
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 9 NĂM 2019 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2019 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh  

- Phạm vi: Nghị định này quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi 

phạm hành chính về cạnh tranh, hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh khác và thẩm 

quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh 

khác. 

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) 

bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp 

hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hiệp hội ngành, nghề hoạt động 

tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. 

 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018: Điểm 

b, khoản 4, Điều 4; Điểm h, khoản 6, Điều 15; Bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 22; Bổ 

sung Điều 7a. 

- Sửa đổi, bổ sung cột “Mô tả” tại mục III Phụ lục II Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải 

nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho cơ quan hải quan ban hành kèm theo 

Thông tư số 38/2018/TT-BTC. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2019. 

 

3. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 

2018 của Chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ  

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hoá đơn điện tử bao gồm: nội dung hoá đơn điện 

tử, thời điểm lập hoá đơn điện tử, định dạng hoá đơn điện tử, áp dụng hoá đơn điện tử, cung 

cấp dịch vụ hoá đơn điện tử, quản lý sử dụng hoá đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu 

hoá đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019. 

 

 

 



 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

4. Số 11243/BTC-TCT ngày 24 tháng 9 năm 2019 

V/v: Chính sách thuế TNDN 

Văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường 

hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và 

không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang 

hạch toán phụ thuộc. 

 

• TỔNG CỤC THUẾ 
 

5. Số 3509/TCT-DNL ngày 04 tháng 9 năm 2019 

V/v: hướng dẫn triển khai hoá đơn điện tử 

- Về việc tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in song song với hoá đơn điện tử. 

- Về chữ ký số của người mua trên Hoá đơn điện tử. 

- Về chữ ký của người đại diện trước pháp luật và dấu trên hoá đơn chuyển đổi sang giấy. 

- Về việc lập hoá đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang. 

 

6. Số 3612/TCT-DNNCN ngày 12 tháng 9 năm 2019 

V/v xác định giá trị tài sản khi HKD chuyển thành DN 

Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hoá tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển 

đổi lên doanh nghiệp để được hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thì thực hiện như sau: 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hoá tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có 

đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định: tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu 

của doanh nghiệp mới vừa thành lập theo quy định của pháp luật thuế và hướng dẫn của 

chế độ kế toán hiện hành. 

- Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hoá tồn kho của hộ kinh doanh cá thể 

không có hoặc không đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh thực hiện 

đánh giá lại tài sản theo quy định. Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ 

kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định giá để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính 

vào chi phí được trừ (khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) 

khi xác định thu nhập chịu thuế. 

 

7. Số 3614/TCT-DNNCN ngày 12 tháng 9 năm 2019 

V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in thì phải 

nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trường 

hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có đủ các điều kiện nêu tại Điều 1, Phần A Thông tư số 

37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính thì được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu 

với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu, ra 

thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì 

thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để Ngân hàng được biết. 

 

 



 

 

 

8. Số 3812/TCT-KK ngày 24 tháng 9 năm 2019 

V/v cấp MST, kê khai thuế GTGT đối với địa điểm KD của DN khác tỉnh với đơn vị chủ 

quản 

Trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của 

doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp 

tỉnh nơi doanh nghiệp, hoặc nơi chi nhánh của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chi 

nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh) từ ngày Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì 

cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh 

doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh và đơn vị chủ quản địa điểm kinh 

doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn 

tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho 

đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành. 

 

9. Số 3913/TCT-CS ngày 30 tháng 9 năm 2019 

V/v thuế GTGT 

- Trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta xuất khẩu hàng hoá cho khách hàng nước 

ngoài là Công ty International Marketing Specialists, Inc., sau đó khách hàng nước ngoài 

uỷ quyền cho bên thứ ba ở nước ngoài là Công ty Bonamar Corporation thanh toán qua 

ngân hàng theo quy định tại phụ lục hợp đồng xuất khẩu hoặc văn bản điều chỉnh hợp 

đồng thì việc uỷ quyền thanh toán nêu trên là theo hướng dẫn tại điểm b.3 khoản 3 Điều 

16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

- Theo trình bày tại công văn số 445/CT-KK nêu trên và các tài liệu gửi kèm thì trong 13 

lô hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta xuất cho International 

