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VĂN BẢN MỚI
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày
20/04/2018 của Bộ Tài chính bổ sung nhiều
quy định mới về khai hải quan và chính sách
Xuất Nhập khẩu (“XNK”)

VĂN BẢN DỰ THẢO
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh
doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Tài chính

CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN
VÀ TRẢ LỜI VỀ THUẾ

Công văn số 2465/TCT-TNCN ngày
20/06/2018 của Tổng Cục thuế về thuế
TNCN đối với thu nhập của cá nhân không
cư trú 

Công văn số 2453/TCT-CS ngày 20/06/2018
của Tổng Cục thuế về thuế hoàn thuế Giá trị
gia tăng (“GTGT”) của hàng hóa nhập khẩu
sau đó xuất khẩu 

Công văn số 1690/TCT-CS ngày 8/5/2018
của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
GTGT 

Công văn số 1814/TCT-CS ngày 16/5/2018
của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với
dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu qua hệ
thống Internet 

Công văn số 22454/CT-TTHT ngày 23/4/2018
của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế
đối với hoạt động quảng cáo trên Google,
Facebook  



VĂN BẢN MỚI 
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính bổ sung

nhiều quy định mới về khai hải quan và chính sách Xuất Nhập khẩu
(“XNK”)
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- Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá

hải quan bắt buộc nộp trực tuyến, không tiếp

nhận bản giấy (khoản 2 Điều 1).  

 - Bổ sung quy định về các trường hợp bị từ

chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải

quan (khoản 3 Điều 1).  

 - Bổ sung nhiều chứng từ phải nộp trong hồ

sơ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt,

hàng xuất khẩu cũng phải nộp hóa đơn

thương mại tương tự hàng nhập khẩu (khoản

5 Điều 1).  

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số

quy định quan trọng của Thông tư số

38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài

chính. Chi tiết như sau: 

Thông tư số 39/2018/TT-BTC Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 05/6/2018.
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 - Bổ sung quy định về những chứng từ, hồ

sơ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt

buộc lưu giữ tại doanh nghiệp (khoản 6

Điều 1).  

- Về khai hải quan, đối với nguyên liệu, vật

tư nhập khẩu để gia công, SXXK và sản

phẩm gia công, SXXK bắt buộc phải khai rõ

mã nguyên liệu và mã sản phẩm xuất khẩu

(khoản 7 Điều 1).  

 - Trên tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp

phải khai đầy đủ số hiệu container và số

quản lý hàng hóa xuất khẩu theo mẫu số 02

Phụ lục II (khoản 7 Điều 1).  

 - Trường hợp một vận đơn khai cho nhiều

tờ khai nhập khẩu hoặc nhiều vận đơn khai

trên một tờ khai nhập khẩu hoặc không có

vận đơn thì phải khai theo hướng dẫn tại

mẫu số 01 Phụ lục II (khoản 7 Điều 1).  

 - Bổ sung trường hợp bắt buộc hủy tờ khai

hải quan, như: không có giấy phép của cơ

quan quản lý chuyên ngành tại thời điểm

đăng ký tờ khai; hàng hóa không đáp ứng

quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành

và buộc tái xuất hoặc tiêu hủy (khoản 11

Điều 1).  

 - Bổ sung quy định về các trường hợp bị

xem là đủ căn cứ bác bỏ trị giá khai báo

(khoản 14 Điều 1).  

 - Bổ sung yêu cầu phải thông báo hợp

đồng, phụ lục hợp đồng gia công trước khi

thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên

liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp

đồng gia công, cùng nơi thông báo cơ sở

gia công (khoản 36 Điều 1).  

 - Bổ sung yêu cầu phải quyết toán nguyên

liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng gia

công tại nước ngoài hoặc tại DNCX (khoản

47 Điều 1).   

VĂN BẢN MỚ I  
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VĂN BẢN DỰ THẢO
Công văn số 7021/BTC-PC ngày 14/06/2018 của Bộ Tài chính về việc tham

gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Tài chính  

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm đ iều kiện đầu tư kinh

doanh, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạ i công văn số 174/TTg-KSTT ngày

02/02/2018 là ưu tiên xây dựng Nghị định sửa đổ i, bổ sung các Nghị định theo trình

tự, thủ tục rút gọn, đồng thờ i, tạo đ iều kiện cho các doanh nghiệp được áp dụng

các quy định thuận lợ i hơn về đ iều kiện đầu tư kinh doanh một cách nhanh chóng

thì việc ban hành Nghị định sửa đổ i, bổ sung một số Nghị định quy định về đ iều

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính là cần

thiết. 

