quy định như Nghị định 108 và Thông 

tư 195 là bất hợp lý, tạo ra tình trạng 

Đóng góp bắt buộc của doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thuốc lá vào Quỹ PCTHTL cần 

được giảm trừ khi tính giá tính 

thuế TTĐB.  

 

Cần sửa công thức tính giá tính 

thuế TTĐB. 

 

Công thức đề xuất:  

Giá 

tính 

thu

ế 

TT

= 

Giá bán chưa có thuế GTGT  

– Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) 

1 + Thuế suất Thuế TTĐB + Tỷ lệ đóng góp  

bắt buộc vào Quỹ PCTHTL 

Bộ Tài chính xin ghi nhận để sửa 

đổi trong thời gian tới. 



Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2016 

Trang 23/43 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị 
Phản hồi của BTC 

 

thuế chồng thuế.   

 

Xác định đúng bản chất của khoản 

đóng góp bắt buộc vào Quỹ PCTHTL 

cũng sẽ giúp thống nhất cách áp dụng 

và tính thuế TTĐB đối với các khoản 

đóng góp bắt buộc của ngành đồ uống 

có cồn khi phải đóng góp vào Quỹ 

nâng cao sức khỏe cộng đồng trong 

tương lai theo chủ trương tại Quyết 

định 244/QĐ-TTg về chính sách quốc 

gia về phòng, chống tác hại của lạm 

dụng đồ uống có cồn đến 2020.  

ĐB 

 

 

6.  Kính đề nghị Bộ Tài chính cho biết 

khái niệm “giá bán bình quân của các 

cơ sở kinh doanh thương mại bán ra” là 

như thế nào? Đây có phải là trung bình 

giá bán lẻ công bố bởi nhà sản 

xuất/nhập khẩu không hay là giá trung 

bình của giá bán ra của các cơ sở kinh 

doanh thương mại (số thực viết trên 

hóa đơn bán hàng) hay không? 

  

7.  Kính đề nghị Bộ Tài chính cho biết đối 

với trường hợp xe nhập khẩu nguyên 

chiếc, nếu khoản thuế TTĐB thứ hai ít 

hơn khoản thuế TTĐB thứ nhất, liệu 

người nhập khẩu có được hoàn thuế 

TTĐB không? Trong trường hợp được 

hoàn thuế thì thực hiện tại Cục thuế nơi 

nhập khẩu hàng hóa hay tại cục thuế 

địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở 

chính? 

 Về vướng mắc của công ty, căn 

cứ vào khoản 2 điều 8 Thông tư 

195/2015/TT-BTC có quy định 

“Số thuế TTĐB được khấu trừ 

tương ứng với số thuế TTĐB của 

hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập 

khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ 

tối đa bằng tương ứng số thuế 

TTĐB tính được ở khâu bán ra 

trong nước. Trường hợp đặc biệt 

đối với số thuế TTĐB không 
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được khấu trừ hết do nguyên nhân 

khách quan bất khả kháng, người 

nộp thuế được hạch toán vào chi 

phí để tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp.”, số thuế TTĐB tính được 

khi bán ra trong nước nhỏ hơn số 

thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập 

khẩu thì số thuế TTĐB được khấu 

trừ tối đa bằng số thuế TTĐB tính 

được ở khâu bán ra trong nước và 

phần chênh lệch doanh nghiệp 

được hạch toán vào chi phí khi 

xác định thu nhập chịu thuế. Do 

vậy sẽ không phát sinh trường 

hợp được hoàn thuế TTĐB đối 

với xe nhập khẩu. 

 

8.  Trường hợp nhập khẩu xe nguyên 

chiếc, nếu doanh nghiệp nhập và trả 

thuế TTĐB vào tháng 12/2015 (theo 

luật thuế TTĐB hiện hành – giá tính 

thuế TTĐB là giá CIP + thuế nhập 

khẩu) và bán sau ngày 1/1/2016, thì 

doanh nghiệp có phải trả số thuế TTĐB 

lần 2 (theo luật thuế TTĐB mới không 

– giá tính thuế TTĐB là giá xuất 

xưởng?). 

Đề nghị áp dụng phương pháp 

giống với phương pháp VAT cho 

đơn giản đối với Doanh Nghiệp.  

Nghị định 108 có hiệu lực từ 

1/1/2016, do vậy trong trường 

hợp doanh nghiệp nhập khẩu từ 

12/2015 nhưng bán ra sau 

1/1/2016 thì vẫn thuộc đối tượng 

áp dụng thuế TTĐB theo luật thuế 

TTĐB mới và doanh nghiệp được 

khấu trừ tương ứng với số thuế 

TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu 

khi xác định số thuế TTĐB phải 

nộp. 

 

Đối với hàng nhập khẩu còn tồn 

năm 2015, cơ quan thuế cùng cơ 

quan hải quan sẽ phối hợp để 

hướng dẫn đơn vị tính thuế TTĐB 
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đã nộp ở khâu trước đối với từng 

đơn vị sản phẩm khi kê khai khấu 

trừ tương ứng. Thuế TTĐB sẽ 

được khấu trừ tương ứng nhưng 

không vượt quá số thuế TTĐB 

tính được ở khâu bán ra trong 

nước và sẽ không giống với 

phương pháp tính thuế VAT đầu 

vào.  

 

3. Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Nhà thầu nước ngoài 

 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị Phản hồi của BTC 

1. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

của Công ty Piaggio Vietnam 

- Trong quá trình hoạt động, 

PVN đã ký hợp đồng đặt 

khuôn từ nhà cung cấp để sản 

xuất các bộ phận linh kiện 

dùng cho sản xuất kinh doanh. 

Khuôn đặt hàng thường mất 

một thời gian dài từ giai đoạn 

thiết kế khuôn mẫu cho đến 

các giai đoạn sản xuất, giám 

sát và kiểm tra khuôn trước 

khi đưa vào sử dụng để tiến 

hành sản xuất linh kiện hàng 

loạt. Theo thỏa thuận với nhà 

cung cấp, nhà cung cấp sẽ 

phát hành hóa đơn GTGT và 

Piaggio VN sẽ thực hiện 

thanh toán qua Ngân hàng cho 

- Piaggio VN đã gửi Công văn lên 

Bộ Tài chính để trình bày về giao 

dịch của mình từ tháng 10/2015; 

- Tiếp theo đó Cục thuế Vĩnh Phúc, 

thông qua kiểm tra cũng có văn bản 

báo cáo Tổng cục thuế, theo đó Cục 

thuế đề xuất Piaggio được khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào đối với các hóa 

đơn đặt mua khuôn; 

- Tại cuộc đối thoại giữa VBF và 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng 

Anh Tuấn ngày 25/8/2014, Ngài 

Thứ trưởng cũng đồng tình với việc 

kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu 

vào của chúng tôi. 

- Sau gần 5 tháng nghiên cứu, ngày 

03/3/2015 Tổng cục thuế ban hành 

công văn không trả lời câu hỏi của 

Doanh nghiệp mà nêu hàng loạt câu 

Chúng tôi mong Quý Bộ xem xét 

trường hợp của chúng tôi và 

hướng dẫn tháo gỡ vấn đề này 

giúp chúng tôi để chúng tôi có thể 

tập trung sản xuất kinh doanh. 

 

Về vấn đề này, Tổng cục thuế đã 

có văn bản số 979 ngày 11/3/2016 

trả lời công ty Piaggio trường hợp 

khuôn mẫu sản xuất linh kiện của 

Piaggio được xác định là tài sản 

cố định thuộc quyền sở hữu của 

công ty và được quản lý theo dõi 

theo quy định về tài sản cố định 

và được sử dụng để phục vụ sản 

xuất kinh doanh chịu thuế và 

công ty có hóa đơn GTGT, có 

chứng từ thanh toán không dùng 

tiền mặt theo quy định thì công ty 

được kê khai khấu trừ thuế GTGT  

đầu vào.   
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nhà cung cấp theo tiến độ 

từng giai đoạn đã thực hiện.  

 

- Để giảm tải các công việc 

hành chính, Piaggio VNđã 

đầu tư phần mềm SRM để 

thực hiện việc đặt hàng, kiểm 

tra tiến độ, xác nhận hoàn 

thành sản phẩm chính thức, 

bàn giao và nghiệm thu sản 

phẩm. Piaggio VN và nhà 

cung cấp không in và ký các 

biên bản nghiệm thu trên giấy, 

tất cả các tài liệu nghiệm thu 

đó được lưu đầy đủ trên hệ 

thống phần mềm. 

- Có một vài ý kiến từ Cục thuế 

cho rằng Piaggio không được 

khấu trừ Thuế GTGT đầu vào 

đối với giá trị khuôn đặt sản 

xuất. 

