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CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ VẤN ĐỀ THU HÚT ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

Chuẩn bị bởi
Tiểu Nhóm Công tác Thuế

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá 13 ngày 7/4/2016, sau lễ tuyên thệ nhậm chức,
chính phủ mới đã được thành lập dưới sự dẫn dắt của Tân thủ tướng với rất nhiều sự kì vọng sẽ
là một Chính phủ gần dân, một Chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới. Và để hiện thực hoá
chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, ngày 29/4/2016 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội
nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016 do Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì,
để lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cũng chính từ kết quả của Hội nghị này
mà ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát
triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngoài các giải pháp về cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư thuận
lợi, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, thì những giải pháp về chính sách
thuế vẫn còn rất chung chung. Bản thân trong thời gian qua, việc vận dụng các quy định, chính
sách ở cơ quan thuế các cấp vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập, chưa thật sự tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tại buổi đối thoại này, chúng
tôi xin được nêu ra một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bảo hộ đầu tư

Vấn đề:
Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có cơ hội được hưởng nhiều ưu đãi của

Chính phủ. Những ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng đã quy định cụ thể trên Giấy phép đầu
tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của mỗi doanh nghiệp. Như vậy, nhà đầu tư được bảo đảm nhận
được các ưu đãi như đã quy định tại các giấy phép này kể cả trường hợp pháp luật có sự thay đổi.
Pháp luật đầu tư cũng công nhận, duy trì ổn định và bảo hộ các ưu đãi đầu tư, thu nhập và các
quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư, thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các
hoạt động đầu tư

Tuy nhiên, một số cơ quan thuế địa phương đã có những ý kiến hoặc những quan điểm
khác với các văn bản hướng dẫn hiện hành của Chính Phủ, bác bỏ ưu đãi trên Giấy chứng nhận
đầu tư của doanh nghiệp, và yêu cầu doanh nghiệp áp dụng theo quy định của Pháp luật hiện
hành, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiến hành quá trình đầu tư, kinh doanh sản xuất trên thị
trường Việt Nam.

Việc cơ quan thuế yêu cầu áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và bác bỏ những ưu
đãi được nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư có thể được coi là đi ngược với tinh thần của Chính phủ
Việt Nam, không đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Kiến nghị:
VBF đề nghị Chính phủ, BTC đưa ra chỉ đạo, quán triệt đối với cơ quan thuế địa phương

việc tôn trọng các ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp được ghi rõ và đầy đủ tại Giấy chứng nhận
đầu tư, tránh tình trạng xử lý thiếu nhất quán khiến doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy bất an và
giảm sút lòng tin vào môi trường đầu tư của Chính phủ.

2. Vấn đề dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn từ 2009 đến 2013

Vấn đề:
Thực tế nhiều Doanh nghiệp có đầu tư tăng tài sản cố định từ nguồn khấu hao hoặc lợi

nhuận sau thuế, Doanh nghiệp không hề điều chỉnh tăng vốn đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư
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ban đầu của Doanh nghiệp cũng không ghi công suất của dự án; do tăng tài sản nên công suất
tăng so với trước đây. Do vậy Cục thuế có quan điểm do công suất tăng lên nên doanh nghiệp đã
phát sinh đầu tư mở rộng, do đó không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với lợi nhuận phân bổ
cho phần đầu tư mở rộng.

Kiến nghị:
VBF đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc quy định đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013

theo đó việc đầu tư mở rộng chỉ được xác định khi Doanh nghiệp có điều chỉnh tăng vốn đầu tư
và đã thực hiện triển khai vốn đầu tư trong giai đoạn đó.

3. Quy định ưu đãi đối với dự án có mức vốn đầu tư lớn

Vấn đề:
Chúng tôi hiểu rằng, Chính phủ đã mở rộng thêm cơ hội cho một số dự án đầu tư được

hưởng thuế suất ưu đãi cụ thể: “Dự án đầu tư chưa đăng ký mức vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ,
tuy nhiên lại thực hiện giải ngân từ 6.000 tỷ trở lên trong thời hạn 03 năm kể từ khi được cấp
phép lần đầu” cũng sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Đây là một quy định sẽ nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp, cũng như tăng thêm
cơ hội thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong, ngoài nước khi thực hiện đầu tư tại Việt
Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, Dự thảo Nghị định cần đưa ra chính sách tương tự cho
những doanh nghiệp có dự án đăng ký vốn đầu tư lớn hơn 6.000 tỷ (ví dụ 10.000 hoặc 20.000 tỷ)
và trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm được cấp phép đầu tư, doanh nghiệp đã triển khai vốn
từ 6.000 tỷ đồng trở lên.

Kiến nghị:
Đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 5 NĐ 218 như sau:
“… - Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân tối thiểu 6

nghìn tỷ đồng không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu
đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân tối thiểu 6
nghìn tỷ đồng không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động
chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.”

4. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới cấp phép trước thời điểm 1/1/2014

Vấn đề:
Mặc dù Công văn số 12404/BTC-TCT và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

hướng dẫn Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt
động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án
đầu tư mới, quy định đã không yêu cầu Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đầu tư điều
chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như đối với dự án đầu
tư mới.

