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THUẾ TNDN 

Chính sách thuế đối với khoản lãi vay ngân hàng và khoản lãi cho cá nhân 
vay 

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vướng mắc của Bà Nguyễn Thị Hiền tại Công văn số 3269/CTHN-

TTHT ngày 26/01/2021. 

Trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ, nếu Công ty vay tiền của Ngân hàng để phục vụ 

hoạt động sản xuất kinh doanh, phần chi phí trả lãi tiền vay không vượt quá 150% mức lãi suất 

cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay thì khoản chi trả lãi tiền 

vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều 

kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động cho vay riêng lẻ (cho các cá nhân trong Công ty vay 

tiền) thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thu tiền, Công ty phải lập 

hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và 

gạch chéo theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và điểm 2.1 

khoản 2 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 
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THUẾ GTGT 

Hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển 
nhượng bất đật sản 

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư nhà đất Việt tại Công văn 

số 2548/CTHN-TTHT ngày 20/01/2021. 

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì Công ty phải lập 

hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy định, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và giao cho người mua, đã kê khai 

thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận 

bằng vãn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng 

dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh Công ty 

khai bổ sung cho hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 
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THUẾ TNCN 

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc 

tại Công văn số 2546/CTHN-TTHN ngày 20/01/2021. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở 

lên tại Công ty và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết 

toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng 

lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ 

thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với 

phần thu nhập này và được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN thay đối với phần, thu 

nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại đơn vị theo quy định. 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài về 
nước 

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Kurita Việt Nam tại Công văn số 

2545/CTHN-TTHN ngày 20/01/2021. 

Trường hợp Công ty chi trả các khoản lợi ích và phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công cho 

người lao động nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam (ký hợp đồng lao động 

với Công ty từ 3 tháng trở lên) sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai 

triệu đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập trước 

khi trả cho người lao động (trừ các khoản thu nhập được trừ khi tính thuế TNCN, thu nhập được 

miễn thuế TNCN). 

Trường hợp người lao động nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng 

trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền theo 

quy định của Bộ luật dân sự cho Công ty quyết toán thuế nếu Công ty cam kết chịu trách nhiệm 

với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân theo quy định. Thời hạn 

nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 

kể từ ngày cá nhân xuất cảnh. 
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HẢI QUAN & THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

Không khống chế giới hạn giá trị đối với hàng biếu tặng nhập khẩu 

Đây là hướng dẫn của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh tại công văn số 3437/HQHCM-GSQL ban 

hành ngày ngày 24/11/2020. Theo đó, hàng nhập khẩu là máy móc thiết bị mới được biếu tặng 

thì được khai báo theo mã loại hình H11, và không bị giới hạn về trị giá. Doanh nghiệp tự xác 

định trị giá tính thuế cho mặt hàng được biếu tặng để khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm 
thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc 

Ngày 21/12/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3390/QĐ-BCT về việc áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn 

hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá tại Quyết định này là thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm, hợp kim hoặc 

không hợp kim, được cán phẳng, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, 

đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ 

hoặc tráng, thuộc vào các mã số HS khác nhau từ Nhóm 7209 tới 7211 hoặc 7225. Mức thuế 

chống bán phá giá chính thức được áp dụng có biên độ dao động từ 4.43% tới 25.22% tùy theo 

tên nhà sản xuất và đơn vị xuất khẩu. Tuy nhiên, thép cán nguội nêu trên sẽ không bị áp thuế 

chống bán phá giá nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau: 

▪ Thép không gỉ cán nguội; 

▪ Thép mạ điện silicon (thép mạ kỹ thuật điện); 

▪ Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc; 

▪ Thép gió; 

▪ Thép lượn sóng; 

▪ Thép cán nguội được sơn phủ.  

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 05 (năm) năm kể từ ngày Quyết định 

áp thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực – trừ trường hợp được thay đổi hoặc gia hạn 

theo Quyết định khác của Bộ Công thương. 
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Hướng dẫn khai báo tiêu thức “Số lượng” trên Tờ khai Hải quan và Báo 
cáo quyết toán 

Tại Công văn số 54/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021, Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) chỉ đạo các 

Cục Hải quan tỉnh thành phố hướng dẫn người khai Hải quan thực hiện khai báo tiêu thức “Số 

lượng” trên tờ khai xuất khẩu theo đúng quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau: 

▪ Chỉ tiêu “Số lượng (1)”: ô 1 nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo 

thực tế hoạt động giao dịch, ô 2 nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch. 

▪ Chỉ tiêu “Số lượng (2)”: ô 1 nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo 

đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, ô 2 nhập mã đơn vị tính 

theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.  

Theo đó, TCHQ cũng lưu ý rằng đơn vị tính đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm 

xuất khẩu sử dụng cho số liệu tổng hợp trên Báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản 

xuất xuất khẩu là đơn vị tính thực tế được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán 

với đối tác nước ngoài và được khai trên ô “Số lượng (1)” của tờ khai Hải quan. 

Hướng dẫn về việc nhập khẩu găng tay cao su 

Ngày 09/12/2020, tại Công văn số 3612/HQHCM-TXNK, cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh đã đưa 

ra hướng dẫn đối với việc phân loại mã số, thuế suất đối với mặt hàng nhập khẩu là găng tay 

cao su như sau: 

▪ Về việc phân loại mã số HS: Mặt hàng găng tay cao su phù hợp phân loại vào Nhóm HS 

4015, mã số HS chi tiết được xác định phụ thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể. Nếu mặt 

hàng là găng tay cao su dùng trong phẫu thuật thì phù hợp phân loại vào mã số HS 

4015.11.00, nếu là găng tay cao su dùng cho mục đích khác thì phù hợp phân loại vào 

mã số 4015.19.00. 

▪ Về thuế suất áp dụng: Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng tùy thuộc 

vào xuất xứ mặt hàng cùng các hồ sơ chứng từ đi kèm và biểu thuế nhập khẩu mà công 

ty lựa chọn áp dụng. Về thuế GTGT, nếu mặt hàng là găng tay y tế chuyên dùng thì 

được áp dụng mức thuế suất GTGT 5%, nếu là mặt hàng găng tay khác không phải là 

găng tay y tế thì áp dụng mức thuế suất theo Biểu thuế GTGT ban hành kèm Thông tư 

số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 
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