 

hỏi không có ý nghĩa cho việc 

quyết định vấn đề khấu trừ Thuế 

GTGT hoặc đã được trình bày rất 

rõ trong công văn của Piaggio cũng 

như của Cục thuế và yêu cầu Cục 

thuế tiếp tục làm việc với Piaggio 

(ví dụ: Bản quyền của khuôn mẫu 

thuộc về đơn vị nào? Piaggio và 

nhà cung cấp có mối quan hệ liên 

kết hay không? Mức độ ảnh hưởng 

đến chi phí sản xuất linh kiện,…); 

- Việc chậm trễ kể trên cộng với 

những yêu cầu mới này đã làm tăng 

thêm đáng kể khối lượng thời gian 

cho cả doanh nghiệp và cơ quan 

thuế địa phương, làm ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, chưa kể 

làm thiệt hại đáng kể về tài chính 

do chúng tôi đang phải dừng hoàn 

thuế GTGT để đợi hướng dẫn từ 

phía Tổng cục thuế. 

 

2. Thủ tục đăng ký kê khai thuế 

GTGT theo phương pháp khấu 

trừ của DNCX có hoạt động 

kinh doanh quyền nhập khẩu, 

quyền xuất khẩu 

Công ty A là Doanh nghiệp chế 

xuất có Giấy phép kinh doanh 

hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hóa tại Việt 

Điều 3 của Thông tư 219/2013/TT-

BTC vẫn quy định DNCX phải thành 

lập chi nhánh để hoạt động mua bán 

hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 

Nam theo quy định của pháp luật về 

khu công nghiệp, khu chế xuất và khu 

kinh tế.  

 

Trong khi đó, Nghị định 114/2015/NĐ-

- Đề xuất BTC ban hành các 

văn bản hướng dẫn chi tiết về 

thủ tục kê khai nộp thuế 

GTGT cho các DNCX có 

Giấy phép kinh doanh hoạt 

động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa tại 

Việt Nam.  

- Đề xuất BTC sửa đổi, bổ sung 

Theo quy định tại Nghị định 

114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Điều 21 Nghị định 

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 

của Chính phủ quy định về khu 

công nghiệp, khu chế xuất và khu 

kinh tế, và theo điểm 12 CV 

18195 của Tổng cục hải quan 

ngày 8/12/2015, DNCX được cấp 

giấy phép kinh doanh hoạt động 
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Nam.  

 

Công ty A nhập khẩu hàng ở 

nước ngoài và lưu tại kho của 

Công ty A sau một thời gian thì 

bán lại cho khách hàng là Công ty 

B (không phải DNCX) thì thủ tục 

đăng ký khai nộp thuế GTGT của 

Công ty A như thế nào và hoá 

đơn loại nào sẽ được sử dụng khi 

Công ty A bán hàng cho Công ty 

B? 

 

CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 

29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 

2008 của Chính phủ quy định về khu 

công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 

tế chỉ quy định: “Doanh nghiệp chế 

xuất được cấp Giấy phép kinh doanh 

hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ 

kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi 

phí liên quan đến hoạt động mua bán 

hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu 

vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với 

khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp chế 

xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng 

nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu 

chế xuất để thực hiện hoạt động này.” 

 

Theo Văn bản hợp nhất 18/VBHN-

BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư 

hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật 

quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 

83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban 

hành không quy định rõ về việc đăng 

ký kê khai thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ của DNCX có Giấy phép 

kinh doanh hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 

Nam. 

 

Thông tư hướng dẫn về hoá 

đơn mà DNCX có Giấy phép 

kinh doanh hoạt động mua 

bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa tại Việt 

Nam. 

 

mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam phải 

có sổ sách kế toán hạch toán riêng 

doanh thu, chi phí liên quan đến 

hoạt động mua bán hàng hóa tại 

Việt Nam và bố trí khu vực lưu 

giữ hàng hóa ngăn cách với khu 

vực lưu giữ hàng hóa phục vụ 

hoạt động sản xuất của DNCX 

hoặc thành lập chi nhánh riêng 

nằm ngoài DNCX, khu chế xuất 

để thực hiện hoạt động này.  

 

Trong trường hợp không thành 

lập chi nhánh, DNCX thực hiện 

đăng ký cơ quan thuế nội địa để 

kê khai nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ và sử dụng 

hóa đơn theo quy định đối với 

hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động có liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa tại 

Việt Nam của DNCX. 

 

Đối với trường hợp cụ thể của 

Grant Thornton các doanh nghiệp 

khách hàng đã được cấp giấy 

phép đăng ký kinh doanh đối với 

hoạt động mua bán hàng hóa tuy 

nhiên trong quá trình có phát sinh 

thuế GTGT đầu vào nhưng chưa 

có đăng ký phươn pháp kê khai 
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Thêm vào đó, Thông tư số 39/2014/TT-

BTC cũng chưa quy định loại hoá đơn 

mà DNCX có Giấy phép kinh doanh 

hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa tại Việt Nam thì sẽ sử 

dụng Hoá đơn bán hàng hay sử dụng 

Hoá đơn GTGT. 

 

thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ, đề nghị công ty có văn 

bản gửi BTC để có hướng dẫn cụ 

thể về mẫu biểu đăng ký.   

 

 

3. Thuế suất thuế GTGT - Thuế 

nhà thầu NN 

Công ty X ở Việt Nam mua hàng 

của thương nhân nước ngoài 

(Công ty Y) và bán lại ngay cho 

công ty trong nước khác (Công ty 

Z) theo các điều kiện giao hàng 

như CIF hay CIP. 

 

Công ty X không làm thủ tục 

nhập khẩu hàng hóa này mà việc 

giao hàng và chuyển giao quyền 

sở hữu hàng hóa cho khách hàng 

(Công ty Z) được thực hiện trước 

khi nhập khẩu vào Việt Nam. 

Công ty Z có trách nhiệm nhận 

hàng, làm thủ tục nhập khẩu, kê 

khai hải quan và thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ thuế tại khâu nhập 

khẩu theo quy định hiện hành bao 

gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT 

và các lệ phí khác. 

 

Điểm 2(a), Điều 9, Thông tư 219/2013 

có qui định thuế suất 0% áp dụng  “Đối 

với trường hợp hàng hoá bán mà điểm 

giao, nhận hàng hoá ở ngoài Việt 

Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải 

có tài liệu chứng minh việc giao, nhận 

hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp 

đồng mua hàng hóa ký với bên bán 

hàng hoá ở nước ngoài; hợp đồng bán 

hàng hoá ký với bên mua hàng; chứng 

từ chứng minh hàng hóa được giao, 

nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn 

thương mại theo thông lệ quốc tế, vận 

đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận 

xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua 

ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân 

hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán 

cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; 

chứng từ thanh toán qua ngân hàng của 

bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở 

kinh doanh…”. 

 

Tổng Cục thuế ra CV 3511 ngày 

22/8/2014 hướng dẫn rằng nếu áp dụng 

“Địa điểm giao hàng” cần phải 

theo các quy tắc của Điều kiện 

thương mại quốc tế (Incoterms), 

theo đó: 

- CIF có nghĩa là người bán 

chịu mọi rủi ro về mất mát, hư 

hại đối với hàng hóa cho đến 

thời điểm hàng đã qua lan can 

tàu tại cảng gửi hàng.  Ví dụ, 

CIF Cảng Hải Phòng có nghĩa 

là người bán chịu chi phí và 

bảo hiểm đến cảng Hải Phòng. 

- CIP có nghĩa là người bán 

chịu mọi rủi ro về mất mát, hư 

hại đối với hàng hóa cho đến 

thời điểm hàng đã được giao 

cho người chuyên chở được 

ký hợp đồng để vận chuyển 

hàng hóa tới nơi đến quy định.  

