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1. Các văn bản mới 

 
Quy định mới về lệ phí trước bạ (LPTB) 

 

 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

lệ phí trước bạ. 

 

So với các quy định cũ, Thông tư này có bổ 

sung nhiều quy định mới liên quan đến giá 

tính LPTB và mức thu LPTB. 

 

Theo đó, giá tính LPTB đối với nhà được 

xác định theo tỷ lệ (%) chất lượng còn lại 

của nhà. Tỷ lệ này do UBND cấp tỉnh ban 

hành (Khoản 2 Điều 3). 

 

Diện tích nhà chịu LPTB là toàn bộ diện 

tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ 

kèm theo). Đối với nhà chung cư, giá tính 

LPTB bao gồm cả giá trị đất được phân bổ 

(Khoản 2 Điều 3). 

 

Đối với các tài sản khác, giá tính LPTB là 

giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị 

trường, thay vì trước đó xác định theo Bảng 

giá do UBND cấp tỉnh ban hành. Giá 

chuyển nhượng thực tế được căn cứ theo 

hóa đơn, hợp đồng, giá thành phẩm,... 

(Khoản 3 Điều 3). 

 

Riêng xe ô tô, xe máy, giá tính LPTB vẫn 

căn cứ theo Bảng giá nhưng theo quy định 

mới Bảng giá này sẽ do Bộ Tài chính ban 

hành, thay vì quy định cũ do UBND cấp 

tỉnh ban hành (Khoản 3 Điều 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Về mức thu LPTB, đối với xe máy đăng ký 

ở địa bàn tỉnh, thành phố, thị xã nếu đã nộp 

LPTB theo mức 5% thì những lần mua bán 

sau chỉ phải nộp LPTB 1% (Khoản 4 Điều 

4). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2017. 

 

Sửa đổi quy định về xử phạt hóa đơn 

 

 Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 

31/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành 

chính về hóa đơn. 

 

Một trong những sửa đổi quan trọng của 

Thông tư này là giảm nhẹ khung tiền phạt 

đối với những hành vi vi phạm về hóa đơn 

sau: 

 

- Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in, 

từ khung 2.000.000 - 4.000.000 đồng giảm 

xuống khung 500.000 - 1.500.000 đồng 

(khoản 1 Điều 1); 

- Ký hợp đồng đặt in hóa đơn không đầy đủ 

nội dung bắt buộc, giảm từ mức 2 triệu 

xuống còn 500.000 đồng (khoản 1 Điều 1); 

- Bên bán làm mất hóa đơn liên 2 chưa giao 

khách hàng, từ khung 10 - 20 triệu giảm 

xuống khung 4 - 8 triệu (khoản 4 Điều 1). 

 

Ngoài ra, Thông tư này còn bổ sung nhiều 

trường hợp miễn phạt tiền, chẳng hạn như: 

 

- Làm mất hóa đơn do sự kiện bất ngờ, sự 

kiện bất khả kháng khác, thay vì trước đây 

chỉ chấp nhận miễn phạt tiền nếu lý do mất 

hóa đơn là bị thiên tai, hỏa hoạn (khoản 4, 

khoản 6 Điều 1); 

- Hành vi làm mất hóa đơn liên 2 có từ 2 

tình tiết giảm nhẹ trở lên (khoản 6 Điều 1); 
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- Tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, 

báo cáo hóa đơn thay thế trước khi bị thanh 

tra, kiểm tra tại trụ sở (khoản 7 Điều 1); 

 

Tuy nhiên, Thông tư cũng có bổ sung nhiều 

hành vi vi phạm hóa đơn bị phạt tiền, đơn 

cử như: 

 

- Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn 

bản thông báo doanh nghiệp không đủ điều 

kiện đặt in, mức phạt từ 2 - 4 triệu (khoản 1 

Điều 1); 

- Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát 

hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời 

hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông 

báo), mức phạt từ 500.000 - 1.500.000 

đồng (khoản 2 Điều 1); 

- Không niêm yết Thông báo phát hành hóa 

đơn theo đúng quy định, mức phạt từ 2 - 4 

triệu (khoản 3 Điều 1). 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/12/2016. 

   

2.    Các công văn trả lời về thuế 

 

Rà soát doanh nghiệp có dấu hiệu mua 

bán hóa đơn trái phép 

 

Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 

10/10/2016 của Tổng cục Thuế về việc 

ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát 

hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.   

 

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa 

đơn bất hợp pháp, Văn bản yêu cầu Cục 

thuế các tỉnh thực hiện ngay việc rà soát và 

đưa ra danh sách cảnh báo các doanh 

nghiệp có khả năng in, phát hành, mua bán 

hóa đơn bất hợp pháp để tăng cường giám 

sát, kiểm tra. 

