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THUẾ TNDN 

Hóa đơn điện tử “Dịch vụ ăn uống” phải đầy đủ danh mục hàng hóa bán 
ra mới được ghi nhận chi phí tính CIT, kê khai khấu trừ VAT 

Ngày 11/5/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 15176/CTHN-TTHT về 

hóa đơn dịch vụ ăn uống. Theo đó, đối với hóa đơn đầu vào với nội dung hóa đơn là “dịch vụ 

ăn uống” thì: 

Trường hợp hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy 

định tại Điều 6, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ danh mục 

hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử 

dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 

32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. 

Chi phí được trừ đối với khoản chi làm thêm giờ vượt định mức 

Ngày 07/5/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 794/CTBNI-TTHT về chính sách 

thuế. Nội dung cụ thể như sau: 

Trường hợp Công ty do tính chất công việc phải làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo 

mức quy định của Bộ Luật lao động, nếu Công ty thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao 

động, Công ty thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về quản lý lao động và việc làm khi tổ chức làm thêm giờ như trên thì khoản tiền làm 

thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định mà doanh nghiệp thực chi trả cho người lao 

động, có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định tại các văn bản về thuế thu nhập doanh 

nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Khoản chi công ty mua bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng để làm quà 
tặng khuyến mại 

Công văn 153/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") cho 

khoản chi công ty mua bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng để làm quà tặng khuyến mại. 

Ngày 14/01/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn 153/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế 

TNDN cho khoản chi Công ty mua bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng để làm quà tặng khuyến 

mại theo chương trình đã đăng ký với Sở Công thương. Trong trường hợp này, hợp đồng bảo 

hiểm là giao dịch giữa khách hàng và bên công ty Bảo hiểm, công ty là người đứng ra trả phí 

năm đầu tiên, nhưng hóa đơn lại xuất cho khách hàng thông qua hợp đồng giữa khách hàng và 

công ty Bảo hiểm thì khoản chi nói trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN. 
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QUẢN LÝ THUẾ 
 

Công văn 1938/BTC-TCT hướng dẫn việc hiệu lực của Thông tư 
156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác hướng dẫn Luật quản lý thuế cũ 

Theo hướng dẫn tại Công văn 1938/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/02/2021, trong 

thời gian các thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ chưa được ban hành, trừ những nội dung 

đã được quy định cụ thể tại hai văn bản này, các quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và 

các Thông tư khác hướng dẫn Luật quản lý thuế cũ như được liệt kê cụ thể tại Công văn này 

tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế. 

Thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với 
địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản 

Công văn 599/TCT-KK hướng dẫn khai thuế Giá trị gia tăng ("GTGT"), thông báo phát hành hóa 

đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ 

quản. 

Theo Công văn 599/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 10/03/2021, việc kê khai thuế 

GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh 

doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản sẽ được thực hiện như sau: 

▪ Nếu người nộp thuế hạch toán riêng được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh, 

hoặc có các địa điểm kinh doanh thuộc trường hợp phải thực hiện kê khai riêng theo hướng 

dẫn của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế sử dụng mã số thuế của mình để kê 

khai thuế cho địa điểm kinh doanh, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn với cơ quan thuế nơi có địa điểm kinh doanh.  

▪ Trường hợp nếu người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì người nộp thuế 

thực hiện việc khai thuế GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

Không được hoàn thuế khi tái xuất máy móc, thiết bị, phương tiện tạm 
nhập nếu Công ty không quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán 

Công văn số 2185/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2021 của Tổng cục Hải quan. 

Trường hợp máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ tạm nhập thuộc đối tượng được hoàn thuế theo 

quy định khoản dd1, điều 19 của Luật thuế xuất nhập khẩu nhưng không được Công ty quản lý, 

theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán thì không có căn cứ xác định tỷ lệ mức khấu hao trong 

quá trình sử dụng và lưu tại Việt Nam, do đó không có cơ sở để cơ quan Hải quan xác định và 

xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp khi tái xuất máy móc theo quy định hiện hành. 

Doanh nghiệp thuộc danh sách vi phạm vẫn có thể được mang hàng về 
bảo quản  

Công văn số 1987/TCHQ-GSQL ngày 28/04/2021 của Tổng cục Hải quan. 

