
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 8 NĂM 2019 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

1. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp  

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này áp dụng đối với người nộp,tổ chức 

thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019. 

 

2. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 

khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây 

dựng tại doanh nghiệp  

- Thông tư này hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự 

phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng làm cơ sở xác định 

khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định. 

- Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của 

các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• TỔNG CỤC THUẾ 
 

3. Số 3002/TCT-DNL ngày 01 tháng 8 năm 2019 

V/v: hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP 

- Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của NNT được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được tính 

trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ 

giao dịch vay với bên liên kết hay bên độc lập và không bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, 

lãi tiền vay. 

 

 



 

 

- Trường hợp NNT không hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 

01/5/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được phân bổ tương 

ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 01/5/2017. 

 

4. Số 3042/TCT-CS ngày 02 tháng 8 năm 2019 

V/v: chính sách thuế TNDN 

- Về nguyên tắc doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng 

điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là toàn bộ thu nhập phát sinh 

từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 TNDN (như chuyển nhượng 

dự án, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hoá 

dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt). 

- Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và được hưởng ưu đãi thuế TNDN có bổ sung 

ngành nghề kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp không tăng vốn, không thực hiện 

đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ hoạt động thương mại được bổ sung không 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

 

5. Số 3352/TCT-KK ngày 22 tháng 08 năm 2019 

V/v thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu 

Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu cho doanh 

nghiệp Việt Nam qua ngân hàng bằng hình thức thư tín dụng (L/C), nhưng thực tế chứng từ 

thanh toán qua ngân hàng của ngân hàng phục vụ doanh nghiệp Việt Nam thể hiện tài khoản 

ngân hàng phía nước ngoài chuyển tiền thanh toán không phải là tài khoản ngân hàng của 

khách hàng nước ngoài hoặc tài khoản ngân hàng của bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài thực hiện thanh toán theo uỷ quyền của khách hàng nước ngoài thể hiện trên hợp đồng 

xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) có liên quan theo 

hướng dẫn tại Điểm b.3 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì chứng từ thanh 

toán qua ngân hàng này không đủ điều kiện để được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với 

hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. 

 

• CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

6. Số 8901/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2019 

V/v: hoá đơn 

- Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, công ty xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng thì về 

nguyên tắc hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên 1 tờ hoá đơn nên hoá đơn điện tử 

không lập kèm bảng kê. 

- Trường hợp Công ty cung cấp hệ thống thiết bị cho trại gà thịt khi lập hoá đơn điện tử 

ghi nội dung cung cấp hệ thống thiết bị cho trại gà thịt đính kèm bảng kê chi tiết linh 

kiện, phụ kiện có trong hệ thống thiết bị như trình bày là phù hợp. 

 

7. Số 8912/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2019 

V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Trường hợp Công ty theo trình bày phát sinh khoản chi phí vé máy bay của hãng hàng 

không nước ngoài cho người lao động đi công tác (có quyết định cử đi công tác), cá nhân 

tự thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó Công ty thanh toán lại cho cá nhân 

theo quy chế công tác phí của Công ty thì khoản chi 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 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính. Trường hợp Công ty trực tiếp 



 

 

mua vé máy bay cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty nhưng không thu hồi được thẻ lên máy bay (boarding pass) thì thực hiện 

theo quy định tại Mục 2.9 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. 

- Lưu ý: Đối với vé máy bay mua của các hãng hàng không nước ngoài không có văn 

phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam Công ty có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu (nếu có) 

theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại 

Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. 

 

8. Số 8892/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2019 

V/v thuế thu nhập cá nhân 

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cộng tác viên (không phải hợp đồng lao 

động) với kỹ sư người nước ngoài không phải là thương nhân để thực hiện công việc: cố vấn, 

nghiên cứu, định vị thị trường... thì toàn bộ thu nhập từ hợp đồng của cá nhân này (bao gồm 

tiền thù lao, chi phí đi lại, phí lưu trú tại Việt Nam, chi phí vé máy bay khứ hồi) chịu thuế 

TNCN từ tiền lương, tiền công. 

 

9. Số 8839/CT-TTHT ngày 20 tháng 8 năm 2019 

V/v: Chính sách thuế 

- Công ty ký hợp đồng thuê các đơn vị khác gia công thì khi vận chuyển bán thành phẩm, 

nguyên, nhiên, vật liệu cho các đơn vị nhận gia công phải có Hợp đồng gia công, Phiếu 

xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu số 03 XKNB ban hành kèm theo Thông tư 

39/2014/TT-BTC) và Lệnh điều động nội bộ kèm theo. 

- Khi Công ty nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho Công ty phải có hoá đơn 

tiền gia công; phiếu xuất kho và hợp đồng nhận gia công. 

 

10. Số 9143/CT-TTHT ngày 22 tháng 8 năm 2019 

V/v: Chính sách thuế 

Công ty TNHH Quảng trường Charm & CI (Công ty) là Công ty TNHH một thành viên do 

Công ty Charm Engineering Co.,LTD (doanh nghiệp Hàn Quốc) là chủ sở hữu 100% vốn 

điều lệ, chuyển nhượng 100% vốn điều lệ sang Công ty CHL Venture Limited (doanh nghiệp 

British Virgin Island), thì Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo Mẫu số 

05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC theo quy định tại Điều 16 

Thông tư 151/2014/TT-BTC nêu trên. 

 

11. Số 9216/CT-TTHT ngày 23 tháng 8 năm 2019 

V/v: thuế thu nhập cá nhân 

- Về trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN của Văn phòng: nếu Văn phòng có phát sinh 

trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì Văn 

phòng có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho 

các cá nhân có uỷ quyền. 

- Về việc kê khai giảm trừ người phụ thuộc: Đối với người phụ thuộc là cá nhân khác theo 

quy định tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (như: anh, 

chị, em ruột; ông, bà nội ngoại;...) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là 

ngày 31/12, nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên người nộp thuế không 

được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó. Đối với người phụ thuộc là cha mẹ, 

vợ chồng và con, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ 

thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát 

sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế lập hồ sơ quyết toán thuế và đề nghị hoàn 

thuế có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế nộp 



 

 

hồ sơ quyết toán thuế phát sinh số thuế phải nộp sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày 

kết thúc năm dương lịch mà chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong 

năm tính thuế thì không được tính giảm trừ gia cảnh. 

 

12. Số 9581/CT-TTHT ngày 30 tháng 8 năm 2019 

V/v: Thuế thu nhập cá nhân 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm 

giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng 

kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. 

- Trường hợp Công ty tổ chức cho người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ và người 

lao động sẽ được nhận tiền lương làm thêm giờ bằng 300% so với ngày làm việc bình 

thường cộng với tiền lương ngày lễ nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao 

động thì phần chênh lệch giữa tổng thu nhập này và mức tiền lương, tiền công tính theo 

ngày làm việc bình thường được miễn thuế TNCN theo quy định. 

 

 

 

 

 

 


