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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i) Chi phí của hóa đơn lập sai thời điểm vẫn được coi là chi 

phí hợp lệ khi tính thuế TNDN
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2731/TCT-CS ngày 
20/6/2016, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa từ 
nhà cung cấp, và hóa đơn mua hàng xuất sau thời điểm 
giao hàng, nhưng nếu doanh nghiệp xuất trình được các 
tài liệu như báo giá, hợp đồng và biên bản giao nhận hàng 
hóa thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí hợp lệ đối 
với hóa đơn xuất sau thời điểm giao hàng. Tuy nhiên, nhà 
cung cấp xuất hóa đơn muộn sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định đối với hành vi lập hóa đơn không 
đúng thời điểm.

(ii) Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu 
tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/
NĐ-CP 
Ngày 17/6/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 
83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN, 
thuế nhập khẩu, và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/
NĐ-CP. Đáng lưu ý, Thông tư 83 khẳng định các ưu đãi về 
thuế TNDN sẽ được xác định theo các quy định về thuế 
TNDN. Do vậy, mặc dù  khu công nghiệp, khu chế xuất 
được coi là thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn theo Phụ lục II của Nghị định 118/2015/NĐ-CP, ưu 
đãi thuế TNDN cho các dự án đầu tư mới nằm trong các 
khu vực này vẫn phải xét theo các hướng dẫn về thuế 
TNDN hiện hành.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và Hóa đơn
(i) Doanh nghiệp tự điều chỉnh giá tính thuế Tiêu Thụ Đặc 

Biệt (“TTĐB”) thì không cần điều chỉnh thuế GTGT
Theo hướng dẫn tại công văn số 2820/TCT-CS ngày 
23/6/2016, trường hợp doanh nghiệp sản xuất hàng hóa 
thuộc diện chịu thuế TTĐB để bán cho các cơ sở kinh doanh 
thương mại với giá bán thấp hơn 7% so với giá bán bình 
quân của các cơ sở thương mại, nhưng doanh nghiệp đã tự 
kê khai giá tính thuế TTĐB theo giá không thấp hơn 7% giá 

bán bình quân của các cơ sở thương mại, và giá bán hàng 
hóa cho các cơ sở kinh doanh thương mại không thay đổi thì 
doanh nghiệp không phải điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp.

(ii) Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế 
GTGT
Ngày 29/6/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 
99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT. Đáng 
lưu ý Thông tư 99 đã đề ra các biện pháp nghiệp vụ hải quan 
và nghiệp vụ quản lý hoàn thuế đối với các trường hợp rủi ro 
cao về thuế. Theo các biện pháp này, doanh nghiệp cần lưu ý 
một số điểm sau liên quan đến việc hoàn thuế GTGT: 
 – Cơ quan thuế sẽ thường xuyên kiểm tra đối chiếu với cơ 

quan hải quan về hồ sơ xin hoàn thuế.  Do vậy doanh 
nghiệp cần lưu ý hồ sơ hải quan nộp kèm theo hồ sơ 
hoàn thuế GTGT cần thống nhất với hồ sơ hải quan đã 
nộp cho cơ quan hải quan. 

 – Cơ quan thuế sẽ tăng cường kiểm tra cả bên mua và bên 
bán hàng hóa dịch vụ khi cơ quan thuế phát hiện có hành 
vi gian lận thuế. Doanh nghiệp sẽ có thể bị rủi ro nếu thực 
hiện thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ của bên cung cấp 
có hành vi gian lận thuế. 

 – Khi phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian 
lận thuế theo quy định của pháp luật về thuế và có dấu 
hiệu tội phạm, cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan 
công an để xử lý. Quá thời hạn kiểm tra, thanh tra thuế 
nhưng cơ quan thuế chưa nhận được kết quả trả lời, xác 
minh của các cơ quan có liên quan thì xử lý như sau:
• Nếu số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều 

kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số 
thuế đủ điều kiện được hoàn.

• Nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều 
kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số 
thuế đề nghị hoàn.

• Trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện 
được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện 
hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới 
thực hiện hoàn thuế.

Thông tư 99 có hiệu lực từ ngày 13/8/2016.
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(iii) Xác định cơ sở thường trú để áp dụng thuế GTGT 0%
Ngày 2/8/2016, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 3426/TCT-HTQT về việc 
xác định cơ sở thường trú để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho giai đoạn trước 
năm 2014. Theo đó, Tổng Cục thuế khẳng định các quy định của các Hiệp định 
tránh đánh thuế hai lần chỉ được áp dụng cho mục đích xác định nghĩa vụ thuế trực 
thu (như thuế TNDN, thuế TNCN), không áp dụng với các loại thuế gián thu (như 
thuế GTGT, thuế TTĐB). Do đó, trường hợp xác định cơ sở thường trú để áp dụng 
thuế suất GTGT 0% cho dịch vụ xuất khẩu phải áp dụng theo quy định tại nội luật 
(pháp luật thuế TNDN), không căn cứ theo các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
giữa Việt Nam và các quốc gia. 

3. Quản lý thuế
(i) Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC 
(“Thông tư 95”) sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn về đăng ký thuế với một 
số nội dung đáng lưu ý như sau:
• Thống nhất hướng dẫn chi tiết về quy trình, hồ sơ đăng ký thuế và thay đổi 

thông tin đăng ký thuế. 
• Bổ sung quy định về đăng ký mã số thuế TNCN cho người phụ thuộc. Theo đó, 

cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ 
tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần 
trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán 
thuế TNCN hàng năm.

• Trường hợp chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí làm thay đổi chủ 
sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại 
Việt Nam, nhà thầu đứng tên trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam có trách nhiệm 
sử dụng mã số thuế 13 số được cấp để kê khai, nộp thuế thay cho bên chuyển 
nhượng đối với phần thu nhập phát sinh có liên quan đến hợp đồng dầu khí ở Việt 
Nam và đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mã số thuế 10 số của Người 
điều hành hoặc Công ty điều hành chung hoặc Doanh nghiệp liên doanh.

• Hướng dẫn chi tiết các thủ tục trong trường hợp người nộp thuế có thay đổi trụ 
sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, các trường hợp tổ chức lại doanh 
nghiệp (chia, sáp nhập, hợp nhất).

• Hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong trường hợp  doanh nghiệp bị chia,  
sáp nhập, hợp nhất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

• Bổ sung về các trường hợp và hồ sơ được phép khôi phục mã số thuế.
• Quy định thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho 

nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài sẽ áp dụng thống nhất là 10 ngày 
làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay. 

Thông tư 95 có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.
(ii) Xác định kỳ hoàn thuế GTGT cho giai đoạn trước khi Luật 106 có hiệu lực, và 

quy định về lãi suất tính chậm nộp  đối với tiền thuế khai thiếu
Theo hướng dẫn tại Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016, trường 
hợp doanh nghiệp phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết phát sinh 
trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng), 
hoặc trước kỳ kê khai thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) 
đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC 
thì vẫn được nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
Liên quan đến tiền chậm nộp đối với tiền thuế khai thiếu, theo công văn 
10315, trường hợp số tiền thuế thiếu thuộc kỳ thuế phát sinh trước ngày 
1/7/2016, nhưng sau ngày 1/7/2016 cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện, hoặc 
người nộp thuế tự phát hiện thì tiền chậm nộp được xác định như sau:
 – Áp dụng mức 0.05%/ngày hoặc mức phù hợp quy định của quy định pháp luật 

từng thời kỳ trên số tiền nộp thiếu, kể từ ngày phải nộp theo quy định của pháp 
luật đến hết ngày 30/6/2016;

 – Áp dụng mức 0.03%/ngày trên số tiền nộp thiếu, kể từ ngày 1/7/2016 đến ngày 
nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 


