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•
Công văn 59/TXNK-CST ngày
05/01/2017 ban hành bởi Tổng Cục Hải
quan hướng dẫn về chính sách thuế đối với
hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của
dự án ưu đãi đầu tư
•
Công văn 5465/TCT-KK ngày
25/11/2016 của Tổng cục thuế về chi phí
được trừ khi tính thuế thu nhập doanh
nghiệp
•
Công văn 5690/TCT-CS ngày
08/12/2016 của Tổng cục thuế về việc lập
hóa đơn
•
Công văn 11446/TCHQ-TXNK ngày
06/12/2016 của Tổng cục Hải quan việc
hoàn thuế sản phẩm thuê DNCX gia công
sau khi xuất khẩu

Bản tin hàng tháng được soạn thảo bởi Phòng Tư vấn Thuế,
Công ty TNHH AIC Việt Nam

1.
Công văn 59/TXNK-CST
ngày 05/01/2017 ban hành bởi
Tổng Cục Hải quan hướng dẫn
đối với dự án đầu tư thuộc địa
bàn ưu đãi đầu tư và không
thuộc ngành nghề ưu đãi đầu
tư thì được miễn thuế đối với
hàng hóa nhập khẩu để tạo tài
sản cố định phục vụ sản xuất
(không phải dịch vụ) của dự án
ưu đãi đầu tư. Theo đó, đối với
trường hợp hàng hóa nhập
khẩu phục vụ các dịch vụ trong
khách sạn, thiết bị phục vụ
khách sạn, nhà hàng, khu vui
chơi không thuộc đối tượng
được miễn thuế nhập khẩu
theo quy định tại khoản 11
Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu,
thuế
nhập
khẩu
số
107/2016/QH13.

2. Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng
cục thuế về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp cho trường hợp công ty ủy quyền cho cá
nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ tín
dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho
người bán, sau đó công ty sẽ thanh toán cho cá nhân
thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài
khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài
khoản cá nhân. Điều kiện:
- Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại
quy chế quản lý tài chính của công ty hoặc quyết định về
việc ủy quyền của công ty cho cá nhân.
- Các khoản chi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng
minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho mục đích
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Công văn 5690/TCT-CS ngày 08/12/2016 của Tổng
cục thuế về trường hợp khi cung ứng dịch vụ khám
chữa bệnh từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, khách hàng
không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã
số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ
“khách hàng không lấy hóa đơn” hoặc “khách hàng
không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

4. Công văn 11446/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2016 của Tổng cục Hải quan việc hoàn
thuế sản phẩm thuê DNCX gia công sau khi xuất khẩu: trường hợp doanh nghiệp nội
địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hàng hóa, khi nhập khẩu trở lại đã nộp thuế
nhập khẩu cho phần giá giá trị tăng thêm của sản phẩm gia công, sau đó sản phẩm
này được tiếp tục chế biến sản xuất và đã xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào
khu phi thuế quan thì doanh nghiệp nội địa được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã
nộp.
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