
BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 10 NĂM 2018

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH

 CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018
Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội
bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động

về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại
Việt Nam.

- Đối tượng áp dụng: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc
chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác
định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

2. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo
hiểm y tế; Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số
đối tượng; Mức hưởng, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,…
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 BỘ TÀI CHÍNH

3. Số 12247/BTC-CST ngày 5 tháng 10 năm 2018
V/v hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
- Trường hợp nguyên liệu, hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

không phải là trường hợp hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo quy định tại Luật
số 106/2016/QH13 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP vì nguyên liệu, hàng hoá nhập
khẩu này khi xuất khẩu không còn giữ nguyên trạng như ban đầu.

- Trường hợp hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công
hàng hoá xuất khẩu không theo hợp đồng gia công ký kết với bên nước ngoài (không
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế
GTGT), khi nhập khẩu doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định, khi
xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và cơ quan thuế thực hiện
hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu theo quy định.



4. Số 13245/BTC-TCDN ngày 29 tháng 10 năm 2018
V/v Chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC
CE Complex
- Hiện nay, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được thành lập và

hoạt động trong Khu công nghệ cao, không phải hoạt động trong khu chế xuất, khu
công nghiệp hay khu kinh tế.

- Mặt khác, tổng doanh thu chịu thuế GTGT từ 01/2016 đến 06/2018 là 165.613 tỷ đồng,
trong đó doanh thu chịu thuế suất 0% (doanh thu xuất khẩu) là 124.262 tỷ đồng chiếm
tỷ lệ 75,03% (trong đó 2016 là 69%, 2017 là 78%, 6 tháng đầu năm 2018 là 76%). Như
vậy, tỷ lệ xuất khẩu của Samsung CE chỉ đạt trung bình khoảng 75%, chưa đảm bảo
điều kiện là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu
công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên và tình hình thực hiện
thực tế tại doanh nghiệp, thì chưa có cơ sở cho phép Samsung CE chuyển thành DNCX.

 TỔNG CỤC THUẾ

5. Số 3790/TCT-DNL ngày 05 tháng 10 năm 2018
V/v trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số
20/2017/NĐ-CP.
Đối với những vướng mắc phát sinh có liên quan tới quy định xác định chi phí lãi vay được
trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được đề cập tại các công văn nêu trên (như thời
điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn
hoặc bằng không (0) v.v.), đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục
Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng
doanh nghiệp biết và thực hiện.

6. Số 3808/TCT-CS ngày 08 tháng 10 năm 2018
V/v thuế GTGT
Công ty Cổ phần Vifon (trụ sở Long An) đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới “Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon - tại
Hải Dương” đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động. Công ty Cổ phần Vifon
thành lập Công ty Cổ phần Vifon - Chi nhánh Hải Dương đã đăng ký thuế và được cấp mã
số thuế, nhưng chi nhánh Hải Dương không quản lý dự án. Công ty cổ phần Vifon (trụ sở
Long An) trực tiếp quản lý dự án, kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án trên Mẫu số
02/GTGT và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT riêng đối với số thuế đầu vào của dự án thì Cục
Thuế tỉnh Long An xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nêu trên theo hướng
dẫn tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài
chính.

7. Số 3893/TCT-CS ngày 11 tháng 10 năm 2018
V/v chính sách thuế
Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo
tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này
chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát
sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào



năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm
phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này
được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn
giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

8. Số 3979/TCT-CS ngày 16 tháng 10 năm 2018
V/v hoá đơn điện tử
- Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp

dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hoá đơn điện
tử, cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử theo thoả thuận giữa người bán và người
mua.

- Thời hạn thanh toán theo thoả thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua.

9. Số 4015/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2018
V/v thuế GTGT
Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án
theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với
dự án). Công ty đã được Ban quản lý thoả thuận cho thuê đất, đã bàn giao đất trên thực địa
và Công ty đã triển khai dự án đầu tư thì:
- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt

động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế
GTGT.

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì Cục Thuế xem xét, xử lý hoàn thuế
GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

- Trường hợp dự án đầu tư vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
không chịu thuế GTGT, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chịu thuế thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ, hoàn thuế theo tỷ
lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính.