Tuy nhiên, một số cơ quan thuế vẫn cho rằng Doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng điều kiện
“được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều
chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó” thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN như dự án đầu
tư mới đối với những dự án đầu tư bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài
chính 2014, điều này có nghĩa là với cùng một dự án đầu tư trong Khu công nghiệp đáp ứng điều
kiện được hưởng ưu đãi thuế, nếu doanh nghiệp không có điều chỉnh về Giấy phép đầu tư và đi
vào hoạt động trong năm 2014 thì doanh nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, trong
khi đó nếu Doanh nghiệp chậm thời gian bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì DN sẽ
được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
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Chúng tôi cho rằng Bộ Tài chính đã nhìn nhận rằng việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu
tư chỉ là mang tính thủ tục, không phải là yếu tố quyết định việc đánh giá dự án có được coi là
mới đầu tư để được hưởng ưu đãi như dự án đầu tư mới, theo đó Bộ Tài chính đã có công văn
hướng dẫn các Cục thuế các tỉnh, Thành phố đồng thời chính thức sửa đổi vào Thông tư 96 ban
hành năm 2015. Việc áp dụng của một số cơ quan thuế vẫn yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đầu
tư điều chỉnh cho những dự án bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2014 và không hợp lý và bất
bình đẳng.

Kiến nghị:
Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc hướng dẫn các cơ quan thuế thực hiện thống

nhất, tạo bình đẳng cho các nhà đầu tư, cụ thể là quy định “Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án
đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng
đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu
đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới” được áp dụng thống nhất kể từ năm
2014, thay vì chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015.

5. Chi phí phúc lợi cho gia đình người lao động nằm trong mức khống chế 1 tháng
lương bình quân

Vấn đề:
Theo các quy định hiện tại, phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không được vượt quá

một tháng lương bình quân cho mục đích thuế TNDN. Trên thực tế, các quy định này đã và đang
khuyến khích doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến người lao động. Tuy nhiên, quy định hiện
tại ghi rõ khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động nên thực tế khi doanh
nghiệp tổ chức nghỉ mát cho người lao động có kèm gia đình hoặc các sự kiện kỷ niệm chung có
mời gia đình người lao động (ví dụ ngày hội gia đình), các chi phí cho gia đình của người lao
động thường bị loại.

Với tính chất là chi phúc lợi có mục đích khuyến khích động viên người lao động nên việc
mở rộng diện tham gia bao gồm cả gia đình họ cũng nâng cao tính gắn kết của người lao động
với công ty. Việc theo dõi tách chi phí cho đối tượng người lao động và gia đình họ không thực
tế và khó khăn vì số lượng tham gia đông, người tham gia thực tế và đăng ký khác biệt nhiều.

Kiến nghị:
VBF đề nghị Bộ tài chính xem xét sửa lại quy định như sau: “Khoản chi có tính chất phúc

lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng theo quy định như: chi
đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, tổ chức sự kiện tập thể cho
bản thân và gia đình người lao động; chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập
tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai
nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ
trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực
hiện trong năm tính thuế.”

6. Quy định về các khoản lợi ích khác của người lao động

Vấn đề:
Bên cạnh các khoản tiền thưởng cho người lao động, doanh nghiệp có thể áp dụng một số

chính sách thu nhập đặc biệt để khuyến khích người lao động, đặc biệt là các vị trí cao cấp trong
công ty. Ví dụ: bảo hiểm sức khỏe cho vợ, con cái người lao động, chi phí vé máy bay hằng năm
về thăm nhà cho gia đình, tiền xin visa cho vợ con (với lao động nước ngoài), v.v… Những
khoản lợi ích đặc biệt này cũng để nhằm khuyến khích và giữ những người tốt làm việc lâu dài
cho công ty, tạo nên sự khác biệt nhằm động viên người lao động. Các khoản lợi ích này khi phát
sinh là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
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Trên thực tế, cơ quan thuế vào kiểm tra thường yêu cầu loại các khoản chi phí này khỏi chi
phí hợp lý của doanh nghiệp.

Kiến nghị:
Các khoản lợi ích cho gia đình người lao động nếu được ghi rõ tại Hợp đồng lao động,

chính sách nhân sự của công ty thực chất là một phần của chính sách thu nhập nhằm khuyến
khích và động viên họ gắn bó với công ty. Các khoản lợi ích này đều đã đóng thuế TNCN nên
cũng cần được coi là chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Do đó, VBF đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP
như sau: “…các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, các
khoản lợi ích khác cho người lao động (bao gồm cả gia đình người lao động) không được ghi
cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao
động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy
chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài
chính của Công ty, Tổng công ty…”

7. Quy định về khoản chi hoa hồng và thưởng đạt doanh số cho đại lý là cá nhân

Vấn đề:
Các doanh nghiệp bên cạnh việc phát sinh chi phí hoa hồng, thưởng do đạt doanh số cho

đại lý với đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được coi là chi phí hợp lệ cho mục đích thuế
TNDN. Thực tế các đại lý sẽ có thể là tổ chức và cũng có thể là cá nhân.