Ví dụ, CIP Sân bay Nội Bài 

có  nghĩa là rủi ro về hàng hóa 

sẽ được chuyển từ người bán 

sang người mua khi hàng 

được giao cho người chuyên 

Về vấn đề này Tổng cục thuế đã 

có Công văn số 3511 ngày 

22/8/2014 trả lời Cục thuế Hà 

Nội, theo đó trường hợp doanh 

nghiệp tại Việt nam có hợp đồng 

mua hàng hóa nhập khẩu từ nước 

ngoài với điều khoản  giao hàng 

tại cửa khẩu quốc tế, sau đó 

doanh nghiệp này có hợp đồng 

bán hàng hóa nhập khẩu trên cho 

doanh nghiệp khác tại Việt Nam 

với điều kiện, điều khoản giao 

hàng trực tiếp tại cửa khẩu quốc 

tế Việt Nam không qua kho thì 

hoạt động bán hàng hóa theo 

phương thức như trên có điểm 

giao nhận thuộc lãnh thổ Việt 

Nam thuộc đối tượng phải chịu 

thuế GTGT, không thuộc trường 

hợp được áp dụng khoản 1, khoản 

2 điều 9 Thông tư 219/2013/TT-

BTC và Thông tư 06/2012/TT-

BTC. 
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điều khoản giao hàng tại cửa khẩu quốc 

tế Việt Nam từ Công ty X (bên bán 

hàng VN) cho Công ty Z (bên mua 

hàng VN làm thủ tục Hải quan) thì đây 

là hoạt động mua bán có điểm giao 

nhận hàng hóa thuộc lãnh thổ VN nên 

không được áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 0%. Và hiện vài cục thuế địa 

phương không cho áp dụng 0%. 

 

chở (bên phía nước ngoài), 

người bán sẽ chịu chi phí và 

bảo hiểm đến Sân bay Nội 

Bài. 

 

Như vậy cả hai trường hợp trên 

hàng hóa đều được giao ngoài 

lãnh thổ Việt Nam.  Do đó thuế 

suất 0% nên được áp dụng cho 

hàng hóa này.  Đồng thời không 

bị thuế nhà thầu vì hàng hóa 

giao tại nước ngoài và không 

kèm dịch vụ nào thực hiện tại 

Việt Nam. 

 

Theo công văn 827/xxx trả lời 

công ty ABB thì trên hóa đơn 

GTGT xuất cho người mua, 

doanh thu chịu thuế GTGT chỉ là 

phần chênh lệch giữa giá mua và 

giá bán. 

 

4. Thuế nhà thầu trong trường 

hợp nhập khẩu thiết bị máy 

móc gồm phần mềm hệ thống. 

 

Công ty A nhập khẩu từ Công ty 

B hệ thống máy móc thiết bị y tế 

bao gồm cả phần cứng và phần 

mềm kèm theo.  Nếu không có 

phần mềm chạy chương trình thì 

phần cứng không thể hoạt động 

được. 

 

Thông tư về thuế nhà thầu (hiện là TT 

103) không quy định cụ thể việc áp 

dụng thuế nhà thầu trong trương hợp 

này, mà chỉ quy định áp 10% thuế 

TNDN lên tiền bản quyền. 

 

Một số cục thuế địa phương áp dụng 

thuế nhà thầu khi thấy có tách phần giá 

trị phần cứng và phần mềm trên hóa 

đơn/hợp đồng.  “Phần mềm thương 

mại” sẽ phải chịu thuế suất 10% thuế 

TNDN và miễn thuế GTGT. 

 

Theo Nghị định 71 hướng dẫn 

luật CNTT:  

- “Phần mềm hệ thống” là phần 

mềm dùng để tổ chức và duy 

trì hoạt động của một hệ thống 

hoặc một thiết bị số. Phần 

mềm hệ thống có thể tạo môi 

trường cho các phần mềm ứng 

dụng làm việc trên đó và luôn 

ở trạng thái làm việc khi thiết 

bị số hoạt động. 

- “ Phần mềm ứng dụng” là 

phần mềm được phát triển và 

cài đặt trên một môi trường 

nhất định, nhằm thực hiện 

những công việc, những tác 

nghiệp cụ thể. 

 

Tại khoản 2a điều 13 Thông tư 

103/2014/TT-BTC quy định tỷ lệ 

thuế TNDN trên doanh thu đối 

với ngành thương mại là 1%, đối 

với thu nhập từ tiền bản quyền là 

10% và tại khoản 2b điều 13 

Thông tư 103/2014/TT-BTC quy 

định “Đối với các hợp đồng nhà 

thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao 

gồm nhiều hoạt động kinh doanh 

khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế 

TNDN tính trên doanh thu tính 

thuế khi xác định số thuế TNDN 

phải nộp căn cứ vào doanh thu 

chịu thuế TNDN đối với từng 

hoạt động kinh doanh do Nhà 

thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 

nước ngoài thực hiện theo quy 
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Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài 

chính xem xét việc không nên 

đánh thuế nhà thầu lên giá trị 

phần mềm hệ thống vì đây là bộ 

phận không tách rời khỏi phần 

máy móc, thiết bị, luôn được cài 

đặt sẵn trong máy móc, thiết bị 

để máy móc thiết bị có thể vận 

hành. 

 

định tại hợp đồng. Trường hợp 

không tách riêng được giá trị từng 

hoạt động kinh doanh thì áp dụng 

tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành 

nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế 

TNDN cao nhất cho toàn bộ giá 

trị hợp đồng.”  

 

Căn cứ theo quy định nêu trên, 

thuế nhà thầu sẽ được tính riêng 

giữa phần mềm và máy móc thiết 

bị. Tuy nhiên, sau khi xem xét, 

chúng tôi nhận thấy rằng có 

những phần mềm gắn liền với 

máy móc thiết bị và không thể 

tách riêng nhưng lại tách riêng 

trong hóa đơn. Chúng tôi xin ghi 

nhận, nghiên cứu và xem xét sửa 

đổi bổ sung Thông tư 103 để vấn 

đề này được làm rõ cho phù hợp 

với thực tế.    

 

BTC sẽ tiến hành sửa đổi nội 

dung này, chậm nhất là trong 

Q2/2016 để đảm bảo sự phù hợp 

với thực tiễn. 

5. Thông tư 103 về thuế NTNN đối 

với hoạt động phân phối 

Thông tư 103 quy định: “Tổ chức, 

cá nhân nước ngoài thực hiện một 

phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh 

doanh phân phối hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ tại  

Do quy định chưa rõ ràng, cơ quan thuế 

địa phương có thể sẽ áp thuế nhà thầu 

nếu như bên Việt Nam chỉ đơn thuần 

thực hiện phân phối (không phải đại lý 

bán đúng giá hưởng hoa hồng). 

 

Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn 

cụ thể việc áp thuế nhà thầu.   

 

Ví dụ trường hợp sau: 

Công ty A ở VN là nhà phân phối 

sản phẩm X cho Công ty B ở 

nước ngoài.  Trước đó, Công ty A 

Theo quy định tại khoản 3 điều 1 

Thông tư 103, thương nhân nước 

ngoài không thực hiện một phần 

hoặc toàn bộ hoạt động kinh 

doanh phân phối hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ tại Việt Nam, thương 

nhân nước ngoài không phải chủ 
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Việt Nam trong đó tổ chức, cá 

nhân nước ngoài vẫn là chủ sở 

hữu đối với hàng hóa giao cho tổ 

chức Việt Nam hoặc chịu trách 

nhiệm về chi phí phân phối, 

quảng cáo, tiếp thị, chất lượng 

dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao 

cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn 

định giá bán hàng hóa hoặc giá 

cung ứng dịch vụ; bao gồm cả 

trường hợp uỷ quyền  hoặc thuê 

một số tổ chức Việt Nam thực 

hiện một phần dịch vụ phân phối, 

dịch vụ khác liên quan đến việc 

bán hàng hóa tại Việt Nam’’. 

ở Việt Nam thực hiện dịch vụ 

nghiên cứu thị trường, dịch vụ 

tiếp thị cho Công ty B và Cty B 

phải trả phí dịch vụ cho Cty A. 

Vậy khoản thanh toán của Cty A 

cho tiền hàng nhập khẩu cho Cty 

B có bị thuế nhà thầu không? 

 

Đề nghị sửa đổi câu chữ trong 

Thông tư 103 cho rõ hơn. 

 

sở hữu đối với hàng hóa giao cho 

tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách 

nhiệm về chi phí phân phối, 

quảng cáo, tiếp thị, chất lượng 

dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao 

cho tổ chức Việt Nam hoặc không 

ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá 

cung ứng dịch vụ; bao gồm cả 

trường hợp uỷ quyền hoặc thuê 

một số tổ chức Việt Nam thực 

hiện một phần dịch vụ phân phối, 

dịch vụ khác liên quan đến việc 

bán hàng hóa tại Việt Nam thì sẽ 

không thuộc đối tượng áp dụng 

thuế nhà thầu. 

Liên quan đến thuế nhà thầu trong 

hoạt động phân phối, trường hợp 

công ty ở nước ngoài có hoạt 

động quảng cáo và không phải 

người nhập khẩu, thuê một công 

ty chuyên quảng cáo để thực hiện 

quảng cáo sản phẩm ở Việt Nam 

và một công ty nhập khẩu mang 

hàng hóa vào bán ở thị trường 

Việt Nam. Nếu công ty nhập khẩu 

biết công ty nước ngoài có thực 

hiện quảng cáo thông qua đại lý 

quảng cáo khác ở Việt Nam thì họ 

có phải đứng ra khấu trừ thuế nhà 

thầu khi họ thanh toán cho hàng 

nhập khẩu từ công ty nước ngoài 

không?  