10. Số 4003/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2018
V/v chính sách thuế
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt có phát sinh chi phí mua hàng hoá bên ngoài
để làm quà trung thu, quà tết cho cán bộ, công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi thì nếu
khoản chi phí mua hàng hoá dùng làm quà cho nhân viên không vượt quá 01 tháng lương
bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định thì Công ty cổ phần tư vấn và
xây dựng Sao Việt được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ, đồng
thời Công ty phải lập hoá đơn GTGT theo quy định.

11. Số 4005/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2018
V/v chính sách thuế
- Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao

gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, có đăng ký lưu hành theo quy định của
Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% như quy định tại Khoản 8
Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.



- Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thực phẩm chức năng, có đăng ký
lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%
như quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

12. Số 4037/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2018
V/v: thuế GTGT
Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt
Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài
nếu đáp ứng các điều kiện về vận tải quốc tế tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất 0% theo quy định.





2018年第 10月份之業務通信

A. 新法律文件

 政府

1. 2018年 10月 15日第 143/2018/NĐ-CP號法令
詳細介紹社會保險法和職業安全健康法對在越南工作的外籍員工的強制性社
會保險
- 本法令詳細介紹社會保險法和職業安全健康法對在越南工作的外籍員工的
強制性社會保險

- 適用對象：在越南工作的外籍員工必須繳納強制性社會保險，在獲得由越
南有權機關簽發的工作許可證或執業證書或執業許可證及活期勞動合同，

或者期限為 01年以上的定期合同。

該法令於 2018年 12月 01日起生效。

2. 2018年 10月 17日第 146/2018/NĐ-CP號法令
詳細介紹和指導實施健康保險法的若干條款

該法令規定參加健康保險之對象；繳納健康保險的繳費水平和責任；國家預
算的支持水平；醫療保險的繳納方法；福利，體檢和治療程序等

該法令於 2018年 12月 01日起生效。

B.指導-回復文書

 財政部

3. 2018年 10月 05日第 12247/BTC-CST號
主旨：對用於生產，加工出口貨物的進口原材料進行 VAT退稅
為生產或加工出口貨物而進口的原材料和貨物，並不是進口貨物後未經加

工而出口，將根據第 106/2016/QH13號法令和第 100/2016/NĐ-CP 號法令，

因為這些進口原材料和貨物當出口時將不再處於原始狀態。

- 如果貨物是進口用於生產或加工出口貨物的原材料、物資或零件，而非按

照與外商簽訂的加工合同（不屬於 VAT 應稅對象依據增值稅法第 5 條第

20 款規定），進口貨物時，企業必須按規定申報繳納增值稅，出口時，增

值稅稅率為 0％，稅務機關應當按照規定退還出口貨物的增值稅。

4. 2018年 10月 29日第 13245/BTC-TCDN號
主旨：Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd轉變為出口加工型企業
- 目前，Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd在高科技園區成立

並運營，不是在出口加工區，工業園區或經濟區運營。



- 另一方面，2016年 01月至 2014年 06月應稅收入總額為 1,656,130億越南
盾，其中稅率為 0％（出口營業額）的營業額為 1,242,620 億越南盾，佔

75.03％（ 其中 2016年是 69％，2017年是 78％，2018年 6個月是 76％）。

因此，Samsung CE 的出口率僅達到平均約 75％，尚未達到“在工業園區

和經濟區專門製造出口產品的企業”之條件，依據政府 2018/08/22 日第

82/2018/NĐ-CP 號法令關於工業園區和經濟區管理規定。根據上述第

82/2018/NĐ-CP 號法令的規定和企業的實際狀況，沒有任何依據可允許

Samsung CE轉換為出口加工型企業（EPE）。

 稅務總局

5. 2018年 10月 05日第 3790/TCT-DNL號
主旨：回復各企業對執行第 20/2017/NĐ-CP號法令的建議
對於在上述正式函件中提到的確定可扣除貸款利息支出當確定 CIT 應稅收入