Marketing Specialists, Inc. có 09 lô hàng (từ lô số 01 đến lô số 09) có xác nhận của Bộ 

phận giám sát Hải quan trước ngày 2/8/2018, trước thời điểm hai bên ký Phụ lục 01/18 

ngày 2/8/2018 thoả thuận về việc người mua là International Marketing Specialists, Inc 

chỉ định cho Bonamar Corporation thanh toán cho 13 đơn đặt hàng và Phụ lục này có giá 

trị kể từ ngày ký. Tuy nhiên, tại 09 đơn đặt hàng điều khoản thanh toán có ghi: “Bằng 

TTR 100% tổng giá trị hoá đơn trong vòng 03 ngày sau khi sản phẩm được USFDA thông 

qua và được chuyển đến kho chỉ định của người mua.” Do đó, đề nghị Cục thuế tỉnh Sóc 

Trăng rà soát thêm về điều kiện, thời hạn thanh toán giữa Công ty International Marketing 

Specialists, Inc. và Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta và đối chiếu các quy định nêu trên 

để xử lý. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

10. Số 68923/CT-TTHT ngày 03 tháng 09 năm 2019 

V/v thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú 

- Trường hợp Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV mở Văn phòng đại diện tại Lào, 

Campuchia và sử dụng lao động bản địa làm việc cho Văn phòng đại diện, nếu các cá 

nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập có được do làm việc 

cho Văn phòng đại diện tại nước ngoài không chịu thuế TNCN tại Việt Nam. 

- Trường hợp Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV chi trả chi phí ăn ở, đi lại ... cho 

người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam (là các cá nhân không cư trú) thì 

khoản chi phí ăn ở, đi lại cho người lao động, nước ngoài tại Việt Nam là thu nhập chịu 

thuế TNCN; Công ty có trách nhiệm khấu trừ 20% trước khi chi trả cho cá nhân theo quy 

định. 

 

 



 

 

 

 

- Khoản tiền lương, tiền công Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV chi trả cho người 

lao động nước ngoài (là cá nhân không cư trú tại Việt Nam) khi thực hiện phần việc tại 

Việt Nam được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam. Công ty có trách 

nhiệm khấu trừ 20% thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân theo quy định. 

 

11. Số 70538/CT-TTHT ngày 09 tháng 9 năm 2019 

V/v khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay 

Trường hợp Công ty được Công ty mẹ tại Nhật Bản trả thay các khoản chi phí hoạt động 

(Công ty mẹ trả tiền cho nhà cung cấp, Công ty không có nghĩa vụ trả lại tiền cho Công ty 

mẹ đối với các khoản trả thay này), Công ty không có chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC nêu trên thì Công ty không đủ điều kiện để được kê khai, khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các hoá đơn 

GTGT nhận được từ nhà cung cấp. 

 

12. Số 71443/CT-TTHT ngày 11 tháng 09 năm 2019 

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

Việc xác định chi phí lãi vay của người nộp thuế có giao dịch liên kết được trừ để xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP 

được thực hiện như sau: 

- Áp dụng quy định đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 01/05/2017 trở đi đến hết năm 

tài chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau ngày 01/05/2017. 

- Trường hợp người nộp thuế hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ 

01/05/2017 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 xác định theo số 

liệu phát sinh thực tế. Trường hợp người nộp thuế không hạch toán theo dõi riêng được 

kết quả kinh doanh từ ngày 01/05/2017 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 

01/05/2017. 

 

13. Số 72944/CT-TTHT ngày 18 tháng 09 năm 2019 

V/v thuế GTGT khi mua bán hàng hoá, dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất 

- Trường hợp Công ty TNHH tư vấn thiết kế CIMAS (sau đây gọi là CIMAS) ký hợp đồng 

với Công ty TNHH vật liệu VinaSanfu (doanh nghiệp chế xuất) để thực hiện một số hạng 

mục (như tư vấn cấp phép phòng cháy chữa cháy; xin giấy phép xây dựng; thiết kế, thi 

công, lắp đặt nhà thép tiền chế; công tác thi công cọc) thì hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho 

doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng 

điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. 

- Trường hợp CIMAS tiếp tục ký hợp đồng với các nhà thầu phụ để thực hiện dự án nêu 

trên thì các nhà thầu phụ phải lập hoá đơn, tính, kê khai nộp thuế GTGT 10% theo quy 

định. CIMAS được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 

15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

của Bộ Tài chính. 

 

 