 

  Vấn đề liên quan đến thuế nhà 

thầu trong hoạt động phân phối, 

tương tự như ví dụ đã nêu trên, 

hai công ty riêng biệt thuê một 

công ty khác để thực hiện việc 

quảng cáo và công ty này nhập 

khẩu hàng hóa, đó là hoạt động 

độc lập, mua đứt bán đoạn.  

Bản chất của thuế nhà thầu là 

đánh vào dịch vụ và hoạt động 

kinh doanh thực hiện và phát sinh 

doanh thu tại Việt Nam nhưng 

đơn vị đó không hiện diện tại Việt 

Nam. Trường hợp vừa được đưa 

ra, doanh nghiệp phải trả chi phí 

dịch vụ quản lý hoặc chi phí 

quảng cáo toàn cầu cho một đơn 

vị khác. Theo đó, căn cứ vào 
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Về vấn đề giá cả, đối với một 

công ty có sản phẩm tiêu thụ toàn 

cầu, họ phải đảm bảo sự thống 

nhất giá ở các thị trường. Kính đề 

nghị BTC cho biết những nhà 

phân phối có phải khấu trừ thuế 

nhà thầu khi thanh toán cho bên 

nước ngoài hay không? 

chứng từ thanh toán để tính giá 

bán, đồng thời doanh nghiệp nhận 

dịch vụ được hạch toán chi phí đó 

vào chi phí của doanh nghiệp.  

 

Thuế nhà thầu không liên quan 

trực tiếp đến công tác quản lý giá 

của doanh nghiệp.  

6. Thông tư 103 về thuế NTNN  

đối với trường hợp hàng hóa 

kèm dịch vụ thực hiện ngoài 

VN. 

 

Do nhu cầu hoạt động, Công ty A 

ở VN có ký hợp đồng mua máy 

móc, thiết bị từ nhà cung cấp ở 

nước ngoài (Công ty B) với điều 

kiện giao hàng là tại cửa khẩu 

Việt Nam và nhà cung cấp nước 

ngoài không chịu bất kỳ trách 

nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan 

đến việc nhận hàng, chuyên chở 

hàng từ cửa khẩu Việt Nam. 

 

Cho mục đích đảm bảo chất 

lượng máy móc, thiết bị, Công ty 

A yêu cầu Cty B phải tách riêng 

phần giá trị vật tư và các giá trị 

như quản lý, lên kế hoạch, thiết 

kế, nghiên cứu hoặc những chi 

phí khác phát sinh hoàn toàn ở 

nước ngoài đã cấu thành nên trị 

giá của máy móc, thiết bị trên báo 

Theo quy định hiện hành về thuế nhà 

thầu (Thông tư 103/2014/TT-BTC 

ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính), 

chỉ có những hợp đồng mua máy móc 

thiết bị mà người bán chịu rủi ro liên 

quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ 

Việt Nam hoặc kèm dịch vụ được thực 

hiện tại Việt Nam thì mới chịu thuế nhà 

thầu. Trong khi đó, sửa chữa máy móc, 

thiết bị thực hiện ở nước ngoài có bao 

gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết 

bị thay thế kèm theo thì không chịu 

thuế nhà thầu. 

 

Công ty A hiểu rằng mặc dù báo giá 

đính kèm theo hợp đồng mua máy móc, 

thiết bị tách chi tiết tổng giá trị của máy 

móc, thiết bị, nhưng Công ty A chỉ đơn 

thuần mua máy móc, thiết bị với điều 

kiện giao hàng là tại cửa khẩu Việt 

Nam và nhà cung cấp nước ngoài – Cty 

B không chịu bất kỳ trách nhiệm, chi 

phí, rủi ro liên quan đến việc nhận 

hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu 

Việt Nam. Nên doanh thu của Cty B 

Đề nghị BTC có hướng dẫn rõ khi 

điều chỉnh Thông tư hiện hành về 

thuế nhà thầu. 

 

Tại Thông tư 103 đã quy định rõ 

“cung cấp hàng hóa kèm theo 

dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì 

mới phải nộp thuế nhà thầu”. Liên 

quan đến vấn đề bảo hành, Thông 

tư 103 đã sửa đổi, bổ sung quy 

định tại Thông tư 60 về bảo hành, 

theo đó “nếu hàng hóa được giao 

tại cửa khẩu kèm theo điều khoản 

bảo hành là trách nhiệm và nghĩa 

vụ của người bán. Người bán chịu 

trách nhiệm, rủi ro về hàng hóa 

đó cho đến điểm giao hàng và 

không thực hiện bất kỳ dịch vụ 

nào tại Việt Nam liên quan đến 

hàng hóa đó thì không thuộc đối 

tượng áp dụng của Thông tư.”  
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giá gửi cho Công ty A. Báo giá 

này được đính kèm như một phần 

không tách rời của hợp đồng. 

 

không chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. 

 

Thực tế áp dụng vẫn còn nhiều cách 

hiểu khác nhau.  Vài cục thuế địa 

phương vẫn áp thuế nhà thầu lên phần 

giá trị hàng hóa, máy móc thiết bị lẫn 

giá trị dịch vụ ngoài VN. 

7. Thuế NTNN đối với việc sử 

dụng thương hiệu 

Tại cuộc đối thoại tháng 8/2015 

với Bộ Tài chính, doanh nghiệp 

đã nêu vấn đề về thuế suất thuế 

GTGT nhà thầu áp dụng cho việc 

chuyển quyền sử dụng quyền sở 

hữu trí tuệ (ví dụ thương hiệu). 

Do các hướng dẫn không rõ ràng 

và khác nhau của Tổng cục thuế 

về cùng một vấn đề, cho đến nay 

doanh nghiệp vẫn chưa có câu trả 

lời rõ ràng cho việc có đánh thuế 

GTGT đối với chuyển quyền sử 

dụng quyền sở hữu trí tuệ hay 

không và nếu có thì thuế suất thuế 

GTGT của thuế NTNN là bao 

nhiêu. 

 

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra tại 

doanh nghiệp gần đây đã truy thu 

doanh nghiệp thuế GTGT (một phần 

của thuế NTNN) kèm tiền phạt cho 

việc nhận chuyển quyền sử dụng quyền 

sở hữu trí tuệ từ bên nước ngoài cho 

giai đoạn trước cả thời điểm CV 

631/TCT-CS ngày 3/3/2014 (CV 631 là 

CV đầu tiên TCT hướng dẫn hoạt động 

chuyển nhượng quyền sử dụng thương 

hiệu phải chịu thuế GTGT, các công 

văn trước đó đều hướng dẫn không 

thu). 

Đề nghị BTC có hướng dẫn rõ 

ràng và chỉ đạo các cơ quan thuế 

địa phương chỉ thu thuế GTGT 

của thuế NTNN kể từ khi có 

hướng dẫn chung của BTC. 

Doanh nghiệp không bị truy thu 

và phạt trước khi hướng dẫn được 

ban hành vì quy định không nhất 

quán và thiếu cụ thể. 

Tổng cục thuế đã có trao đổi và 

lấy ý kiến với Bộ Khoa học và 

Công nghệ và được trả lời rằng 

việc sử dụng thương hiệu không 

thuộc tiền bản quyền. 

 

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy 

các vướng mắc của doanh nghiệp 

và đã báo cáo BTC và được chỉ 

đạo rà soát lại và sẽ làm việc lại 

với Bộ KHCN về vấn đề này để 

có hướng dẫn cụ thể. Về nguyên 

tắc, nếu coi quyền sử dụng 

thương hiệu là bản quyền thì thuế 

khấu trừ áp dụng là 10% thuế 

TNDN và không có thuế GTGT. 

Trường hợp coi quyền sử dụng 

thương hiệu không phải là bản 

quyền thì cần áp dụng nhất quán 

thuế khấu trừ bao gồm 5% thuế 

TNDN và 5% thuế GTGT đối với 

dịch vụ. 