入時之疑問（截至第 20 號法令有效時點，或者營業淨利潤總額加貸款利息支

出加期中折舊費用（EBITDA）小於或等於零（0）...），這些是超出稅務總

局管轄範圍的內容。因此，稅務總局將報告財政部，報告政府首相考慮，解

決並提供一般指導以各商業可以了解和實施。

6. 2018年 10月 08日第 3808/TCT-CS號
主旨：增值稅
Vifon 股份公司（隆安總辦事處）是通過扣除方式繳納增值稅的納稅者，具有

新投資項目“駐海陽 Vifon食品加工廠 ”正在投資階段，尚未運作。Vifon股

份公司成立 Vifon股份公司 - 海陽分公司，已經進行稅務登記和有了稅務號碼，

但海陽分公司不管理該項目。Vifon 股份公司（隆安總辦事處）直接管理項目，

分別在 02/GTGT 表格上申報投資項目的進項增值稅，並為進項稅額單獨申請

增值稅退稅。隆安省稅局將按照財政部 2016/08/12 日第 130/2016/TT-BTC 號

通知第 1條第 3款第 3點之指導以處理上述投資項目的增值稅退稅申請。

7. 2018年 10月 11日第 3893/TCT-CS號
主旨：稅務政策
對於按照進度從客戶預收款項並按照所收取的營業額百分比暫時申報納稅的

房地產企業，該營業額不得計入年中 CIT 應稅收入，同時在按照進度從客戶

預收款當年中開始銷售時所產生的廣告、營銷、促銷和經紀佣金的費用，將

尚未不計入當年費用。廣告、營銷、促銷、經紀佣金等費用，按照不動產交

接第一年規定的控制水平和 CIT應稅收入計入可扣除費用。

8. 2018年 10月 16日第 3979/TCT-CS號
主旨：電子發票
- 如果賣方在銷售商品或提供服務時選擇使用電子發票，賣方應按照雙方間

達成的協議通知買方電子發票格式，交接方式。

- 付款期限應根據賣方與買方之間的民事合同協議確定。



9. 2018年 10月 17日第 4015/TCT-CS號
主旨：增值稅
FPT Software Hanoi Company Limted（Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội）

已根據投資法對投資項目實施投資登記程序（已獲得該項目的投資證書）。

本公司已得到管理會同意出租土地，交付土地並且公司已實施投資項目，將：

- 對於 FPT Software Hanoi Company Limted的投資項目服務於不徵收增值稅

的經營活動，將不可扣除或退還增值稅。

- 若 FPT Software Hanoi Company Limted的投資項目服務於徵收增值稅的經

營活動，將稅務部門應當按照規定考慮和辦理投資項目的增值稅退稅。

如果投資項目又服務於徵收增值稅的貨物服務經營活動，又服務於不徵收

增值稅的貨物服務經營活動，那麼該投資項目的進項增值稅金額應按財政

部 2013年 12月 31日第 219/2013/TT-BTC號通知第 14條第 4款第 c點指

導下規定的百分比（％）進行扣除或退還。

10. 2018年 10月 17日第 4003/TCT-CS號
主旨：稅務政策
Sao Viet 諮詢和建築股份公司（Sao Viet Construction And Consulnts Joint

Company，Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt）產生了不使用福利基

金在外面購買商品的費用，以贈送中秋、新年禮品給幹部和人員，如果購買

禮品費用不超過納稅年度實際支付的一個月平均工資規定，則 Sao Viet 諮詢

和建築股份公司將可以列入可扣除費用並可扣除相應的進項增值稅，公司必

須按規定填寫增值稅發票。

11. 2018年 10月 17日第 4005/TCT-CS號
主旨：稅務政策
- 如果 D-Glucosamine 被確定為預防和治療藥物，包括根據衛生部規定註冊

流通的成藥和藥品原料，則應按 5％的增值稅稅率繳納，依據財政部 2015

年 02月 27日第 26/2015/TT-BTC號通知第 1條第 8款規定。

- 如果 D-Glucosamine 被確定為功能性食品並根據衛生部的規定註冊流通，

則應按 10％的增值稅稅率繳納，依據財政部第 219/2013/TT-BTC號通知第

11條規定。

12. 2018年 10月 17日第 4037/TCT-CS號
主旨：增值稅
國際運輸包括從越南到國外或從國外到越南的運送乘客，行李和貨物，或者

如果國外出發地和目的地都滿足財政部 2013/12/31 日第 219/2013/TT-BTC 號

通知第 9條對國際運輸規定的條件，將適用 0%稅率。
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