Theo tinh thần tại Dự thảo Nghị định mới, chúng tôi hiểu rằng, các khoản thu nhập từ
thưởng hoặc hoa hồng do bán hàng đạt doanh số được xác định là doanh thu ngoài doanh thu
khoán hoặc doanh thu theo hóa đơn. Hơn nữa, Dự thảo cũng quy định cụ thể Tổ chức chi trả
khoản thu nhập này sẽ có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, đối với các cá nhân
được nhận các khoản doanh thu này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình, nếu yêu cầu các cá
nhân phải xuất hóa đơn để doanh nghiệp có thể ghi nhận khoản chi này là chi phí hợp lệ sẽ gây
nhiều khó khăn và không hợp lý đối với các đại lý là cá nhân này.

Kiến nghị:
Chúng tôi kiến nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Khoản 5, Điều 1, Nghị định 12 như sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
bao gồm cả các khoản chi sau:
- Khoản chi hoa hồng, khoản thưởng đạt danh số cho đại lý là cá nhân không cần có hóa đơn
GTGT
- Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của
lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của
pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội
trong doanh nghiệp;”

8. Về vấn đề chuyển nhượng vốn

Vấn đề:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì cơ quan thuế địa

phương đang yêu cầu tất cả các trường hợp chuyển nhượng toàn bộ công ty Công ty TNHH một
thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có gắn với chuyển nhượng bất động sản đều phải kê khai
theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản sử dụng mẫu số 08, cho dù phần bất động sản chiểm
tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số tài sản của Công ty. Điều này không phản ánh đúng bản chất của giao
dịch.

Bên cạnh đó, hiện nay theo hướng dẫn của cơ quan thuế trong một số công văn trả lời (ví
dụ: Công văn 766/TCT-DNL ngày 29/2/2016), đối với hoạt động chuyển nhượng vốn gián tiếp,
bên có thu nhập từ chuyển nhượng (Công ty A) được xem là phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt
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Nam và do đó, thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. Trong
khi đó, tại nước B, doanh nghiệp A cũng phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn và cũng phải
nộp thuế chuyển nhượng vốn tại nước B, dẫn đến việc thuế bị đánh trùng 2 lần trên cùng một thu
nhập.

Kiến nghị:
Đề nghị Bộ Tài chính/Tổng cục thuế sửa đổi quy định hoặc có hướng dẫn cụ thể trường

hợp nào phải kê khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 (có thể căn cứ theo tỷ lệ giá trị bất động
sản so với tổng tài sản) để phản ánh đúng bản chất của giao dịch là chuyển nhượng bất động sản.

Liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn gián tiếp, đề nghị Bộ Tài chính/Tổng cục
thuế có hướng dẫn cụ thể việc phân bổ thu nhập đánh thuế giữa nước B và Việt Nam cũng như
việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần như thế nào. Hiệp định giữa Việt Nam và nước A
hay Hiệp định giữa Việt Nam và nước B sẽ được áp dụng.

9. Hoàn thuế GTGT đối với các ngành nghề kinh doanh có chu kỳ sản xuất dài

Vấn đề:
Theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC thì việc hoàn thuế GTGT sẽ không còn áp

dụng cho các doanh nghiệp có số thuế được khấu trừ luỹ kế liên tục từ 12 tháng trở lên nữa. Đối
với một số ngành công nghiệp đặc thù, ví dụ đóng tàu để xuất khẩu đòi hỏi nguồn vốn sản xuất
dài hạn lớn, thậm chí nguồn vốn cần thiết nhiều hơn so với đầu tư dự án mới.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa có quy định hoàn thuế GTGT đối với trường hợp này, hiện nay,
hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất tàu xuất khẩu chỉ được áp dụng khi doanh nghiệp
hoàn thành và xuất khẩu tàu ra nước ngoài, mà chu trình này có thể mất nhiều năm. Thực tế này
đã dẫn đến những khó khăn đáng kể cho ngành sản xuất với chu kỳ dài và không thể khuyến
khích phát triển kinh tế.

Kiến nghị:
Chúng tôi đề nghị Chính phủ cho phép hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trong các

ngành công nghiệp tương tự đóng tàu xuất khẩu có thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ 300
triệu đồng trở lên.

10. Hoàn thuế GTGT đối với kinh doanh hàng hoá xuất  nhập khẩu

Vấn đề:
Trên thực tế, đối với loại hình kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào

thường phát sinh ở các chi phí sau:
(i)  Chi phí mua hàng (tương ứng phát sinh thuế GTGT tại khâu nhập khẩu)
(ii) Chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình nhập khẩu-xuất khẩu hàng hóa. Ví dụ: dịch vụ

tiếp vận, chi phí lưu kho, bốc dỡ hàng,…; và
(iii) Các chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động nhập khẩu-xuất khẩu. Ví dụ: chi

phí quản lý, chi phí chung,…
Tuy nhiên, căn cứ ví dụ minh họa tại Điểm 3, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC thì

đang có cách hiểu và vướng mắc về vấn đề này như sau:
- Thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất

nhập khẩu hàng hóa (mục (i) và (ii)) đang nằm trong nhóm không được hoàn thuế
GTGT mà thực hiện khấu trừ. Chúng tôi cho rằng quy định chưa thực sự phù hợp với
thực tiễn vì chúng tôi đang hiểu rằng số thuế GTGT đầu vào nói trên không được
hoàn theo quy định về thuế nội địa nhưng đồng thời cũng không được hoàn với cơ
quan hải quan (?).

- Chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý đối với thuế GTGT đầu vào của các khoản
chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (mục (iii)).
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Ví dụ: Số thuế GTGT này có được phân bổ để hoàn thuế hay không? Hay toàn bộ đều
không được hoàn?

Kiến nghị:
Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể hơn về việc xử lý đối với số thuế

GTGT đầu vào của các khoản chi phí liên quan trực tiếp/không trực tiếp đến hoạt động xuất nhập
khẩu hàng hóa. Cụ thể: Thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phí nào sẽ được hoàn/không
được hoàn thuế để chuyển khấu trừ? Trường hợp được hoàn thuế thì sẽ thực hiện hoàn toàn bộ số
thuế GTGT hay phải phân bổ theo tỷ lệ? Đối với thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu (đã nộp tại
khâu nhập khẩu), thẩm quyền xử lý hoàn thuế (nếu có) sẽ do cơ quan thuế hay cơ quan hải quan
thực hiện? Trường hợp không được hoàn thuế thì lý do là gì?

11. Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; vừa có
hàng hoá, dịch vụ bán trong nước

Vấn đề:
Theo điểm 3, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC thì: “4. Hoàn thuế đối với hàng hóa,

dịch vụ xuất khẩu: Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa
có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT
đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch
toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác
định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa,
dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước
đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Thông tư có đề cập tới kỳ kê khai thuế và kỳ hoàn thuế, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ
thể cách xác định kỳ kê khai thuế được hoàn. Cụ thể, trong trường hợp các DN trước khi có
doanh thu xuất khẩu chỉ có hoạt động kinh doanh nội địa, tỷ trọng thuế GTGT đầu vào phát sinh
trong giai đoạn này là rất lớn, vậy DN sẽ xử lý phân bổ khoản thuế này theo hướng nào trong các
hướng sau:

- Phân bổ theo tỷ lệ DT xuất khẩu trên tổng DT của toàn bộ kỳ kê khai từ khi bắt đầu hoạt
động đến khi phát sinh DT xuất khẩu, hay

- Phân bổ theo tỷ lệ DT xuất khẩu trên tổng DT của kỳ khai thuế có phát sinh DT xuất
khẩu?

Cũng theo điểm 3, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC: “Số thuế GTGT đầu vào của hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT
đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của
hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được
hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Theo hướng dẫn nêu trên, các DN có cả hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hoạt
động bán hàng hóa, dịch vụ nội địa sẽ xác định được các số thuế GTGT được hoàn và không
được hoàn như sau:

- Số thuế GTGT không được hoàn tương ứng với với hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nội
địa.

- Số thuế GTGT được hoàn tương ứng với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Sau khi xác định được các con số trên, có thể phát sinh trường hợp cả số thuế GTGT đầu
vào tương ứng với hoạt động nội địa và hoạt động xuất khẩu đều vẫn còn được khấu trừ và được
chuyển sang lần hoàn thuế kỳ sau. Hướng dẫn tại thông tư chưa nêu cụ thể cách xử lý đối với
trường hợp này. Số thuế GTGT còn được khấu trừ này sẽ được cộng gộp vào tổng số thuế GTGT
phát sinh kỳ sau để phân bổ lại, hay sẽ được theo dõi riêng và so sánh với 10% của doanh thu
của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu kỳ sau?
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Kiến nghị:
Đề nghị BTC, TCT bổ sung ví dụ về cách tính số thuế GTGT được hoàn trong trường hợp

DN có cả hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nội địa
để người nộp thuế hiểu rõ và áp dụng đúng quy định.

12. Hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hàng hoá bán ra chịu thuế suất thuế
GTGT 5%

Hiện trong lĩnh vực y tế (là một trong những ngành nghề thuộc lĩnh vực thiết yếu) phần lớn
các sản phẩm kinh doanh như thuốc, nguyên liệu thuốc… thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT
5% theo Điều 10, khoản 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị
gia tăng.

Trong khi đó, các chi phí đầu vào mà doanh nghiệp mua hoặc thuê ngoài như chi phí dịch
vụ thông quan, kho bãi, vận chuyển, chi phí thuê văn phòng, điện, nước, chi khuyến mãi, quảng
cáo v.v. đều thuộc đối tượng thuế GTGT 10%. Để tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như tận dụng lợi
thế về giá thành nhờ khối lượng lớn và chia sẻ hạ tầng, doanh nghiệp thường thuê ngoài các dịch
vụ bao gồm cả kho bãi, logistics, khuyến mại, quảng cáo v.v. để có thể đảm bảo thuốc được bảo
quản ở kho hiện đại nhất, đảm bảo chất lượng nhất cũng như chi phí đầu tư thấp nhất.