Trường hợp người khai Hải quan thuộc vào danh sách doanh nghiệp vi phạm không được đưa 

hàng về bảo quản, nhưng hàng hóa không thể thực hiện việc kiểm tra tại cửa khẩu thì dựa trên 

cơ sở đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, công chức Hải quan có thể đề xuất Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan xem xét, quyết định cho phép đưa hàng về bảo quản. 

Bắt buộc phải kiểm tra phóng xạ với phế liệu sắt thép nhập khẩu  

Công văn số 2050/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2021 của Tổng cục Hải quan. 

Đây là yêu cầu mới từ phía Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan nhằm phát hiện và phòng 

ngừa rủi ro liên quan tới việc nhập khẩu phế liệu sắt thép là mặt hàng có nguy cơ nhiễm phóng 

xạ cao. Theo đó, toàn bộ các lô hàng sắt thép phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải kiểm 

tra phóng xạ bằng thiết bị phát hiện phóng xạ cầm tay; riêng với các container sắt thép phế liệu 

nhập khẩu qua cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) và cảng Cát Lái (thành phố Hồ Chí Minh) thì 

thực hiện kiểm tra phóng xạ bằng hệ thống phát hiện kiểm tra phóng xạ đã được lắp đặt.  

Các lô hàng sắt thép được phát hiện có nhiễm phóng xạ thì thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại 

Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/07/2015. 

Giải đáp một số thắc mắc về đăng ký Danh mục miễn thuế (“DMMT”)  

Công văn số 2370/TCHQ TXNK ngày 20/05/2021 của Tổng cục Hải quan. 

Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan 

tới một số vấn đề trong việc đăng ký và sử dụng DMTT điện tử. Cụ thể:  
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▪ Trường hợp chưa xác định được người nhập khẩu tại thời điểm thông báo DMTT thì trước 

khi đăng ký tờ khai hải quan, chủ dự án thực hiện khai bổ sung mã người xuất nhập khẩu 

và tên người xuất nhập khẩu tại chỉ tiêu Danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục 

miễn thuế.  

▪ Trường hợp danh sách người xuất nhập khẩu nhiều hơn 15 doanh nghiệp thì trước khi đăng 

ký tờ khai hải quan, chủ dự án thực hiện điều chỉnh Danh sách người xuất nhập khẩu trên 

DMTT để bổ sung mã người xuất nhập khẩu và tên người xuất nhập khẩu có nhu cầu nhập 

khẩu gần nhất thay thế vào danh sách người xuất nhập khẩu chưa phát sinh nhu cầu nhập 

khẩu tại chỉ tiêu Danh sách người xuất nhập khẩu trên DMTT.  

▪ Trường hợp khi khai Danh sách người xuất nhập khẩu mà hệ thống VNACCS không nhận 

diện được người xuất nhập khẩu, đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ người 

sử dụng - Helpdesk qua số điện thoại 19009299 (nhánh 2) và địa chỉ email 

bophanhotrotchq@customs.gov.vn 

▪ Hệ thống VNACCS được thiết kế để không cho phép người khai sử dụng DMTT khi Danh 

mục này đang được sử dụng cho tờ khai hải quan khác chưa được thông quan. Trường 

hợp tờ khai hải quan nhập khẩu rơi vào trường hợp phải kiểm tra chất lượng, chưa thể 

thông quan ngay, để có thể tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan mới có sử dụng cùng Danh 

mục miễn thuế thì doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ IDA01 gọi lại tờ khai hải quan chưa 

được thông quan đó, sửa các chỉ tiêu liên quan đến Danh mục miễn thuế: mã miễn thuế, số 

Danh mục miễn thuế, số dòng tương ứng trong Danh mục miễn thuế (theo đó không khai 

báo tại các chỉ tiêu này). Sau đó, Công ty có thể đăng ký tờ khai hải quan tiếp theo có sử 

dụng Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan hải quan. Khi có kết quả kiểm tra chất 

lượng của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ IDA01 để sửa lại tờ 

khai hải quan của lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng và khai báo đầy đủ các chỉ 

tiêu trên hệ thống như bình thường. 

mailto:bophanhotrotchq@customs.gov.vn
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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 

  

 

   

mailto:dungnx@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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