 

8. Xác định doanh thu tính thuế 

TNDN của NTNN 

Căn cứ vào hướng dẫn của Tổng 

Căn cứ Điểm b.2, Khoản 1, Điều 13 

Thông tư 103 quy định rằng trường hợp 

Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với 

Xét về đạo lý thuế, chúng tôi hiểu 

rằng mục đích của việc cho phép 

trừ giá trị  giao thầu cho Nhà thầu 

Về vấn đề này, hiện nay theo 

Thông tư 103 mới chỉ quy định 

khi xác định thu nhập tính thuế 
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Cục Thuế (Công văn 4615/TCT-

CS ngày 21/10/2014 và Công văn 

số 2464/TCT-CS ngày 22/6/2015 

về chính sách thuế nhà thầu nước 

ngoài thì: nhà thầu phụ nước 

ngoài cấp 1 (là nhà thầu xây 

dựng, được cấp giấy phép hoạt 

động, thực hiện dự án tại Việt 

Nam, thực hiện kê khai thuế nhà 

thầu theo phương pháp hỗn hợp)  

khi xác định thu nhập tính thuế 

TNDN không được phép trừ giá 

trị công việc  o thầu phụ nước 

ngoài cấp   thực hiện  (danh 

sách thầu phụ cấp 2 được phê 

duyệt ký giữa nhà thầu chính 

nước ngoài với nhà thầu phụ 

nước ngoài cấp 1). 

 

Nhà Thầu phụ nước ngoài cấp 2 

phải kê khai/nộp thuế t  n phần 

 o nh thu  à nhà thầu phụ cấp 

  đã k  kh i  nộp thuế khi nhận 

ti n từ nhà thầu chính nước 

ngoài  

 

Lý do Tổng cục thuế đưa ra là: 

Nhà thầu phụ nước ngoài cấp 2 

không nằm trong danh sách 

thầu phụ ký giữa Chủ đầu tư và 

nhà thầu chính nước ngoài. 

 

Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu 

phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo 

phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu 

phụ nước ngoài nộp thuế theo phương 

pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá 

trị công việc hoặc hạng mục được quy 

định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên 

Việt Nam và danh sách các Nhà thầu 

phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước 

ngoài thực hiện phần công việc hoặc 

hạng mục tương ứng được liệt kê kèm 

theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu 

tính thuế TNDN của Nhà thầu nước 

ngoài không bao gồm giá trị công việc 

do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà 

thầu phụ nước ngoài thực hiện. 
 

Căn cứ theo khoản 2, Điều 4, Thông tư 

103 hướng dẫn thực hiện thuế nhà thầu, 

bên Việt Nam bao gồm  các tổ chức 

được thành lập và hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt 

động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức 

khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: 

mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa 

hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt 

Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc 

hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa 

theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ 

hoặc theo các điều khoản thương mại 

quốc tế (Incoterms); thực hiện phân 

phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

phụ nước ngoài nộp thuế theo 

phương pháp hỗn hợp/ hoặc  thầu 

phụ Việt Nam khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN của nhà 

thầu nước ngoài nhằm tránh việc 

thu thuế trùng trên cùng một 

doanh thu. Đây là đạo lý mà các 

nhà chính sách thuế hướng tới 

phù hợp với  thông lệ quốc tế.  

 

Tuy nhiên hướng dẫn của Tổng 

cục thuế là chưa phù hợp vì danh 

sách thầu phụ cấp 2 không được 

liệt kê trong hợp đồng thầu ký 

giữa Chủ đầu tư và nhà thầu 

chính nhưng được liệt kê trong 

danh sách thầu phụ theo hợp đồng 

thầu phụ ký giữa nhà thầu chính 

và nhà thầu phụ cấp 1. Và theo 

Điều 4 TT 103 nói trên thì nhà 

thầu chính, nhà thầu phụ cấp 1 

đều được coi là Bên Việt Nam. 

Do đó, nhà thầu chính nước ngoài 

hay nhà thầu phụ nước ngoài cấp 

1 đều được phép trừ giá trị giao 

thầu cho Nhà thầu Việt Nam/ nhà 

thầu phụ cấp dưới khi xác định 

thu nhập tính thuế TNDN. 

 

Do vậy, chúng tôi kính mong 

BTC xem xét sâu sắc, thấu đáo và 

hướng dẫn lại cho trường hợp này 

vì việc không thống nhất giữa 

TNDN chỉ được phép trừ khi giao 

bớt một phần giá trị công việc 

hoặc hạng mục được quy định tại 

Hợp đồng của nhà thầu chính 

giao cho nhà thầu phụ cấp 1 mà 

chưa có hướng dẫn đối với trường 

hợp nhà thầu phụ cấp 1 giao lại 

cho nhà thầu phụ cấp 2. 

Chúng tôi đã báo cáo với BTC ý 

kiến của đơn vị và được chỉ đạo 

tiếp tục nghiên cứu điểm này để 

có hướng dẫn cho doanh nghiệp 

thực hiện thuận lợi việc kê khai 

nộp thuế.  
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Việt Nam. chính sách và thực thi Luật sẽ có 

thể dẫn tới việc xử lý không thỏa 

đáng và không công bằng đối với 

nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh 

nghiệp giữa các nhà thầu phụ 

nước ngoài ở nhiều cấp độ. 

9. Kinh doanh bất động sản ở Việt 

Nam – thuế nhà thầu đối với 

một khoản vay, được (i) sử 

dụng để tái cơ cấu nợ cho 

khoản vay được thực hiện trước 

ngày 1/1/1999 và (ii) đã được 

giải ngân trước ngày 1/1/1999 

Vào năm 1996, Công ty TNHH 

Keppel Watco I (trước đây là 

FPSL Watco Co., Ltd), là công ty 

con của KL, đã ký hợp đồng vay 

cho khoản vay nhằm thanh toán 

cho mục đích xây dựng của dự 

án. Hợp đồng vay này đã được 

đăng ký và chấp thuận bởi Nhà 

thầu nước ngoài (“NHNN”) năm 

1996.  

 

Vì Công ty TNHH Keppel Watco 

I không thể hoàn trả khoản vay 

này theo đúng hạn 31/12/2000, 

KL đã thông qua một công ty con 

cho Keppel Watco I vay 

43.130.456 USD để trả nợ và 

thanh toán cho các nhà cung cấp. 

Những giao dịch này đều được 

thể hiện trong báo cáo tài chính 

Tổng cục Thuế (GDT) và Bộ Tài chính 

hướng dẫn lãi khoản vay này phải nộp 

thuế nhà thầu với lý do hợp đồng bằng 

văn bản với mục đích đăng ký khoản 

vay với SBV được thực hiện sau 

1/1/1999. Xét về bản chất của giao dịch 

và định nghĩa về hợp đồng kinh tế 

trong các quy định pháp luật khác được 

áp dụng ở Việt Nam, thì việc áp dụng 

thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay cho 

khoản vay này là không công bằng cho 

KL. 

 

Thuế cần được áp dụng dựa trên bản 

chất của một giao dịch.  

 

Trong những năm gần đây, Chính 

phủ đã có một số biện pháp nhất 

định để giải cứu các doanh nghiệp 

bất động sản. KL đã luôn nỗ lực 

cam kết với thị trường Việt Nam. 

Chúng tôi khẩn thiết mong Bộ Tài 

chính xem xét lại vấn đề này và 

chúng tôi sẵn sàng cung cấp tất cả 

cá tài liệu cần thiết. 

 

Về vấn đề này BTC sẽ có trao đổi 

với ngân hàng nhà nước về việc 

giải ngân trước so với hợp đồng 

sau đó mới làm thủ tục xác nhận 

và ký kết văn bản giữa các bên. 

Trên cơ sở trả lời của NHNN, nếu 

NHNN đồng ý với ý kiến đó là 

phù hợp với pháp luật thì chúng 

tôi sẽ giao Tổng cục thuế rà soát 

lại, trường hợp đúng là doanh 

nghiệp đã giải ngân trước, ký hợp 

đồng trước, có đầy đủ chứng từ 

và đã được kiểm toán thì chúng 

tôi sẽ giải quyết lại trường hợp 

này.   
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đã được kiểm toán và các giấy tờ 

liên quan khác của Công ty. 

 

Vấn đề duy nhất ở đây là đến 

ngày 12/3/2001, công ty con của 

KL mới chính thức ký thỏa thuận 

vay với mục đích để được đăng 

ký lại với NHNN. NHNN cũng 

ban hành công văn số 266/CV-

QLNH ngày 16/5/2002 để phê 

duyệt khoản vay này.  

 

10. Hoàn thuế GTGT của Công ty 

Công ty TNHH Đóng tàu và cơ 

khí Hàng hải Sài Gòn. 