 

Việc nhận dạng các doanh nghiệp có khả 

năng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất 

hợp pháp được dựa vào một trong số các 

tiêu chí dưới đây: Các cơ sở mới thành lập 

(dưới 12 tháng) có một trong các dấu hiệu 

sau: không đóng góp vốn điều lệ theo quy 

định...; Các doanh nghiệp có doanh thu lớn 

nhưng không có hoặc có kho hàng nhưng 

không tương xứng, hoặc không có xưởng 

sản xuất…; Các doanh nghiệp xin ngừng 

nghỉ, bỏ kinh doanh, tạm ngừng, có công 

văn giải thể sau đó xin hoạt động trở lại... 

 

Đối với những doanh nghiệp thuộc danh 

sách cảnh báo có khả năng mua bán hóa 

đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế sẽ đề nghị 

các ngành, cơ quan khác (HĐND, UBND, 

Công an phường, xã, tổ dân phố...) phối 

hợp tăng cường giám sát, kiểm tra toàn 

diện quá trình hoạt động kinh doanh cũng 

như việc kê khai nộp thuế, sử dụng hóa 

đơn, giao dịch thanh toán. 

 
 Cho phép thanh toán tiền hàng bằng thẻ 

tín dụng cá nhân 

 
Công văn số 5465/TCT-KK ngày 

25/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc 

khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi 

thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân. 

 

Liên quan đến hình thức thanh toán bằng 

thẻ tín dụng cá nhân, tại Công văn này, 

Tổng cục Thuế đã chấp nhận đối với cả 

trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ dùng 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, thay vì trước đây chỉ mới 

chấp nhận cho trường hợp mua vé máy bay. 

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có ủy 

quyền cho người lao động sử dụng thẻ tín 

dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng 

hóa, dịch vụ, sau đó doanh nghiệp sẽ 

chuyển khoản lại tiền hàng cho người lao 

động bằng tài khoản đã đăng ký thuế, nếu 

hình thức thanh toán này được quy định cụ 

thể tại quy chế tài chính hoặc doanh nghiệp 

có quyết định ủy quyền cho người lao động 

thanh toán tiền hàng, đồng thời có đủ hồ sơ 

chứng minh số hàng trên được sử dụng cho 
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hoạt động SXKD của doanh nghiệp (hóa 

đơn mang tên doanh nghiệp) thì được chấp 

nhận là thanh toán không dùng tiền mặt để 

xét khấu trừ thuế và hạch toán chi phí. 

 

Cần lưu ý, doanh nghiệp phải lập và theo 

dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá 

nhân của người lao động được ủy quyền 

thanh toán tiền hàng để cung cấp cho cơ 

quan thuế khi cần. 

 

Trang phục được chi đồng thời bằng tiền 

và hiện vật 

 

Công văn số 5632/TCT-CS ngày 

06/12/2016 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế. 

 

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến 

việc hạch toán các khoản chi phúc lợi, trang 

phục và phụ cấp công tác cho người lao 

động. 

 

Theo đó, đối với khoản chi phúc lợi cho 

người lao động, Tổng cục Thuế yêu cầu 

thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 

8738/BTC-TCT ngày 09/06/2015. 

 

Về chi trang phục, theo điểm 2.6 khoản 2 

Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã sửa 

đổi tại Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC 

và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), 

doanh nghiệp được chi đồng thời bằng tiền 

và hiện vật. Trong đó, khoản chi bằng tiền 

không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm và 

khoản chi bằng hiện vật phải có hóa đơn, 

chứng từ. 

 

Đối với công tác phí, nếu doanh nghiệp 

khoán cho người lao động theo đúng mức 

quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế 

nội bộ thì được tính hết vào chi phí hợp lý. 

Trường hợp có hóa đơn, chứng từ thì được 

hạch toán theo mức ghi trên hóa đơn 

(khoản 1, điểm 2.8 khoản 2 Điều 6 Thông 

tư 78/2014/TT-BTC). 

Tài sản góp vốn được miễn lập hóa đơn 

   

Công văn số 5586/TCT-CS ngày 2/12/2016 

của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn 

khi điều chuyển tài sản góp vốn. 

 

Theo quy định tại điểm b khoản 2.15 Phụ 

lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối với 

tài sản góp vốn của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh phải có các chứng từ sau: 

 

- Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, 

hợp đồng liên doanh, liên kết; 

- Biên bản định giá tài sản của Hội đồng 

giao nhận vốn góp của các bên góp vốn 

(hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức 

năng định giá); 

- Bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. 

 

Như vậy, điều khoản trên KHÔNG yêu cầu 

phải lập hóa đơn đối với tài sản đem góp 

vốn. 