  

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gồm 6 Chương vớ i 16

Đ iều để sửa đổ i, bổ sung 15 Nghị định, cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực kế toán, kiểm toán: 

  

 - Đối với lĩnh vực kế toán: Dự thảo nghị

định đã bỏ 3 điều kiện đối với dịch vụ

kế toán qua biên giới: điều kiện không vi

phạm về hoạt động kinh doanh kế toán

tại nơi doanh nghiệp nước ngoài đóng

trụ sở chính; điều kiện mua bảo hiểm

trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán

viên hành nghề tại Việt Nam;  

điều kiện không bị xử phạt vi phạm

hành chính trong việc cung cấp dịch

vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam

trong thời gian 12 tháng.  

- Đối với lĩnh vực kiểm toán: điểm

chính của Dự thảo Nghị định là bỏ

điều kiện người đại diện phần vốn

góp của tổ chức tại Công ty TNHH

Kiểm toán sẽ không cần điều kiện là

kiểm toán viên hành nghề.  
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và hoạt động công ty chứng khoán; điều

kiện bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

chứng khoán của Công ty chứng khoán,

giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu

đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán

từ tối thiểu 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ

đồng... 

2. Lĩnh vực tài chính ngân hàng:  

Sửa đổi một số điểm về điều kiện

vốn và điều kiện tiêu chuẩn đối với

người quản lý, giám đốc chi nhánh

của doanh nghiệp kinh doanh đòi

nợ...  

 3. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: 

Bãi bỏ các điều kiện doanh nghiệp

bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài,

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải

đáp ứng khi thành lập, mở rộng các

doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác

cũng có thể thành lập doanh nghiệp

bảo hiểm.  

 4. Lĩnh vực giá:  

Đơn giản hóa điều kiện tỷ lệ phần

vốn góp của tổ chức trong các Công

ty cổ phần, công ty TNHH thẩm định

giá.  

5. Lĩnh vực chứng khoán:  

Các điều kiện được cắt giảm, đơn

giản hóa liên quan đến việc thành lập 

Công văn số 7021/BTC-PC ngày 

14/06/2018 của Bộ Tài chính 
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Hướng dẫn & trả lờ i  về Thuế

CÁC CÔNG VĂN 
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Công văn số  2465/TCT-TNCN

ngày 20/06/2018 của Tổng Cục

thuế  về  thuế  TNCN đố i  vớ i  thu

nhập của cá nhân không cư

trú.

1.  Mặc dù cá nhân không hiện diện tại

Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân

thực hiện phát sinh tại Việt Nam nên

thu nhập mà cá nhân nhận được từ

công việc đó được xác định là thu nhập

phát sinh tại Việt Nam.

2. Khi áp dụng các nguyên tắc của
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì
VPĐD và Công ty VIệt Nam là đối
tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời
được xác định là chủ lao động thực sự
của cá nhân vì đã đáp ứng các điều
kiện theo quy định như: là đối tượng có
quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do
cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra
hướng dẫn, có quyền kiểm soát và chịu
trách nhiệm về địa điểm lao động của
cá nhân.

Theo Tổng cục thuế, trường hợp của VPĐD của 1 Công ty nước ngoài ký hợp

đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện khảo

sát tại nước ngoài cho dự án ở nước ngoài; trường hợp Công ty ở Việt Nam thuê

cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thu thập dữ liệu ở

nước ngoài thì thu nhập của các cá nhân đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại

Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau: 
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Công văn số  2453/TCT-CS ngày

20/06/2018 của Tổng Cục thuế

về  thuế  hoàn thuế  GTGT:  

 Theo Tổng cục thuế ,  từ  ngày

01/07/2016 đến trước ngày

01/02/2018, t rường hợp cơ  sở

kinh doanh có hàng hóa nhập

khẩu sau đó xuấ t  khẩu thì  không

thuộc trường hợp được hoàn thuế

GTGT.

Công văn số  1814/TCT-CS ngày

16/5/2018 của Tổng cục Thuế  về

thuế  GTGT đố i  vớ i  d ịch vụ  xem

truyền hình theo yêu cầu qua hệ

thống Internet:   

 Theo Công văn này, hoạ t  động

cung cấp d ịch vụ  xem truyền hình

theo yêu cầu (xem phim đ iện ảnh,

game show.. . )  qua hệ  thống

internet cho các khách hàng thuộc

đố i  tượng áp dụng thuế  suấ t

GTGT 10%.