 

Theo quy định về Thuế GTGT, 

việc hoàn thuế GTGT phải được 

thực hiện khi doanh nghiệp phát 

sinh lũy kế Thuế GTGT đầu vào 

lớn hơn Thuế GTGT đầu ra liên 

tục từ 12 tháng trở lên. Việc áp 

dụng hoàn Thuế GTGT khi doanh 

nghiệp có số thuế GTGT còn 

được khấu trừ từ 300 triệu trở lên 

chỉ được thực hiện đối với các dự 

án đầu tư đang trong giai đoạn 

đầu tư chưa đi vào hoạt động 

hoặc đối với các dự án đầu tư mới 

của doanh nghiệp đang hoạt 

động; hoặc việc hoàn thuế GTGT 

theo tháng, quý chỉ được áp dụng 

đối với doanh nghiệp kinh doanh 

Điều này gây khó khăn không nhỏ đối 

với ngành sản xuất đóng tàu, không tạo 

điều kiện thúc đẩy ngành đóng tàu phát 

triển. 

Đề nghị Bộ Tài chính cho phép 

áp dụng hoàn Thuế GTGT đối với 

ngành sản xuất đóng tàu giống 

như đối với các dự án đầu tư 

thông thường, nghĩa là được hoàn 

thuế GTGT khi có số thuế GTGT 

đầu vào lớn hơn chưa được khấu 

trừ từ 300 triệu đồng trở lên. 

Theo quy định về thuế GTGT, 

việc hoàn thuế GTGT phải được 

thực hiện khi doanh nghiệp phát 

sinh lũy kế thuế GTGT đầu vào 

lớn hơn thuế GTGT đầu ra liên 

tục 12 tháng. Còn việc khấu trừ từ 

300 triệu trở lên chỉ được thực 

hiện đối với các dự án đầu tư thì 

doanh nghiệp cần làm rõ vì đối 

với doanh nghiệp đóng tầu có 2 

đối tượng điều chỉnh bao gồm 

khách hàng là doanh nghiệp đặt 

đóng tàu và đơn vị đóng tàu. Đối 

với khách hàng đặt đóng tàu phải 

thanh toán theo phương pháp 

nghiệm thu từng phần, VAT đầu 

vào nhận được tính trên số tiền 

phải thanh toán được cũng được 

tính là hoạt động đầu tư và được 

kê khai khấu trừ, nếu hơn 300 

triệu sẽ được hoàn.    



Đối thoại giữa Bộ Tài chính và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2016 

Trang 37/43 

Stt Khó khăn/Vướng mắc Ảnh hưởng/Tác động Đề xuất/Khuyến nghị Phản hồi của BTC 

xuất khẩu có số thuế GTGT đầu 

vào được khấu trừ trên 300 triệu 

đối với hàng xuất khẩu trong 

tháng. Đối với ngành đóng tàu, 

với đặc thù sản xuất kéo dài, đòi 

hỏi vốn rất lớn, thậm chí lớn hơn 

nhiều dự án đầu tư mới thì chưa 

có hướng dẫn được áp dụng hoàn 

thuế GTGT khi giá trị đầu tư đạt 

đến một mức cụ thể (giống như 

đối với dự án đầu tư mới). 

 

 

Với trường hợp đặc thù của các 

đơn vị đóng tàu, chúng tôi ghi 

nhận vấn đề này và sẽ xem xét 

sửa đổi để có chính sách phù hợp 

hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

vấn đề này liên quan đến sửa Luật 

và cơ hội để đưa vào sửa đổi Luật 

không thuộc thẩm quyền của 

BTC.  

 

 

11 Liên quan đến thời điểm  khấu trừ 

giá trị đã thanh toán cho nhà thầu 

phụ Việt Nam thực hiện phần 

công việc được liệt kê trong Hợp 

đồng giữa NTNN và Chủ đầu tư 

với giá trị thanh toán nhận được 

từ Chủ đầu tư. 

Một số cơ quan thuế địa phương Cơ 

quan thuế địa phương có quan điểm 

cho rằng NTNN chỉ được phép khấu 

trừ  giá trị do nhà thầu phụ thực hiện  

tương ứng với phần công việc được 

nghiệm thu từ Chủ đầu tư. NHTT 

không được tạm khấu trừ giá trị thực tế 

thanh toán cho nhà thầu phụ với giá trị 

được thanh toán từ Chủ đầu tư. 

 

Theo quy định của luật hiện hành, 

chúng tôi hiểu thuế TNDN của NTNN 

thực hiện kê khai thuế theo phương 

pháp hỗn hợp là theo thời điểm nhận 

tiền và thu nhập tính thuế là thu nhập 

sau khi trừ đi giá trị thầu phụ thực hiện 

với điều kiện hạng mục công việc giao 

thầu và nhà thầu phụ phải được liệt kê 

trong Hợp đồng giữa nhà thầu chính và 

Chủ đầu tư. Do đó, việc NTNN được 

tạm trừ giá trị thanh toán cho nhà thầu 

Kiến nghị: 

- NTNN thực hiện tạm kê khai 

và nộp thuế TNDN theo 

tháng trên cơ sở các khoản 

thanh toán nhận được từ Chủ 

đầu tư trừ đi giá trị đã thực 

thanh toán cho các nhà thầu 

phụ thực hiện phần công việc 

được liệt kê trong Hợp đồng 

giữa NTNN và Chủ đầu tư. 

Nhà thầu phụ Việt Nam cũng 

thực hiện phát hành hóa đơn 

GTGT, cũng như kê khai nộp 

thuế cho hóa đơn đã phát 

hành. 

- Khi kết thúc dự án, NTNN sẽ 

thực hiện quyết toán nghĩa vụ 

thuế TNDN cho toàn dự án 

theo nguyên tắc xác định 

tổng doanh thu nhận được từ 

Chủ đầu tư trừ đi giá trị 

Đề nghị đơn vị có hồ sơ gửi BTC 

và Tổng cục thuế rõ ràng vấn đề 

này và Tổng cục thuế sẽ trực tiếp 

làm việc với đơn vị để xử lý việc 

khấu trừ thuế TNDN cho nhà thầu 

phụ cấp 1,2,3, khấu trừ liên quan 

đến thiết bị và dịch vụ.   
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phụ với giá trị được thanh toán cho 

Chủ đầu tư là hợp lý. Cuối dự án, 

NTNN phải thực hiện đối trừ và quyết 

toán giá trị được nghiệm thu với Chủ 

đầu tư và nhà thầu phụ trên từng hạng 

mục tương ứng như quy định.   

 

Nếu cơ quan thuế địa phương không 

đồng ý với quan điểm này thì gây khó 

khăn cho NTNN về dòng tiền cũng như 

tiến độ thực hiện dự án. Vì đặc thù của 

Dự án xây dựng, NTNN luôn phải thực 

hiện nghiệm thu thanh toán trước theo 

tiến độ cho các nhà thầu phụ trước khi 

bàn giao, được nghiệm thu thanh toán 

từ chủ đầu tư. Mà đặc biệt các dự án 

xây dựng thì chỉ đầu tư chỉ nghiệm thu 

một lần khi đã hoàn thành tất cả các 

hạng mục xây dựng.  

 

thanh toán cho các Nhà thầu 

phụ Việt Nam thực hiện phần 

công việc tương ứng được 

liệt kê trong Hợp đồng giữa 

NTNN và Chủ đầu tư.  

 

 

 

 

 

4. Các vấn đề thuế khác 
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1. Doanh nghiệp chế xuất (EPE) 

Hiện tại các doanh nghiệp chế 

xuất nếu bán sản phẩm trong 

nước phải nộp thuế áp trên thuế 

suất của sản phẩm cuối cùng. Có 

Các doanh nghiệp chế xuất đang ở vị 

thế bất lợi hơn so với các doanh nghiệp 

phi chế xuất và điều này hoàn toàn 

không khuyến khích xuất khẩu như 

cam kết của Việt Nam khi gia nhập 

Chúng tôi đề xuất rằng trường 

hợp EPE bóc tách được nguyên 

vật liệu sử dụng cho sản xuất sản 

phẩm bán trong nước và nguyên 

vật liệu sử dụng cho sản xuất sản 
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trường hợp mức thuế suất áp trên 

sản phẩm cao hơn hẳn so với mức 

thuế suất áp trên nguyên liệu sản 

xuất đầu vào. 

 

WTO. Các nước láng giềng như 

Indonesia hiện đã giải quyết được vấn 

đề này như sau: trong trường hợp các 

doanh nghiệp chế xuất có thể tách 

nguyen vật liệunhập khẩu với nguyên 

vật liệu sử dụng trong nước thì EPE sẽ 

chỉ bị đánh thuế trên các nguyên vật 

liệu sử dụng trong nước dựa với mức 

thuế suất tương ứng. 

phẩm xuất khẩu, EPE sẽ được 

hưởng mức thuế tương ứng. 

