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A. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI 

1. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/07/2019 của Bộ Tài Chính về việc 

hướng dẫn quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp 

và khu kinh tế. 

Ngày ban hành:12/07/2019. 

Ngày hiệu lực: 26/08/2019. 

Về các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành 

hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ 

tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu 

công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án 

đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: 

a) Đối với giá trị TSCĐ: Được tính vào giá trị công 

trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng 

điều kiện là TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích 

khấu hao TSCĐ. 

b) Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu tại điểm a nêu trên): Được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

Về ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết 

cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ 

công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định 

pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan. 

2. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc 

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. 

Ngày ban hành: 05/08/2019. 

Ngày hiệu lực: 20/09/2019. 

Theo nội dung Thông tư, sẽ có 05 trường hợp doanh nghiệp được miễn loại phí, lệ phí này. 

Cụ thể: 

- Thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp. 

- Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp. 

- Cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan Nhà nước được miễn phí cung cấp 

thông tin doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký 

doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu. 

- Đối với trường hợp không được miễn: 

- Thông tư điều chỉnh giảm lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng được giảm từ 300.000 đồng 

xuống còn 100.000 đồng/lần. 

- Riêng lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn là 50.000 đồng/lần. 

3. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài Chính về việc 

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 hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ tài chính 

ban hành. 

Ngày ban hành: 08/08/2019. 

Ngày hiệu lực: 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.  

Về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

- Đối tượng lập dự phòng gồm nguyên 

liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng 

hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi 

đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, thành 

phẩm mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao 

hơn giá trị thuần có thể thực hiện được 

và đảm bảo điều kiện sau: 

 Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy 

định của Bộ Tài chính hoặc các bằng 

chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn 

hàng tồn kho. 

 Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài 

chính năm. 

- Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau: 
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Mức trích dự phòng = Lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 

X (Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 

kho. 

4. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng thẩm 

phan Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn định tội gian lận và trốn 

đóng BHXH 

Ngày ban hành: 15/08/2019. 

Ngày hiệu lực: 01/09/2019. 

Nghị quyết giải thích về một số thuật ngữ, hành vi phạm tội và tình tiết định khung hình 

phạt đối với tội gian lận và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Theo đó, hành vi "lập hồ sơ giả để gian lận BHXH" là hành vi lập hồ sơ BHXH trong đó 

có giấy tờ, tài liệu giả (ví dụ: giấy tờ, tài liệu không có thật, không do cơ quan có thẩm 

quyền cấp hoặc cấp không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, không đúng thời 

hạn...) để thanh toán các chế độ BHXH (khoản 1 Điều 2). 

Hành vi "giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT để gian lận BHYT" là hành vi lập, sử dụng hồ sơ, thẻ 

BHYT không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT của người 

khác để hưởng chế độ BHYT (khoản 6 Điều 2). 

"Trốn đóng BHXH" là hành vi của người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng BHXH 

nhưng gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ tiền 

BHXH cho số người lao động thuộc diện phải đóng (khoản 10 Điều 2). 

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này, doanh nghiệp nếu gian lận BHXH từ 5 lần trở lên sẽ 

bị coi là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và bị tăng khung hình phạt. 
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B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 2155/CT-TTHT ngày 06/05/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang 

về việc chính sách thuế đối với chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất sang doanh 

nghiệp thông thường. 

Trường hợp trước khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không 

hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của 

tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan 

Hải quan và nếu các tài sản này sau đó vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sau chuyển đổi, thì Công ty được 

kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố 

định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu trên. 

2. Công văn số 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính 

sách thuế và hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn. 

Theo Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 

21/12/2016, trong thời gian bị cưỡng chế không 

cho phép sử dụng hóa đơn, nếu cần phát hành hóa 

đơn để thu tiền, doanh nghiệp có thể mua lẻ hóa 

đơn của cơ quan thuế với điều kiện phải cam kết 

nộp 18% thuế. 

Cần lưu ý, trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn, 

bất kể là có hay không có doanh thu, doanh nghiệp 

vẫn phải kê khai thuế (do không thuộc các trường 

hợp được miễn kê khai thuế theo quy định tại 

khoản c Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC). 

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh doanh thu bán hàng trong thời gian bị cưỡng chế 

hóa đơn, nếu chưa xuất hóa đơn (lẻ), chưa khai thuế GTGT nhưng có kê khai quyết toán 

thuế TNDN đối với doanh thu này thì bị xử phạt về hành vi không xuất hóa đơn và khai 

sai, khai thiếu tiền thuế. 

3. Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục thuế Thành phố Hà 

Nội về việc hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng. 

"Phiếu quà tặng" (còn gọi là Voucher) được hiểu là một chứng từ có giá trị để đổi lấy hàng 

hóa, dịch vụ, chứ không phải là hàng hóa, dịch vụ. 

