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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i) Điều kiện và chứng từ cần thiết để xác định chi phí bảo 

hành được trừ
Theo hướng dẫn tại Công văn số 4738/TCT-CS ngày 
13/10/2016, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bảo hành 
miễn phí cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng 
bán hàng, đồng thời  doanh nghiệp trích lập và sử dụng 
khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa theo 
quy định về chế độ kế toán thì được tính trừ các chi phí 
có liên quan khi tính thuế TNDN. Hồ sơ chứng minh cho 
giao dịch này bao gồm (i) Biên bản kiểm tra sản phẩm, (ii) 
Phiếu xuất kho sản phẩm đổi bảo hành, và (iii) Phiếu nhập 
kho khi nhận sản phẩm lỗi cần thay thế. 

(ii) Tạm ứng cho nhân viên không cho mục đích sản xuất 
kinh doanh và cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0% 
thì chi phí lãi vay của doanh nghiệp không được trừ, và 
thuộc trường hợp ấn định thuế 
Theo hướng dẫn tại các Công văn 2323/TCT-CS ngày 
30/5/2016 và Công văn 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016, 
trường hợp doanh nghiệp chi tạm ứng cho cá nhân mà 
không có tài liệu, hồ sơ chứng minh cho mục đích sản 
xuất kinh doanh dẫn đến việc doanh nghiệp bị thiếu 
nguồn lực tài chính và phải đi vay bên ngoài; đồng thời, 
doanh nghiệp lại cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 
0% thì chi phí lãi vay của doanh nghiệp sẽ không được 
tính trừ khi xác định thuế TNDN. Giao dịch cho vay với lãi 
suất 0% được coi là không tuân thủ theo giá thị trường và 
thuộc trường hợp ấn định thuế. 

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn
(i) Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các thông tư 

về thuế GTGT về điều kiện thanh toán qua ngân hàng
Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/
TT-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219 
về thuế GTGT. Theo đó, Thông tư 173 đã bãi bỏ điều kiện 
phải đăng ký hoặc thông báo tài khoản của bên bán và tài 
khoản của bên mua với cơ quan thuế đối với khoản thanh 
toán qua ngân hàng cho mục đích khấu trừ thuế GTGT. 
Trước đó, theo một số hướng dẫn của cơ quan thuế, 
trường hợp người mua và người bán tiến hành thanh toán 
qua tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký với cơ quan 
thuế thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng sẽ không được 
khấu trừ, hoàn thuế. 

Thông tư 173 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.

(ii) Tỷ giá xuất hóa đơn trong trường hợp doanh nghiệp hạch 
toán kế toán bằng đồng ngoại tệ
Theo hướng dẫn tại Công văn số 4886/TCT-KK ngày 
21/10/2016, trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán 
bằng đồng ngoại tệ (Ví dụ: Đô-la Mỹ) và phát sinh doanh 
thu bán hàng hóa với đơn vị tiền tệ là ngoại tệ (Đô-la Mỹ) 
thì doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng Đô-la Mỹ và kèm 
theo tỷ giá mua vào Đô la Mỹ của ngân hàng thương mại 
nơi doanh nghiệp mở tài khoản nhận tiền thanh toán.  Tùy 
từng thời kỳ, doanh nghiệp có thể áp dụng quy định về áp 
dụng tỉ giá  tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Thông tư số 
26/2015/TT-BTC, và Thông tư số 53/2016/TT-BTC.

(iii) Thuế GTGT đầu vào giai đoạn sản xuất thử phải kê khai 
trên mẫu tờ khai 02/GTGT
Theo hướng dẫn tại Công văn 5123/TCT-KK ngày 
4/11/2016, trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn 
đầu tư, phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất thử thì 
doanh nghiệp thực hiện kê khai số thuế GTGT đầu vào 
của hoạt động đầu tư trên mẫu tờ khai 02/GTGT và kê 
khai doanh thu sản xuất thử trên mẫu tờ khai 01/GTGT. Số 
thuế GTGT của dự án đầu tư theo mẫu tờ khai 02/GTGT 
còn lại sau khi bù trừ với sô thuế GTGT phải nộp tại mẫu 
tờ khai 01/GTGT sẽ được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.



3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và 
các vấn đề về lao động

(i) Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 
11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày 25/10/2016, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 
(LĐTBXH) ban hành Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng 
dẫn về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam với một số nội dung đáng lưu ý 
như sau:

 – Thay đổi thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài từ Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sang 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (“LĐTBXH”) đối 
với một số trường hợp người sử dụng lao động, trong 
đó bao gồm tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam, văn phòng của dự án nước ngoài, 
văn phòng của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;  

 – Thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép lao động từ Sở 
LĐTBXH lên Bộ LĐTBXH đối với người nước ngoài làm 
việc tại một số cơ quan, tổ chức trong đó bao gồm tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt 
Nam, văn phòng của dự án nước ngoài, văn phòng của 
tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

 – Trường hợp lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép 
lao động và đang còn hiệu lực, nếu được cử, điều động 
hoặc biệt phái đến tỉnh, thành phố khác để làm cùng vị 
trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên thì 
không phải cấp giấy phép lao động mới. Trong trường 
hợp này, người sử dụng lao động phải thông báo với Sở 
LĐTBXH nơi đến làm việc.