 

2. Hiệp định thương mại tự do 

Trung Quốc  

Với tình trạng hiện nay, một số sản 

phẩm như thép tiền chế nếu được nhập 

khẩu từ Trung Quốc sẽ được hưởng 

mức thuế nhập khẩu là 0% nhưng cùng 

sản phẩm đó nếu nhập khẩu từ Hàn 

Quốc, mức thuế suất sẽ là 15% hoặc 

cao hơn.  

Chúng tôi hi vọng rằng Bộ Tài 

chính cân nhắc xem xét đưa ra 

một cơ chế tối huệ quốc đối với 

thuế nhập khẩu từ các nước có ký 

kết hiệp định thương mại song 

phương với Việt Nam. Bộ Tài 

chính nên xem xét giảm thuế 

nhập khẩu đối với các mặt hàng 

nhập khẩu từ các quốc gia này, ít 

nhất là đối với các nguyên vật 

liệu thiết yếu như vật liệu và 

trang thiết bị dùng trong xây 

dựng. Bởi như tình hình hiện nay, 

Việt Nam đang khuyến khích 

nhập khẩu từ Trung Quốc thay vì 

từ Nhật Bản và Hàn Quốc. 

 

 

3. Công khai minh bạch về cơ sở 

dữ liệu sử dụng bởi Cơ quan 

thuế trong các cuộc thanh tra, 

kiểm tra về chuyển giá. 

 

Trong các đợt thanh tra chuyển 

giá, đặc biệt là Doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành dệt may, người 

Cơ quan thuế không công bố về nguồn 

dữ liệu và cách thức hình thành nên 

nguồn dữ liệu tới người nộp thuế để 

người nộp thuế được biết và tự xác 

định giá chuyển nhượng khi kê khai tờ 

khai thông tin giao dịch liên kết tại thời 

điểm phát sinh làm ảnh hưởng tới tính 

minh bạch trong việc thực thi pháp luật 

- Đề nghị BTC công bố rõ ràng 

và minh bạch về nguồn dữ 

liệu sử dụng trong thanh tra 

chuyển giá. 

- Đề nghị BTC yêu cầu Tổng 

Cục thuế và các Cục thuế địa 

phương thường xuyên cập 

Chúng tôi nhận thấy rằng ý kiến 

của doanh nghiệp là xác đáng và 

hiện nay BTC cũng đã xây dựng 

một thông tư đã lấy ý kiến các bộ 

ngành về một số nội dung, trong 

đó có một nội dung liên quan đến 

vấn đề này.  
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nộp thuế thương bị cơ quan thuế 

ấn định mức lợi nhuận rất cao 

(cao hơn nhiều so với các doanh 

nghiệp niêm yết cùng ngành) và 

các tỷ lệ ấn định này không được 

công khai để các người nộp thuế 

được biết và tuân thủ mà chỉ 

trong công văn nội bộ giữa Tổng 

Cục thuế và Cục thuế địa phương.  

 

Trong khi đó, các Doanh nghiệp 

không được giải thích một cách 

rõ ràng và minh bạch về nguồn 

dữ liệu sử dụng bởi cơ quan thuế. 

(Báo Hải quan Online: Doanh 

nghiệp Hàn Quốc cần minh bạch 

thông tin chống chuyển giá. Chủ 

Nhật, 21/12/2014 10:4    T 7  

http://www.baohaiquan.vn/Pages/

Doanh-nghiep-Han-Quoc-can-

minh-bach-thong-tin-chong-

chuyen-gia.aspx). 

 

thuế. Việc này làm cho người nộp thuế 

luôn ở trạng thái bị động và phải nộp 

phạt thuế khi bị điều chỉnh. 

 

nhật và công khai các công 

văn hướng dẫn chính sách về 

giá chuyển nhượng để các 

người nộp thuế biết và có thể 

vận dụng cho công việc tuân 

thủ với quy định của pháp luật 

về giá chuyển nhượng trong 

các giao dịch liên kết. 

 

Theo đó, Cơ quan thuế khi tiến 

hành thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp về vấn đề quản lý thông 

tin luôn gặp phải những ý kiến 

trái chiều, nhất là ý kiến liên quan 

đến quản lý chuyên ngành, quản 

lý thông tin, Cơ quan thuế cần 

trao đổi thông tin với cơ quan 

quản lý nhà nước và các hiệp hội 

doanh nghiệp để có thể giải quyết 

vấn đề một cách thỏa đáng.  

 

Ngoài ra, BTC cũng đã có quyết 

định yêu cầu Cơ quan thuế xây 

dựng cơ sở dữ liệu có giá trị pháp 

lý cao để làm cơ sở đấu tranh 

chống chuyển giá.    

4. Xác định cơ sở thường trú tại 

Việt Nam trong giao dịch mua 

bán xuất nhập khẩu tại chỗ 

giữa 3 bên hoặc nhiều hơn. 

 

Căn cứ theo công văn số 

1939/TCT-HTQT do Tổng Cục 

Thuế ban hành ngày 12 tháng 06 

năm 2013, bên nước ngoài chỉ 

định cho công ty Việt Nam giao 

hàng cho một công ty khác tại 

Trong trường hợp này, công ty nước 

ngoài có nghĩa vụ về thuế  nhà thầu 

nước ngoài đối với thu nhập từ hoạt 

động kinh doanh tại Việt Nam (tính 

trên tổng giá trị hàng bán tại chỗ cho 

bên Việt Nam), bên Việt Nam nhập 

khẩu tại chỗ có nghĩa vụ khấu trừ và kê 

khai nộp thuế thay cho bên bán nước 

ngoài. 

 

Nếu bị coi là hình thành cơ sở thường 

Với quan điểm hoạt động mua 

bán xuất nhập khẩu tại chỗ là một 

hoạt động phổ biến trong giao 

dịch thương mại quốc tế cũng như 

là tất cả các bên tham giatrong 

giao dịch mua bán xuất nhập khẩu 

tại chỗ là các bên hoàn toàn độc 

lập. Từ đó, khi mà bên nước 

ngoài chỉ định cho bên Việt nam 

giao hàng cho đối tác Việt Nam 

khác, chỉ có thể được nhìn nhận 

Cơ quan thuế Việt Nam đã tổ 

chức họp với Cơ quan thuế Hàn 

Quốc để trao đổi rất nhiều lần 

nguyên tắc xác định cơ sở thường 

trú, tuy nhiên, một bên sử dụng 

nguyên tắc của OECD, một bên 

sử dụng nguyên tắc của UN, do 

đó chưa có sự thống nhất với 

nhau.  

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát lại, 

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-Han-Quoc-can-minh-bach-thong-tin-chong-chuyen-gia.aspx
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-Han-Quoc-can-minh-bach-thong-tin-chong-chuyen-gia.aspx
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-Han-Quoc-can-minh-bach-thong-tin-chong-chuyen-gia.aspx
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-Han-Quoc-can-minh-bach-thong-tin-chong-chuyen-gia.aspx
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Việt Nam theo hình thức xuất 

nhập khẩu tại chỗ sẽ hình thành 

cơ sở thường trú tại Việt Nam. 

Vấn đề này VBF đã nêu tại đối 

thoại với BTC tháng 8/2015 

nhưng cho đến nay vẫn chưa có 

hướng dẫn chung từ BTC trên 

tinh thần ý kiến trao đổi của Ngài 

Thứ trưởng tại cuộc đối thoại. 

trú tại Việt Nam, công ty nước ngoài sẽ 

không đủ điều kiện để được miễn thuế 

nhà thầu (phần thu nhập doanh nghiệp) 

đã khấu trừ và nộp tại Việt Nam theo 

hiệp định tránh đánh thuế mà Việt Nam 

đã ký kết.  

là bên Việt Nam thực hiện nghĩa 

vụ của mình theo hợp đồng ký kết 

với bên nước ngoài chứ không 

phải là đại diện của bên nước 

ngoài giao hàng tại Việt Nam. Do 

đó, bất kì thu nhập nào của bên 

nước ngoài từ hoạt động mua bán 

xuất nhập khẩu tại chỗ sẽ không 

được chia cho bên Việt Nam. Nói 

theo cách khác, Bên Việt nam là 

một bên độc lập và không phải là 

cơ sở thường trú của bên nước 

ngoài. 

Đề nghị BTC có ý kiến cụ thể để 

đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, 

phù hợp với hiệp định đã cam kết.  

báo cáo BTC để có phương án xử 

lý dứt điểm trong thời gian tới.   