Do hàng bán ra có thuế GTGT 5% trong khi đại đa số chi phí đầu vào đều có thuế GTGT
10%, điều này dẫn đến công ty thường xuyên có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
trong tháng. Tổng số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết trong năm của Công ty chúng tôi là rất
lớn so với lợi nhuận đem lại từ hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 10 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 106/2016/QH13 và có hiệu lực thi hành
từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, thì các doanh nghiệp có hàng hóa hưởng thuế suất 5% sẽ không
thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào nữa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
kinh doanh của Công ty do không có nguồn vốn lưu động. Việc thuế GTGT đầu vào chưa khấu
trừ hết không được hoàn và phải ghi nhận vào chi phí sẽ dẫn đến hệ quả Công ty sẽ bị lỗ, không
thể tiếp tục hoạt động và có nguy cơ phá sản.

Cũng theo Khoản 3, điều 10 của Dự thảo Nghị định  thì “Cơ sở kinh doanh có hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu
đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.” Chúng tôi hiểu rằng quy định hoàn thuế
này áp dụng cho cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là do các cơ sở này có thuế
GTGT đầu ra là 0% trong khi đó thuế GTGT đầu vào thường là 5% đến 10% dẫn đến thuế
GTGT đầu vào thường xuyên chưa được khấu trừ hết. Xét trên khía cạnh này, chúng tôi thấy
hoạt động của các doanh nghiệp có các sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế suất 5% nói chung
như chúng tôi đều có cùng tình trạng thuế GTGT với các cơ sở kinh doanh xuất khẩu. Việc chỉ
cho phép các cơ sở kinh doanh xuất khẩu được hoàn thuế mà không tính đến các đơn vị có thuế
suất GTGT đầu ra 5% vô hình chung thể hiện sự phân biệt đối xử về thuế giữa các doanh nghiệp.

Kiến nghị:
Để đảm bảo các ngành hàng thuộc lĩnh vực thiết yếu hiện có thuế suất GTGT 5% đến tay

người tiêu dùng với thuế suất GTGT ưu đãi 5% mà không ảnh hưởng bất lợi tới các doanh
nghiệp cung cấp các mặt hàng này, và đảm bảo bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu, hàng sản
xuất trong nước và hàng xuất khẩu theo đúng tinh thần hội nhập cam kết WTO của Chính phủ
Việt Nam, chúng tôi đề xuất bổ sung các cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ có thuế suất
GTGT 5% vào làm đối tượng được hoàn thuế như trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa dịch
vụ xuất khẩu.

Theo đó chúng tôi đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 10 Nghị định như sau (hoặc thêm khoản 4
mới Điều 10 về hoàn thuế cho các lĩnh vực chịu thuế suất GTGT 5%):

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với
trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoặc hàng hóa dịch vụ có
thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đến 5% có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được
khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;
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trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ
300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa dịch vụ thuế xuất giá trị gia tăng 0% đến 5% vừa có hàng
hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa hoặc hàng hóa dịch vụ có thuế xuất thuế giá trị gia tăng lớn
hơn 0% đến 5% thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào
sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa dịch vụ có thuế
xuất thuế giá trị gia tăng 0% đến 5% đó trường hợp không hạch toán riêng được thì số
thuế đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hàng hóa
dịch vụ có thuế xuất thuế giá trị gia tăng 0% đến 5% trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch
vụ.
Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất
khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan
theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.
Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất
hàng hóa thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu không vi phạm pháp
luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối
tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

13. Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu

Vấn đề:
Vấn đề về dịch vụ xuất khẩu đã được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc họp trước đây của

VBF nhưng đây vẫn là chủ đề cần được xem xét đến. Thông tư 219/2013/TT-BTC định nghĩa
“dịch vụ xuất khẩu” là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu
dùng ở ngoài Việt Nam.

Định nghĩa “tiêu dùng ở ngoài Việt Nam” không rõ ràng, và trong thực tế, các công ty ở
Việt Nam cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài thường không thể áp dụng mức thuế suất
GTGT 0% vì cơ quan thuế cho rằng những dịch vụ này được tiêu dùng ở Việt Nam. Thay vào
đó, thuế suất 10% thường được áp dụng cho các dịch vụ này. Đây là khoản không thể thu hồi
được đối với khách hàng nước ngoài. Khoản này làm gia tăng chi phí dịch vụ mua từ Việt Nam,
làm cho các nhà xuất khẩu dịch vụ Việt Nam giảm sức cạnh tranh, theo đó, gây thiệt hại cho lĩnh
vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Vì sự thiếu rõ ràng của định nghĩa “tiêu dùng ngoài Việt Nam”, trong thực tế rất ít dịch vụ
được coi là “xuất khẩu” cho mục đích thuế GTGT. Các cơ quan thuế thường chú trọng vào nơi
thực hiện dịch vụ hơn là nơi tiêu dùng dịch vụ. Hoặc, cơ quan thuế lập luận rằng nếu những dịch
vụ này thực hiện ở Việt Nam thì theo đó, có liên quan đến Việt Nam và cũng phải được tiêu
dùng ở Việt Nam.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng trường hợp dịch vụ được cung cấp bởi một công ty Việt
Nam cho một công ty nước ngoài, nhưng sau đó dịch vụ này sẽ được công ty nước ngoài tính lại
cho một công ty khác ở Việt nam, dịch vụ trong trường hợp này có thể cuối cùng sẽ được tiêu
thụ ở Việt Nam. Tuy nhiên trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ chịu thuế GTGT theo quy định
về thuế nhà thầu  và nếu 10% thuế GTGT được tính trong hóa đơn của công ty Việt Nam gửi cho
công ty nước ngoài, điều này sẽ dẫn đến việc đánh thuế hai lần.