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp góp vốn 

bằng tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng hóa 

tồn kho vào doanh nghiệp khác thì khi bàn 

giao tài sản góp vốn, doanh nghiệp không 

phải lập hóa đơn, chỉ cần có các chứng từ 

kể trên. 

 

 Từ 2015, cho phép hạch toán lãi vay 

khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp 

khác 

 

Công văn số 5594/TCT-CS ngày 

25/11/2016 của Tổng cục Thuế về chi phí 

trả lãi tiền vay. 

 

Theo quy định tại khoản 6.e Điều 1 Nghị 

định 12/2015/NĐ-CP và khoản 2.18 Điều 4 

Thông tư 96/2015/TT-BTC thì kể từ năm 

2015, khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư 

vào doanh nghiệp khác (sau khi đã góp đủ 

vốn điều lệ) mới được chấp nhận là chi phí 

hợp lý. 
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Trước năm 2015, thực hiện theo Nghị định 

218/2013/NĐ-CP và Thông tư 78/2014/TT-

BTC thì chi phí lãi vay để đầu tư vào doanh 

nghiệp khác không được xem là chi phí hợp 

lý, cho dù doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều 

lệ. Khoản chi này chỉ được tính vào giá vốn 

khi xác định thuế TNDN từ chuyển nhượng 

vốn. 

 

3. Các văn bản khác 

 

Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp quan trọng 

về chính sách thuế XNK 

 

Công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 

08/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc 

thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 

  

Văn bản đính kèm Bảng tổng hợp các Hỏi - 

Đáp của TCHQ liên quan chính sách thuế 

XNK theo quy định tại Luật số 

107/2016/QH13 và Nghị định 

134/2016/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/09/2016. 

Theo đó, có một số giải đáp đáng lưu ý sau: 

 

- Hàng NSXXK phải nộp thuế BVMT (nếu 

có) trước khi thông quan hoặc giải phóng 

hàng; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phế liệu gia công tiêu thụ nội địa không 

quá 3% vẫn phải mở tờ khai chuyển đổi 

mục đích sử dụng, áp dụng mã loại hình 

A42; 

- Máy móc, thiết bị cho tặng theo hợp đồng 

gia công được miễn thuế nhập khẩu; 

- Nguyên liệu gia công chuyển tiếp sang 

hợp đồng khác vẫn được miễn thuế nhập 

khẩu, nhưng phải làm thủ tục XNK tại chỗ; 

- Hàng hóa bán cho doanh nghiệp khác xuất 

khẩu không còn được hoàn thuế nguyên 

liệu; 

- Hàng sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu 

nhập khẩu không còn được miễn thuế xuất 

khẩu; 

- Phế liệu, phế phẩm SXXK nếu tiêu thụ 

nội địa phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế 

TTĐB, thuế BVMT (nếu có) với cơ quan 

hải quan theo quy định về hàng thay đổi 

mục đích sử dụng; 

- Hàng mẫu nhập khẩu không nhằm mục 

đích thương mại chỉ được miễn thuế nếu 

đáp ứng một trong 02 điều kiện: (i) có trị 

giá hải quan không quá 50.000 đồng/lần 

XNK hoặc (ii) hàng đã được xử lý để 

không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ 

để làm mẫu. 
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Các thông tin và nhận định trong bản tin này được cung cấp bởi  IAC Hà Nội dựa vào các nguồn thông tin mà IAC Hà Nội coi là 

đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng 

các thông tin trong tài liệu này. 

Nếu quý khách muốn đưa ra quyết định dựa trên bản tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. 

Giới thiệu về IAC Hà Nội 
 

IAC Hà Nội là văn phòng tại Hà Nội của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC). 

Trụ sở chính của Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh và hiện đã có chi nhánh tại Hà Nội, Sài 

Gòn và Đồng Nai. Công ty được thành lập để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm 

kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và tư vấn định giá doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu cụ thể của 

các công ty và các tổ chức phi chính phủ. 

 

Công ty được chứng nhận là Nhà Cung Cấp Đáng Tin Cậy Tại Việt Nam do NQA - Tổ chức 

chứng nhận HTQL Chất lượng quốc tế - Vương Quốc Anh làm Cơ quan Giám sát chất lượng. 

 

Với hơn 70 nhân viên chuyên nghiệp trong đó có 2 kiểm toán viên có chứng chỉ CPA 

Australia, 13 kiểm toán viên có chứng chỉ CPA Việt Nam và 6 chuyên gia tư vấn thuế có 

chứng chỉ tư vấn thuế làm việc tại 4 văn phòng, chúng tôi có chuyên môn sâu rộng cùng sự 

am hiểu về nhiều lĩnh vực để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho các đối tượng khách 

hàng hoạt động tại nhiều lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam. 
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