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THUẾ TNDN 

Chi phí tiếp khách không đủ chứng từ không được tính thu nhập tính 
thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 

Ngày 06/04/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương bàn hành Công văn số 2138/CTHHU-TTHT về chính 

sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: 

Khoản chi tiếp khách phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc 

khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công, do đó trường hợp người lao động được Công ty 

khoán chi trả tiền tiếp khách mà không kèm theo hóa đơn chứng từ thì không được tính vào chi 

phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Người lao động nhận được tiền nếu không có chứng từ 

chứng minh việc trả thay cho doanh nghiệp thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế 

phải tính thuế TNCN theo quy định. 

Xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công văn số 1037/TCT-CS về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp  

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng 

điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh cửa dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không được 

hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (như chuyển nhượng dự án, 

chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt).  

Theo công văn số 940/CT-TTHT ngày 10/12/2020 của Cục Thuế có trình bày: Công ty TNHH 

Khánh Vy là đơn vị hoạt động thương mại chỉ có thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi (chỉ 

mua hàng của Công ty TNHH SX TM&DV Hải Triều có địa chỉ tại thành phố Cà Mau và chỉ bán 

hàng cho Công ty TNHH TM&DV Ngân Phúc có địa chỉ tại thanh phố Hồ Chí Minh) thì Tổng cục 

Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế, Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi. 

Được sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế 

Ngày 11/3/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7306/CTHN-TTHT về việc 

sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế. Nội dung cụ thể như sau: 

Trường hợp Công ty thỏa thuận với khách hàng, nhà cung cấp nước ngoài sử dụng chứng từ 

điện tử (hợp đồng điện tử, văn bản điện tử…) trong các giao dịch, nếu đáp ứng các điều kiện 

quy định tại Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP, Nghị định 

số 130/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4, 

Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được xác định là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. 
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THUẾ TNCN 

Thuế Thu nhập cá nhân ("TNCN") đối với khoản chi phí cách ly công ty 
trả thay cho người lao động nước ngoài 

Công văn 317/CTBNI-TTHT và Công văn 352/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế Thu 

nhập cá nhân ("TNCN") đối với khoản chi phí cách ly công ty trả thay cho người lao động nước 

ngoài. 

Ngày 11/03/2021 và ngày 16/03/2021, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn 317/CTBNI-

TTHT và Công văn 352/CTBNI-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi 

phí lưu trú tại cơ sở cách ly, chi phí ăn uống, đi lại,chi phí xét nghiệm liên quan đến công tác 

phòng dịch Covid-19 công ty trả thay cho người lao động nước ngoài. Theo đó, các khoản chi 

phí trả thay này phải được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của lao 

động nước ngoài. Trường hợp người này đã có nơi ở tại Việt Nam trước đó và được công ty 

trả thay tiền nhà, khoản tiền nhà tương ứng với thời gian người lao động ở tại cơ sở cách ly sẽ 

không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân này. 
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế không được 
hưởng ưu đãi miễn thuế  

Công văn số 1803/TCHQ-TXNK ngày 15/04/2021 của Cục thuế Xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải 

quan. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 điểm a và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 

01/09/2016 của Chính phủ thì trong trường hợp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu mà 

phải thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ 

thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu 

miễn thuế đầu tiên. Do đó, nếu hàng hóa được nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn 

thuế thì không đáp ứng yêu cầu tại quy định này, do đó không đủ điều kiện để được hưởng ưu 

đãi miễn thuế theo quy định. 

Trang thiết bị y tế được quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP không 
mặc nhiên được hưởng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu  

Công văn số 1408/TCHQ-TXNK ngày 25/03/2021 của Cục thuế Xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải 

qua. 

Theo Cục thuế Xuất nhập khẩu, Nghị định số 36/2016/NĐ CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ 

(và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan) là văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế, quy định việc quản lý trang thiết bị y tế nói chung và có phạm vi rộng hơn 

nhiều so với quy định về thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế nêu tại khoản 8, điều 1, Thông 

tư số 26/2015/TT-BTC. Nghị định này cũng không quy định chi tiết cụ thể về thiết bị chuyên 

dùng cho y tế được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Theo đó, cho tới khi Thông tư 

26/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung chính thức thì cơ quan Hải quan vẫn sẽ căn cứ theo 

hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên 

dùng cho y tế nhập khẩu; do đó không phải tất cả các mặt hàng trang thiết bị y tế được quy định 

tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP đều được hưởng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu nhập khẩu. 

Doanh nghiệp FDI có được phép xuất khẩu sang nước thứ ba hàng hóa có 
nguồn gốc nhập khẩu? 

Công văn số 535/GSQL-GQ2 ngày 26/03/2021 của Cục GSQL về Hải quan – Tổng cục Hải 

quan. 

Theo Cục Giám sát quản lý, hoạt động xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sang nước 

thứ ba có nhiều điểm tương đồng với hoạt động kinh doanh tạm nhập – tái xuất bị cấm đối với 

doanh nghiệp FDI theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

quản lý ngoại thương. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp FDI có thực hiện giao dịch xuất 
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khẩu hàng hóa có nguồn gốc tương tự thì cần phải căn cứ vào các quy định có liên quan để 

thực hiện theo đúng quy định pháp luật, nếu có phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Bộ Công 

Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Trị giá tính thuế GTGT hàng tái nhập sau khi thuê sửa chữa ở nước ngoài 
không bao gồm tiền công  

Công văn số 1485/TCHQ-TXNK ngày 01/04/2021 của Cục thuế Xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải 

quan. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp tái nhập khẩu hàng hóa sau khi thuê sửa chữa ở nước ngoài 

(sửa chữa không theo điều kiện bảo hành của hợp đồng, có phát sinh chi phí phải trả cho đối 

tác nước ngoài) thì trị giá tính thuế thực hiện như sau:  

▪ Trị giá tính thuế nhập khẩu (trị giá hải quan): là tổng số tiền mà doanh nghiệp trả cho đối tác 

để sửa chữa hàng hóa, bao gồm cả phần tiền công sửa chữa và vật tư, linh kiện, phụ tùng 

thay thế nếu có. 

▪ Trị giá tính thuế giá trị gia tăng: không bao gồm tiền công sửa chữa nếu tách biệt khỏi trị giá 

vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế.  

Ở thời điểm hiện tại, do hệ thống VNACCS/VICIS không hỗ trợ điều chỉnh trực tiếp trị giá tính 

thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp sẽ phải kê khai thuế GTGT theo trị giá tính thuế có bao 

gồm cả tiền công sửa chữa, sau đó cơ quan Hải quan se thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuế 

GTGT nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế. 
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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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