Kiến nghị:
Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính định nghĩa dịch vụ xuất khẩu chỉ dựa trên địa điểm của

khách hàng (nơi xuất hóa đơn đến). Điều này đảm bảo rằng phương pháp tính thuế GTGT của
Việt Nam cho dịch vụ xuất khẩu phù hợp với quy tắc chuẩn quốc tế và các nhà xuất khẩu dịch vụ
Việt Nam không bị mất lợi thế cạnh tranh so với đối thủ nước ngoài được hưởng thuế suất
GTGT 0% cho dịch vụ xuất khẩu.

14. Điều khoản bảo hành trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của Nhà thầu nước ngoài
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Vấn đề:
Liên quan đến điều khoản bảo hành kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa của Nhà cung

cấp nước ngoài tại thị trường Việt Nam, đây là một thông lệ phổ biến và lợp lý như một điều
kiện đảm bảo về chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua. Điều khoản này
luôn tồn tại trong các hợp đồng mua bán, nhưng thực chất đây là khoản thiệt hại mà bên bán và
bên mua không mong muốn cần áp dụng. Đối với trường hợp này, bảo hành không phải là dịch
vụ đi kèm với máy và càng không thể tách rời khỏi giá trị hàng hóa. Dịch vụ bảo hành mà bên
bán cung cấp và tính phí cho bên mua chi thực sự phát sinh khi hết thời hạn bảo hành theo hợp
đồng mua bán hàng hóa, và bên mua có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng sẽ được coi là phát sinh
dịch vụ bảo hành.

Liên quan đến việc tính thuế Nhà thầu nước ngoài đối với khoản phí bảo hành, Chính phủ
Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, đã có một bước tiến bộ to lớn so với những quy
định trước Thông tư 103/2014/TT-BTC, quy định này như một lần nữa khẳng định tinh thần của
Nhà nước Việt Nam đó là luôn rõ ràng, đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với thông lệ
quốc tế, cũng như luôn cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh tại
thị trường Việt Nam. Thông tư 103 đã làm rõ hợp đồng mua bán giao hàng tại cửa khẩu Việt
Nam có kèm điều kiện bảo hành của nhà cung cấp không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
Tuy nhiên, đối với các hợp đồng cung cấp trước khi thông tư 103 có hiệu lực thì vẫn chưa có
hướng dẫn cụ thể và thống nhất. Mặc dù vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần tại các diễn đàn
đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp và cũng đã được Bộ Tài chính nhất trí về quan điểm

Kiến nghị:
Do vậy, để tránh những vướng mắc không mong muốn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ

thuế của doanh nghiệp, tránh tâm lý bất ổn và hoang mang cho doanh nghiệp, cũng như cho nhà
cung cấp nước ngoài khi thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, và để thống nhất
phương pháp trong quá trình thực hiện chính sách thuế của cơ quan thuế tại các cấp, VBF một
lần nữa kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn thống nhất và chi tiết về vấn đề điều khoản
bảo hành trong hợp đồng cung cấp hàng hóa của nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa có kèm
theo điều khoản bảo hành miễn phí là trách nhiệm của bên bán và không kèm theo dịch vụ nào
khác tiến hành tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Hơn nữa, đề nghị Bộ
Tài chính cũng có hướng dẫn đối với tình huống tương tự của các hợp đồng ký kết trước ngày
thông tư 103 có hiệu lực.

15. Thuế nhà thầu đối với hợp đồng có điều khoản giao hàng tại kho ngoại quan

Vấn đề:
Hiện nay cơ quan thuế có một vài công văn  hướng dẫn (ví dụ, CV 165/TCT-CS,

CV1860/TCT-CS) cho rằng nhà thầu nước ngoài có hoạt động bán, phân phối hàng hóa từ khoa
ngoại quan vào nội địa thì thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Dựa theo hướng dẫn này, cơ quan thuế địa phương cho rằng cứ hợp đồng nhập khẩu hàng
hóa có điều khoản giao hàng tại kho ngoại quan thì nhà thầu nước ngoài sẽ chịu thuế nhà thầu

Kiến nghị:
Đề nghị Bộ Tài chính/Tổng cục thuế có hướng dẫn cụ thể các trường hợp hợp đồng có điều

khoản giao hàng tại kho ngoại quan, trường hợp nào phải chịu thuế nhà thầu, trường hợp nào
không phải chịu thuế nhà thầu.

Chúng tôi cho rằng riêng trường hợp hợp đồng có điều khoản giao hàng CIF/FOB kho
ngoại quan thì sẽ không phải chịu thuế nhà thầu.

16. Tiền phạt vị phạm hành chính 20% trên số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn

Vấn đề:
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Theo Khoản 2, Điều 6, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về các hình thức xử
phạt vi phạm hành chính về thuế:

“b) Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế
được hoàn: Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn. Mức phạt tiền được áp dụng
cho người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định tại Điều 107 Luật quản lý
thuế.”