5. Yamaha Motor Vietnam là 

doanh nghiệp sản xuất xe máy, 

theo đó việc bao gồm việc cung 

cấp dịch vụ kèm theo xe là rất 

quan trọng, cụ thể là dịch vụ bảo 

dưỡng định kỳ. Dịch vụ bảo 

dưỡng này đã được bao gồm 

trong giá bán xe và không thể 

tách rời. Theo Thông tư 200 ban 

hành gần đây, dịch vụ đi kèm với 

hàng hóa sẽ phải được ghi nhận 

riêng trên sổ sách kế toán. Dịch 

vụ bảo dưỡng sẽ kéo dài trong 

vòng 2 năm, do đó, theo chuẩn 

mực kế toán công ty không thể 

ghi nhận 1 lần được mà phải ghi 

nhận trong vòng 2 năm đến khi 

hết điều khoản bảo hành.  

 Trong trường hợp này, dịch vụ 

bảo dưỡng xe mặc dù chưa hoàn 

thành, doanh nghiệp đã phải nộp 

thuế TNDN. Hướng dẫn này đi 

ngược lại với quy định tại điều 3 

Thông tư 96 rằng đối với thuế 

TNDN, thời điểm ghi nhận doanh 

thu là thời điểm hoàn thành dịch 

vụ. 

 

Yamaha Motor Vietnam cho rằng 

hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội 

không phù hợp với quy định tại 

Thông tư 96 và vô hình chung tạo 

ra gánh nặng cho doanh nghiệp. 

Kính đề nghị BTC và Tổng cục 

thuế cho ý kiến đối với vấn đề 

này.  

Sau khi ban hành Thông tư 200, 

BTC có nhận được một vài kiến 

nghị vướng mắc của doanh 

nghiệp trong đó bao gồm vấn đề 

này.  

 

BTC đã có ghi nhận và sẽ có 

hướng sửa đổi cho phù hợp với 

thực tiễn. Về câu hỏi của doanh 

nghiệp, trả lời của Cục thuế Hà 

Nội là phù hợp vì bản chất đây 

không phải là việc bán dịch vụ 

mà là nghĩa vụ bảo hành bảo 

dưỡng đi cùng với việc bán xe. 

Thời điểm ghi nhận doanh thu 

tính thuế là thời điểm bán xe.  
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Tuy nhiên, Cục thuế Hà Nội có 

gửi công ty một văn bản hướng 

dẫn doanh nghiệp nộp thuế trên 

toàn bộ giá trị ghi trên hóa đơn.   

 

 Kiến nghị của các doanh nghiệp khác: 

Bà Hương Vũ – Trưởng nhóm Thuế, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

Không chỉ Piaggio mà các doanh nghiệp ở bất kỳ địa bàn đầu tư nào cũng đang gặp phải vấn đề là các cơ quan địa phương khi cấp phép đã đưa ra 

những ưu đãi thuế không phù hợp với luật pháp. Trong trường hợp doanh nghiệp đã trả thuế và đã phát hành báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp 

này có bị truy thu thuế hay không? 

 

Phản hồi của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

Bộ Tài chính đã giải quyết theo hướng hợp tác với doanh nghiệp đã nộp thuế đảm bảo công bằng và cũng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để 

không xử phạt hành chính.  

 

Trong quy định của luật quản lý thuế, có quy định khi xảy ra do nguyên nhân khách quan, thì Bộ Tài chính sẽ xem xét miễn trừ tiền phạt cho doanh 

nghiệp. 

 

Bà Hương Vũ – Trưởng nhóm Thuế, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam   
Có một số trường hợp khi khái niệm về đầu tư mới và đầu tư mở rộng không rõ rằng là cũng dẫn đến việc Cục thuế địa phương không biết có phải 

kê khai theo hướng đầu tư mở rộng hay không? Bản thân Cục thuế địa phương đã tiến hành thanh tra kiểm tra và không yêu cầu doanh nghiệp kê 

khai thêm thuế theo đầu tư mở rộng và cũng đóng quyết thuế đó. Tuy nhiên, sau 3 năm, gần đây Cục thuế địa phương có quay trở lại và nói rằng 

quan điểm trước đây là không đúng, theo quan điểm của chúng tôi thì đây là đầu tư mở rộng và đề nghị doanh nghiệp phải nộp thuế. Khi doanh 

nghiệp tiến hành nộp thuế thì Cục thuế địa phương lại yêu cầu phải nộp phạt với số tiền phạt rất lớn. Kính đề nghị Bộ Tài chính cho biết ý kiến về 

vấn đề này.  

 

Phản hồi của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

Chúng ta cần xác định những trường hợp đầu tư mở rộng trong giai đoạn nhà nước bỏ cơ chế ưu đãi đầu tư mở rộng từ 2009 – 2013. Cơ quan thuế 

đã phải thanh tra thuế thời kỳ đó, tuy nhiên sau đó phúc tra và tiến hành truy thu. Theo quan điểm của Bộ Tài chính, đây là lí do bất khả kháng, 

theo đó, các doanh nghiệp vẫn cần chấp hành theo nghĩa vụ thuế, tuy nhiên, các nghĩa vụ phạt liên quan đến vấn đề này sẽ cần được giải trừ cho 

doanh nghiệp.  
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5. Kết luận 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bộ Tài chính 

Ngoài các vấn đề được đưa ra và giải quyết trong cuộc họp hôm nay, còn 7 vấn đề nữa cần được phối hợp để giải quyết nốt bao gồm: 

 Vấn đề thứ nhất, Bộ Tài chính sẽ giao Tổng cục thuế chủ trì cùng Vụ chính sách thuế mời các đơn vị thuốc lá rượu  bia, Hiệp hội thuốc lá 

rượu  bia để sớm có hướng dẫn liên quan đến việc khống chế thuế tiêu thụ đặc biệt không quá 7%. Vấn đề này cần được giải quyết sớm 

trước ngày 30/4. 

 Vấn đề thứ hai là thuế nhà thầu của máy móc thiết bị và máy móc thiết bị đã có phần mềm. Hiện tại, đối với các trường hợp không tách biệt 

ra được thì tính thuế nhà thầu ở mức cao nhất là 10%. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến này và xem xét sửa đổi chậm nhất là trong Q2/2016 

nội dung này để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.  

 Vấn đề thứ ba là thuế giá trị gia tăng trong lĩnh vực đóng tàu. Với trường hợp đặc thù của các đơn vị đóng tàu, chúng tôi ghi nhận vấn đề 

này và sẽ xem xét sửa đổi để có chính sách phù hợp hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến sửa Luật và cơ hội để đưa 

vào sửa đổi Luật không thuộc thẩm quyền của BTC. 

 Vấn đề thứ tư liên quan đến thuế nhà thầu của lãi vay trước 1/1/1999. Về vấn đề này BTC sẽ giao Tổng cục thuế chủ trì và sẽ có trao đổi 

với Ngân hàng Nhà nước về việc giải ngân trước so với hợp đồng sau đó mới làm thủ tục xác nhận và ký kết văn bản giữa các bên. Trên cơ 

sở trả lời của NHNN, nếu NHNN đồng ý với ý kiến đó là phù hợp với pháp luật thì chúng tôi sẽ giao Tổng cục thuế rà soát lại, trường hợp 

đúng là doanh nghiệp đã giải ngân trước, ký hợp đồng trước, có đầy đủ chứng từ và đã được kiểm toán thì chúng tôi sẽ giải quyết cho đúng 

với thực tiễn và vẫn tuân thủ pháp luật. 

 Vấn đề thứ năm chúng tôi sẽ giao Tổng cục thuế chủ trì dưới dạng thanh tra kiểm tra một số nhà thầu ở khu vực Thanh Hóa. Trên cơ sở đó 

có hướng dẫn đối với nhà thầu cấp 1, cấp 2 và cấp 3 để đảm bảo thu đúng, thu kịp thời và không thu trùng.  

 Vấn đề thứ sáu, đề nghị Tổng cục thuế trong vòng 20 ngày đến một tháng nữa phải có hướng dẫn đối với thuế bản quyền. 

 Vấn đề thứ bảy liên quan đến xác định cơ sở thường trú để xác định nghĩa vụ thuế hay không phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo Hiệp định 

tránh đành thuế hai lần giữa Việt Nam – Hàn Quốc cũng như Việt Nam – Singapore. Năm ngoái, Bộ Tài chính đã có đoàn công tác sang 

Hàn Quốc bàn về vấn đề này nhưng chưa đi đến thống nhất. Tới 20/5/2016 tới đây, phía Hàn Quốc sẽ sang làm việc với Việt Nam và sẽ có 

trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này. Bộ Tài chính hi vọng có thể sớm thống nhất vấn đề này để có hướng dẫn cho doanh nghiệp yên tâm khi 

xác định nghĩa vụ thuế.   


