BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
•

CHÍNH PHỦ

1.

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019
Về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Nghị định này áp dụng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2.

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
- Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng quy định tại
Điều 1 Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

•
3.

BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư số 29/VBHN-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2019
Quy đinh
̣ áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiể m tra, giám sát hải
quan đối với hàng hóa xuấ t khẩ u, nhập khẩ u của doanh nghiệp
- Thông tư này quy đinh
̣ áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiể m
tra, giám sát hải quan đố i với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, đa ̣i lý,
dự án đươ ̣c áp du ̣ng chế đô ̣ ưu tiên; thủ tục thẩm định, công nhận, ta ̣m đình chỉ, điǹ h chỉ,
chế đô ̣ quản lý đố i với doanh nghiê ̣p, đa ̣i lý và dự án đươ ̣c áp du ̣ng chế đô ̣ ưu tiên.
- Chế độ ưu tiên: Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá; Thực hiện thủ
tục hải quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan; Kiểm tra
chuyên ngành; Thủ tục về thuế; Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ; Kiểm tra sau thông quan
Thông tư này có hiê ̣u lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI
•
4.

•

BỘ TÀI CHÍNH
Số 5845/BTC-TCHQ ngày 22 tháng 5 năm 2019
V/v xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXK
Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK) khi bán, tiêu
thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT),
thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (BVMT) (nếu có) và gửi đến
cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục
Ha ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan
khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành, kèm Thông tư này.

TỔNG CỤC THUẾ

5.

Số 1744/TCT-KK ngày 03 tháng 5 năm 2019
V/v: kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa
Người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm khi xác định nghĩa vụ thuế.
Trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa thì số tiền
thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế; số thuế giá trị gia
tăng hàng nhập khẩu nộp thừa không thuộc trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia
tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng. Nếu người nộp thuế đã kê khai khấu trừ thì
phải thực hiện khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế theo hướng dẫn tại khoản 5
Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Nếu cơ quan
Thuế đã hoàn, người nộp thuế nộp lại số tiền thuế hoàn cao hơn số tiền được hoàn theo kết
quả kê khai điều chỉnh và tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế theo quyết định
của cơ quan Thuế đến ngày nộp tiền thu hồi hoàn vào ngân sách nhà nước theo quy định tại
khoản 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế..

6.

Số 1783/TCT-CS ngày 06 tháng 5 năm 2019
V/v: thuế GTGT
Công ty TNHH Tân Lộc nhận thầu thi công xây dựng công trình nhà ở xã hội do Trung tâm
quản lý nhà và chung cư Ninh Thuận làm chủ đầu tư thì hoạt động xây dựng của Công ty
TNHH Tân Lộc thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Khi Trung tâm quản lý nhà
và chung cư Ninh Thuận bán nhà ở xã hội (nhà đáp ứng tiêu chỉ về nhà ở, về giá bán) cho các
đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật
về nhà ở thì nhà ở xã hội bán ra thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

7.

Số 1880/TCT-DNL ngày 13 tháng 5 năm 2019
V/v: hướng dẫn khai, nộp thuế
Về việc khai, nộp thuế GTGT: Công ty VNPT-IT có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trên
địa bàn tỉnh, thành phố khác địa phương nơi đóng trụ sở chính nếu các đơn vị này không trực
tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở
chính của Công ty.

8.

Số 1910/TCT-DNNCN ngày 14 tháng 5 năm 2019
V/v: hoá đơn lẻ từng lần phát sinh
Công ty sản xuất đường tinh luyện đã ngừng hoạt động và có thoả thuận trả nợ tiền mua mía
nguyên liệu cho người nông dân bằng đường tinh luyện. Khi người nông dân bán số đường
tinh luyện đó và cần hoá đơn để giao cho khách hàng thì thuộc diện được Cơ quan Thuế cấp
hoá đơn lẻ. Cá nhân phải thực hiện các thủ tục khai thuế theo quy định đối với cá nhân khai
thuế theo tùng lần phát sinh. Cơ quan thuế xem xét hồ sơ chứng minh nguồn gốc của hàng
hoá đảm bảo đúng với thoả thuận trả nợ giữa Công ty và người nông dân.

9.

Số 1950/TCT-CS ngày 16 tháng 5 năm 2019
V/v: chính sách thuế
- Về giá tính thuế GTGT đối với vận tải: Công ty TNHH vận tải Hải Phương trả cho tổ
chức nước ngoài khoản tiền hoa hồng môi giới vận tải hàng hoá cho khách hàng tại Việt
Nam theo chiều từ Việt Nam đi nước ngoài thì khoản tiền hoa hồng môi giới vận tải hàng
hoá mà tổ chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
- Về chi phí hoa hồng môi giới: Trường hợp hợp đồng vận tải không quy định tên người
được hưởng hoa hồng môi giới thì theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hải Phòng nêu
tại công văn số 15662/CT - KT2 nêu trên, đây là lý do đặc thù của ngành vận tải biển
quốc tế. Vì vậy đề nghị Cục Thuế làm rõ lý do đặc thù là gì để có đủ cơ sở xác định có
hay không được tính vào chi phí được trừ, nhất là đối với trường hợp đã khấu trừ thuế
nhà thầu nước ngoài mà doanh nghiệp phải nộp thay theo quy định về thuế áp dụng với
nhà thầu tại Việt Nam.

10.

Số 1970/TCT-DNNCN ngày 17 tháng 5 năm 2019
V/v: chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài
- Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phát sinh thu nhập từ việc chuyển
nhượng cổ phiếu của công ty tại Nhật Bản được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng
chứng khoán. Do vậy thống nhất với đề xuất của Cục Thuế là cá nhân thực hiện khai, nộp
thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại
Cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
- Trường hợp Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần về việc nộp
thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu thì thực hiện theo
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký.

11.

Số 2119/TCT-CS ngày 27 tháng 5 năm 2019
V/v chính sách thuế
- Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về
giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của
pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì
không được giải quyết hoàn thuế..
- Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra
của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà
nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại
số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

•

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

12.

Số 35857/CT-TTHT ngày 20 tháng 5 năm 2019
V/v hoá đơn GTGT khi tặng hàng mẫu cho khách hàng
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á có phát sinh hoạt động tặng hàng mẫu theo
quy định của pháp luật về thương mại cho khách hàng là các nhà thuốc trên toàn quốc để
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thì khi tặng hàng mẫu Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên
hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của
pháp luật về thuế GTGT. Công ty không thuộc trường hợp được sử dụng bảng kê để liệt kê
thông tin các nhà thuốc được tặng hàng mẫu kèm theo hoá đơn.

13.

Số 37290/CT-TTHT ngày 23 tháng 5 năm 2019
V/v ngành nghề được phép kinh doanh
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2015: Tại Điều 7 quy định quyền của doanh nghiệp như sau: “1. Tự do kinh doanh
trong những ngành, nghề mà luật không cấm...”. Tại Điều 8 quy định nghĩa vụ của doanh
nghiệp: “1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư
kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.”
- Căn cứ quy định trên, Công ty quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không
cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều
kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.