Hiện nay, một số doanh nghiệp có số tiền đã nộp vào Ngân sách Nhà nước lớn hơn số tiền
thuế phải nộp trên tờ khai, nên tại sổ theo dõi tình hình nộp thuế của các doanh nghiệp, hệ thống
của cơ quan thuế đang ghi nhận doanh nghiệp nộp thừa thuế. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế thực
hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ quan thuế ngoài việc xác định lại số thuế phải nộp,
cơ quan thuế thực hiện mức phạt 20% trên số thuế kê khai thiếu mặc dù doanh nghiệp đã thực
hiện nộp đủ số thuế phát sinh phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trước đó.

Về nguyên tắc, việc tính phạt về thuế chỉ nên thực hiện đối với những hành vi dẫn đến nộp
thiếu thuế. Trên thực tế, có những Doanh nghiệp vì chưa rõ về chính sách, nên cho dù doanh
nghiệp kê khai thiếu thuế, nhưng lại tự nộp đủ hoặc thừa thuế vào Ngân sách Nhà nước. Như
vậy, thực chất doanh nghiệp rất tự giác, không cố ý kê khai sai để sử dụng tiền thuế phải nộp cho
mục đích riêng của doanh nghiệp, do vậy trường hợp này áp mức phạt 20% trên số thuế thiếu do
kê khai sai là không hợp lý và đảm bảo công bằng. Trường hợp này tương tự trường hợp kiểm tra
trước khi hoàn thuế, nhưng thực tế xử lý của cơ quan thuế thì đúng theo nguyên tắc là không
phạt thuế khi doanh nghiệp chưa được sử dụng tiền thuế đó, cụ thể là khi doanh nghiệp chưa
được hoàn thuế thì cơ quan thuế cũng không áp dụng mức phạt 20% trên số thuế chênh lệch giữa
số được hoàn và số kê khai của Doanh nghiệp.

Kiến nghị:
Để thực hiện nhất quán, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế nên có văn bản hướng dẫn các cục

thuế các tỉnh, thành phố về nguyên tắc phạt về thuế, cụ thể: để làm rõ, tránh khó hiểu, đối với
những trường hợp kê khai sai nhưng không dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng số thuế được hoàn
thì chỉ nên phạt vi phạm hành chính theo một mức cố định.

Trong tương lai, khi sửa đổi Thông tư hướng dẫn về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực thuế, Bộ Tài chính nên cân nhắc sửa đổi.

17. Tiền chậm nộp: thiếu nhất quán trong các quy định hiện hành

Vấn đề:
Chúng tôi hiểu rằng, Bộ Tài chính luôn cố gắng ban hành những hướng dẫn chi tiết giúp

doanh nghiệp có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế của mình đối với Nhà nước. Tuy nhiên lại
có sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật ban hành ở các thời điểm khác nhau khi quy định về
cùng 01 vấn đề, khiến cho doanh nghiệp hết sức hoang mang và lo lắng về cơ sở để xác định số
tiền phạt mà doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước, cụ thể:

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về
các thức xác định tiền chậm nộp tiền thuế như sau:
“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015
nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra
hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số
tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp
tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước”

Theo đó, có thể hiểu rằng kể từ ngày 01/01/2015, mức tính tiền chậm nộp là 0.05% trên số
thuế thiếu, không phân biệt số thuế điều chỉnh là cho thời kỳ nào. Tuy nhiên, Thông tư 130 ban
hành lại quy định về việc nếu phát hiện số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước là thiếu so với
quy định, doanh nghiệp sẽ phải áp dụng mức tỷ lệ tính tiền chậm nộp theo quy định của văn bản
pháp luật từng thời kỳ, theo đó đối với kỳ thuế từ 01/7/2014 đến 31/12/2014 sẽ phải áp dụng
mức tính tiền chậm nộp là 0,07% trên số thuế thiếu kể từ ngày thứ 91. Như vậy, cùng 01 vấn đề
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về cách xác định số tiền thuế chậm nộp, nhưng 02 văn bản lại hướng dẫn khác nhau, khiến doanh
nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn khi xác định số tiền thuế chậm nộp.

Kiến nghị:
Chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện hướng dẫn đồng nhất cho các trường hợp, để

doanh nghiệp có thể hoàn thành đúng và đủ nghĩa vụ về thuế của mình đối với Ngân sách Nhà
nước. Đối với vấn đề thiếu nhất quán trong việc tính tiền chậm nộp trong các quy định hiện
hành, Bộ Tài chính nên có văn bản hướng dẫn thống nhất cho các Cục thuế tỉnh, thành phố thực
hiện.