Theo đó, tại thời điểm bán phiếu quà tặng, bên bán không lập hóa đơn mà lập chứng từ thu 

và bên mua lập chứng từ chi để làm căn cứ hạch toán chi phí. Chỉ khi khách hàng dùng các 

phiếu quà tặng này để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ thì cơ sở bán hàng hóa, dịch vụ mới phát 

hành hóa đơn và khai nộp thuế. 
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4. Công văn số 3007/TCT-CS ngày 01/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc thời 

điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. 

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 1/11/2020, doanh 

nghiệp mới bắt buộc áp dụng thống nhất HĐĐT. Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 - 

1/11/2020, vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 

Nghị định 04/2014/NĐ-CP 

Theo đó, doanh nghiệp sẽ có đến 24 tháng để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và 

nhân lực để áp dụng HĐĐT theo quy định mới. 

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế mới (38/2019/QH14) vừa được thông qua cũng có một số quy 

định về áp dụng HĐĐT. Cụ thể, theo Điều 151, các quy định về HĐĐT tại Luật này sẽ bắt 

buộc áp dụng từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên khuyến khích doanh nghiệp áp dụng sớm hơn. 

 5. Công văn số 3042/TCT-CS ngày 02/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc chính 

sách thuế TNDN. 

Căn cứ các quy định hiện hành, 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 

hóa 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. 

6. Công văn số 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019 của Cục Thuế Thành phố Hà 

Nội về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN. 

Trường hợp Công ty phát sinh công tác phí cho một số chuyên gia không có HĐLĐ, nếu là 

chuyên gia trong nước thì khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (tiết i khoản 1 Điều 25 

Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Ngược lại, nếu là chuyên gia nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì phải khấu trừ thuế 

TNCN theo thuế suất 20% (khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC). 
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Riêng người nước ngoài là chuyên gia thực hiện dự án ODA, được miễn thuế TNCN nếu 

đáp ứng quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTG. 

7. Công văn số 63594/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế Thành phố Hà 

Nội về việc thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản công tác phí. 

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC , khi trả lương cho 

người có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, kể cả người có nhiều HĐLĐ tại nhiều nơi, Công ty vẫn 

khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến. 

Tuy nhiên, khi trả lương cho người không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải khấu trừ 

thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (tiết i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

Đối với khoản công tác phí, nếu Công ty chi trả cho người lao động phù hợp với mức 

khoán tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ thì được hạch toán vào chi phí, đồng thời 

người lao động cũng được miễn thuế TNCN (tiết đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-

BTC, khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) 

8. Công văn số 63600/CT-TTHT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế Thành phố Hà 

Nội về việc thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao 

động. 

Tùy từng khoản thanh toán và thời điểm chi 

trả là trước hay sau khi chấm dứt HĐLĐ, 

việc khấu trừ thuế TNCN sẽ khác nhau. 

Theo đó, đối với tiền lương, tiền công và các 

khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho 

thời gian làm việc trước khi chấm dứt 

HĐLĐ, sẽ khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến 

từng phần (điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 

111/2013/TT-BTC). 

Đối với trợ cấp thôi việc nếu chi trả đúng 

quy định của Bộ luật lao động và Luật BHXH thì được miễn khấu trừ thuế (điểm b.6 khoản 

2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

Đối với các khoản hỗ trợ thôi việc, hỗ trợ thâm niên theo chính sách của Công ty (ngoài 

quy định của Bộ luật lao động và Luật BHXH) nếu chi trả sau khi chấm dứt HĐLĐ và trên 

2 triệu đồng thì phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 

111/2013/TT-BTC). 

9. Công văn số 64601/CT-TTHT ngày 15/08/2019 của Cục Thuế TP.Hà Nội về 

việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm. 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà thầu nước ngoài gia công phần mềm, sau đó đội 

ngũ nhân viên ở Việt Nam sẽ thực hiện việc tiếp tục đóng gói và bán sản phẩm cho các đối 
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tác trong nước thì thu nhập của nhà thầu nước ngoài được hưởng từ phí gia công phần 

mềm thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC , 

cụ thể: 

1. Thuế GTGT: gia công phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

2. Thuế TNDN: Áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu là 5%. 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập từ bản quyền thì phải áp dụng tỷ lệ % 

thuế TNDN tính trên doanh thu là 10%. 

10. Công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/08/2019 của Tổng cục Thuế về việc kê 

khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của 

đơn vị chủ quản. 

Trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi 

nhánh (đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) thì Cục Thuế thực hiện cấp mã số thuế 

13 số cho địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3200/TCT-KK ngày 

12/8/2019 của Tổng cục Thuế. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, 

đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp lệ 

phí môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ 

Tài chính.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN  là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính 

chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn 

tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

  

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng 

lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản 

trị, có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. 

Điều này giúp Đại Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách 

hàng các dịch vụ phù hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng 

quốc tế. 
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