Thông tư 40 có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016 và thay thế 
Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

(ii) Thu nhập từ thù lao giám đốc không được áp dụng miễn, 
giảm thuế TNCN theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Theo Công văn số 4395/TCT-HTQT ngày 21/9/2016 của 
Tổng Cục thuế, thu nhập một cá nhân nhận được với tư 
cách là thành viên của ban giám đốc của một công ty tại 
Việt Nam được coi là thù lao giám đốc và được phân biệt 
với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, khoản thu 
nhập từ thu lao giám đốc không thuộc đối tượng được 
miễn thuế TNCN theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và 
sẽ phải chịu TNCN tại Việt Nam theo quy định của nội luật. 

(iii) Công ty thanh toán tiền lương cho lao động ký hợp đồng 
lao động với chi nhánh thì phải khấu trừ, kê khai và nộp 
thuế TNCN cho người lao động
Theo hướng dẫn tại Công văn số 4100/TCT-CS ngày 
9/9/2016, trường hợp công ty ủy quyền cho chi nhánh của 
công ty ký kết hợp đồng lao động với người lao động và 
công ty thực hiện chi trả tiền lương cho những người lao 
động đó thì công ty chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai, và 
nộp thuế TNCN cho người lao động.

(iv) Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP (“Nghị 
định 153”) ngày 14/11/2016 thay thế Nghị định 122/2015/
NĐ-CP ngày 14/11/2015, quy định mức lương tối thiểu 
vùng năm 2017 cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 
2017 sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 180.000 - 
250.000 đồng/tháng, tương đương khoảng 7.1% - 7.5% so 
với mức hiện tại. 

Mức lương tối thiểu vùng sẽ là mức thấp nhất làm cơ sở 
để người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận 
và trả lương theo hợp đồng lao động.  Đây cũng là căn cứ 
để xác định mức lương tối đa để doanh nghiệp và người lao 
động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.
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4.Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
(i) Các trường hợp đưa phụ phí cân bằng container vào xác định trị giá hải quan

Theo hướng dẫn tại Công văn số 10111/TCHQ-TXNK ngày 25/10/2016 của Tổng 
Cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản phụ phí cân bằng 
container (CIC) liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng 
các điều kiện: (i) do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực 
tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (ii) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; 
và (iii) có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên 
quan thì bị xem là một khoản điều chỉnh cộng khi xác định trị giá hải quan cho 
mục đích tính thuế nhập khẩu. 

(ii) Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho doanh nghiệp chế xuất 
(“DNCX”) thuê tài chính phải nộp thuế nhập khẩu tại khâu nhập khẩu
Theo hướng dẫn tại Công văn 16346/BTC-TCHQ ngày 15/11/2016, trường hợp 
công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để 
cho DNCX thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính phải nộp thuế nhập khẩu 
và được hoàn số thuế đã nộp tại khâu nhập khẩu khi xuất khẩu hàng hóa vào 
khu phi thuế quan. Khi nhập khẩu trở lại nội địa, công ty cho thuê tài chính phải 
kê khai và nộp thuế nhập khẩu theo quy định. 

(iii) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa có giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D thì được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1417/GSQL-TH ngày 20/10/2016, trường hợp 
hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước có giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam do Bộ Công thương cấp thì hàng 
hóa đó sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

(iv) Tăng cường kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 10482/TCHQ-TXNK ngày 4/11/2016, Công văn 
10773/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2016 và Công văn số 10838/TCHQ-KTSTQ ngày 
16/11/2016 của Tổng Cục Hải quan, cơ quan hải quan sẽ tăng cường các biện 
pháp quản lý trị giá hải quan như sau:

 – Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có mức giá khai báo thấp 
hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá 
và doanh nghiệp là hạng 6 hoặc hạng 7 tại Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, 
cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình, chứng minh sự bất hợp 
lý của trị giá khai báo ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Nếu doanh 
nghiệp không giải trình, chứng minh được thì thực hiện ấn định thuế theo 
quy định. Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra sau thông quan 
tại trụ sở người khai hải quan để xác định hành vi vi phạm về kê khai trị giá 
hải quan;

 – Trường hợp cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo khi tham vấn 
nhưng người khai hải quan không đồng ý với cơ sở bác bỏ của cơ quan hải 
quan, hoặc người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của 
cơ quan hải quan nhưng không thực hiện khai bổ sung thì cơ quan hải quan 
sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển.
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