18. Xuất hoá đơn

Vấn đề:
Điểm 2a, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“Điều 16. Lập hóa đơn
2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
… Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ,
không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng
dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là
ngày thu tiền.
… Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công
trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi
lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch
vụ được giao tương ứng.
Đối với loại hình cung cấp dịch vụ thông thường, thông tư đặt tiêu chí xác định thời

điểm xuất hóa đơn là theo ngày hoàn thành dịch vụ. Tuy nhiên hiểu thế nào là hoàn thành dịch
vụ thì chưa được hướng dẫn cụ thể. Trên thực tế, có một số loại hình dịch vụ như các loại dịch
vụ thu phí theo giờ, thu phí theo tỷ lệ phần trăm doanh thu của khách hàng, …sau khi dịch vụ
được cung cấp theo kỳ (ví dụ theo giờ, tháng, quý…), hai bên cần thời gian nhất định để đối
chiếu và xác nhận chính xác khối lượng dịch vụ phát sinh của kỳ trước. Khi đó, nếu coi thời
điểm hoàn thành dịch vụ là thời điểm cung cấp dịch vụ thì doanh nghiệp thường sẽ không xác
định được chính xác số tiền để xuất hóa đơn ngay tại cuối kỳ dịch vụ được cung cấp, theo đó,
nếu tuân thủ theo quy định, với cách hiểu trên, doanh nghiệp sẽ thường xuyên phải xuất hóa đơn
điều chỉnh khi hai bên nghiệm thu được khối lượng cuối cùng. Điều này dẫn đến việc DN gặp
khó khăn để vừa tuân thủ theo hướng dẫn tại thông tư, vừa thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký
kết.

Đối với lĩnh vực xây dựng lắp đặt hiện tại có các cách hiểu và áp dụng hướng dẫn của
thông tư như sau:
- Hợp đồng xây dựng, lắp đặt được ký kết bàn giao theo hạng mục thì rất rõ ràng để xác định thời
điểm xuất hóa đơn theo hướng dẫn tại thông tư căn cứ trên biên bản nghiệm thu, bàn giao từng
hạng mục công trình.
- Hợp đồng xây dựng, lắp được được ký kết thu tiền theo tiến độ thì hiện tại chưa thấy có hướng
dẫn cụ thể tại thông tư. Thực tế, để DN có thể xuất hóa đơn đúng thời điểm, DN buộc phải điều
chỉnh từ các mốc tiến độ thu tiền trong hợp đồng sang mức hoàn thành của công trình để có thể
xuất hóa đơn.

Điều này gây khó khăn cho các DN trong việc xác định mức độ hoàn thành quy đổi, đồng
thời, khó đảm bảo được mức quy đổi là phù hợp với số tiền thu theo tiến độ đã ký kết.

Kiến nghị:
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Đề nghị BTC và TCT có hướng dẫn chi tiết hơn về các chứng từ làm căn cứ hợp lý để xác
định thời điểm dịch vụ hoàn thành đồng thời có hướng dẫn chi tiết hơn đối với trường hợp hợp
đồng xây dựng lắp đặt thanh toán theo tiến độ theo hướng thời điểm lập hóa đơn là thời điểm
thanh toán theo tiến độ.

19. Về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Vấn đề:
Khoản 6, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC về
điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
…
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao
gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch
vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và
trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá
nhân ở nước ngoài.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc
chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua
và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.
Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại
các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện
hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín
dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm
cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang
tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang
tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký
giao dịch với cơ quan thuế).”
Trên thực tế, cơ quan thuế chỉ chấp nhận khấu trừ và không yêu cầu chứng từ thanh toán

không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn GTGT thể hiện nội dung là hàng quà biếu, quà tặng.
Tuy nhiên, có một số hàng hóa nhập khẩu như hàng mẫu, hàng thử nghiệm có tính chất tương tự
như hàng quà biếu, quà tặng (không phát sinh nghĩa vụ thanh toán) nhưng bị cơ quan thuế xác
định không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Kiến nghị
Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đưa ra nguyên tắc chung đối với các

trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thanh toán thì không cần điều kiện phải có chứng từ thanh
toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

20. Thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại trong ngành dịch vụ,
khách sạn

Vấn đề:
Theo quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP, tổng thời gian thực hiện giảm giá trong năm

không vượt quá 90 ngày. Tuy nhiên, theo mô hình kinh doanh của các khách sạn với chương
trình thẻ thành viên (khách hàng phải mua thẻ) hiện rất phổ biến, trong thời hạn thẻ thông thường
là 12 tháng, khách hàng sẽ được giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại khách sạn. Do đó, thời hạn
giảm giá của thẻ thành viên này thường vượt quá thời hạn giảm giá cho phép theo Luật thương
mại, và do đó, cơ quan tiếp nhận là Sở Công thương không cho phép đăng ký lại hoặc đăng ký
thêm, gây ra rủi ro phải tính nộp thuế GTGT trên phần giá được giảm cho giai đoạn tiêu dùng
sau 90 ngày.
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Về bản chất, đây là một hình thức kinh doanh của khách sạn (khách hàng bỏ tiền mua thẻ
và được hưởng quyền lợi) nên việc xem đây là một hình thức khuyến mại và bị khống chế thời
gian giảm giá là đi ngược với xu hướng tự do tự chủ của doanh nghiệp trong việc kinh doanh.

Kiến nghị:
Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu, bổ sung quy định về việc thuế GTGT sẽ

phải tính nộp trên hàng hóa dịch vụ khuyến mại không thực hiện theo quy định pháp luật thương
mại trừ trường hợp khuyến mại giảm giá theo hình thức thẻ thành viên.