Công văn số  1690/TCT-CS
ngày 8/5/2018 của Tổng cục
Thuế  về  chính sách thuế
GTGT: 

Theo Tổng cục Thuế ,  t rường hợp

nhà thầu phụ  chậm xuấ t  hóa đơn

cho chủ  đầu tư  (xuấ t  sau thờ i

đ iểm nghiệm thu, bàn giao hạng

mục công tr ình),  nếu nhà thầu

phụ  đã khai  nộp thuế  đầy đủ  và

các hóa đơn này sử  dụng cho

SXKD hàng hóa, d ịch vụ  ch ịu

thuế  GTGT thì  chủ  đầu tư  vẫn

được kê khai  khấu trừ  thuế  GTGT

đầu vào. Tuy nhiên, nhà thầu phụ

sẽ  b ị  xử  phạ t  hành chính đố i  vớ i

hành vi  lập hóa đơn không đúng

thờ i  đ iểm theo khoản 3 Đ iều 11

Thông tư  10/2014/TT-BTC và ch ịu

t iền chậm nộp theo Đ iều 34

Thông tư  156/2013/TT-BTC.
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Công văn số 22454/CT-TTHT ngày 23/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà
Nội về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google,
Facebook :

QUẢNG CÁO FACEBOOK & GOOGLE

Theo Công văn này, trường hợp Công
ty mua dịch vụ quảng cáo trên
Facebook, Google của nhà mạng nước
ngoài không có cơ sở thường trú tại
Việt Nam, nếu các thông tin, dữ liệu
điện tử có liên quan đến giao dịch (tài
khoản trên mạng, điều khoản cung cấp
dịch vụ, chính sách và giá phí để xác 

định dung lượng giao dịch, chứng
từ thanh toán...) là chính xác, có
sự đảm bảo đủ tin cậy về tính
toàn vẹn của thông tin; thông tin,
dữ liệu điện tử này được lưu trữ,
có thể truy cập, sử dụng được
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần
thiết và cơ quan thuế có thể kiểm
tra thì giao dịch này được công
nhận giá trị pháp lý.  

Trường hợp Công ty có ủy quyền
cho nhân viên thanh toán trước
chi phí quảng cáo bằng thẻ tín
dụng cá nhân sau đó hoàn lại
bằng hình thức chuyển khoản
cho nhân viên, nếu hình thức
thanh toán này được quy định cụ
thể tại quy chế tài chính hoặc có
quyết định ủy quyền thanh toán,
đồng thời có đủ hồ sơ, hóa đơn,
chứng từ chứng minh dịch vụ
được sử dụng cho hoạt động
SXKD thì được chấp nhận hạch
toán (Công văn số 5465/TCT-KK
ngày 25/11/2016).  

Cần lưu ý, nếu nhà mạng nước
ngoài không đáp ứng đủ các điều
kiện để nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, nộp thuế
TNDN trên cơ sở kê khai doanh
thu, chi phí thì Công ty có trách
nhiệm nộp thay thuế nhà thầu
theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.
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Nguyễn Bá Chinh - CPA

Giám đốc 
+84 904 917 259
chinh.nb@iachanoi.com

Bùi Minh Cường - CPA

Phó Giám đốc 
+84 987 200 809
cuong.bm@iachanoi.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Add: Tầng 6, CT1, Toà nhà Bắc Hà C14,

Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN 

Tel: +84 24 6666 6860 

Fax: +84 24 6666 6859 

Email: infor@iachanoi.com 

IAC Hà Nộ i  là văn phòng tạ i  Hà Nộ i  của Công ty TNHH Kiểm toán Tư  vấn Độc

lập (IAC). Trụ  sở  chính của Công ty đặ t  tạ i  TP. Hồ  Chí Minh và hiện đã có chi

nhánh tạ i  Hà Nộ i ,  Sài Gòn và Đồng Nai.  

Công ty được thành lập để  cung cấp các d ịch vụ  chuyên nghiệp bao gồm kiểm

toán, kế  toán, tư  vấn thuế  và tư  vấn đ ịnh 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 Tạ i  Việ t  Nam do NQA - Tổ  chức chứng nhận

HTQL Chấ t  lượng quốc tế  -  Vương Quốc Anh làm Cơ  quan Giám sát chấ t

lượng.  

Vớ i  hơn 70 nhân viên chuyên nghiệp trong đó có 2 kiểm toán viên có chứng ch ỉ

CPA Austral ia, 13 kiểm toán viên có chứng ch ỉ  CPA Việ t  Nam và 6 chuyên gia

tư  vấn thuế  có chứng ch ỉ  tư  vấn thuế  làm việc tạ i  4 văn phòng, chúng tôi có

chuyên môn sâu rộng cùng sự  am hiểu về  nhiều l ĩnh vực để  cung cấp các d ịch

vụ  chấ t  lượng cao cho các đố i  tượng khách hàng hoạ t  động tạ i  nhiều l ĩnh vực

ngành nghề  tạ i  Việ t  Nam. 

VỀ  IAC HÀ NỘ I

CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP

IAC Chi nhánh Hà Nộ i

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. 
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