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BẢN TIN THÁNG 03/2017 

 

 

 

1. Hướng dẫn mới về hoàn thuế GTGT 

Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành 

Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn 

thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên 

tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật sửa đổi 

Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật 

quản lý thuế sửa đổi 2016. Theo đó, người 

nộp thuế sẽ được hoàn thuế khi chưa được 

khấu trừ và khai bổ sung hoàn thuế trong 

một số trường hợp, cụ thể: 

- Có số thuế GTGT chưa được khấu trừ 

hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 

7/2016 hoặc trước kỳ tính thuế quý 

3/2016 và đủ điều kiện hoàn thuế. 

- Khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của 

Công văn 4943/TCT-KK ngày 

23/11/2015 nhưng không làm sai số 

thuế còn được khấu trừ, số thuế đề nghị 

hoàn và đáp ứng đầy đủ các quy định 

về khấu trừ và hoàn thuế. 

 

2. Chính sách thuế đối với hàng cho biếu, 

tặng từ quỹ phúc lợi 

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng 

dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị 

định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 

39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban 

hành, và căn cứ tại Điều 14 Thông tư 

219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế GTGT và Nghị định 

209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế 

GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng đầu vào. Tổng cục thuế 

có ban hành công văn 834/TCT-DNL ngày 

14/03/2017  hướng dẫn về chính sách thuế 

đối với hàng cho biếu, tặng từ quỹ phúc lợi 

theo đó: 

- Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do 

doanh nghiệp sản xuất ra hoặc hàng 

hóa mua về với mục đích để bán, dùng 

một phần để cho, biếu, tặng cán bộ 

công nhân viên trong dịp lễ, tết và 

trang trải bằng quỹ phúc lợi thì doanh 

nghiệp được kê khai khấu trừ thuế 

GTGT theo quy định và phải xuất hóa 

đơn, tính nộp thuế GTGT như trường 

hợp bán hàng hóa cho khách hàng. 

- Doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi 

mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, 

biếu, tặng cán bộ, công nhân viên 

không phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì không được khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu 

trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công 

nhân viên, doanh nghiệp không phải 

lập hóa đơn và không được tính vào chi 

phí khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN. 

 

3. Đơn giản thủ tục nhập xe ôtô dưới 09 

chỗ 

Ngày 09/03/2017 Bộ Tài chính ban hành 

thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=373%2fTCT-KK&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4943%2fTCT-KK&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2017%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


BẢN TIN 03/2017 
 

 I Tiết kiệm thời gian, gia tăng lợi nhuận I 3 

 

tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ 

tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 

chỗ ngồi trở xuống có hiệu lực từ ngày 

09/3/2017. Theo đó khi nhập khẩu ô tô 

dưới 9 chỗ chỉ cần nộp bổ sung 01 bản sao 

có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính 

của 01 trong 02 loại giấy sau: 

-  Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là 

nhà nhập khẩu, nhà phân phối của 

chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô 

tô đó hoặc; 

- Hợp đồng đại lý của chính hãng sản 

xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được 

cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam 

ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự 

theo quy định của pháp luật. 

 

4. Thủ tục hải quan đối với việc bán thiết bị 

mạng cho Doanh nghiệp chế xuất 

(DNCX) 

Tại Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có quy 

định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh 

tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được 

thành lập theo quy định của pháp luật, có 

ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với 

khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng; bảo 

đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, 

giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan 

hải quan và các cơ quan có liên quan đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 

phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập 

cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa 

giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là 

quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Theo 

đó,  Cục Giám sát quản lý về Hải quan - 

Tổng cục Hải quan có Công văn số 

533/GSQL-GQ2 ngày 16/03/2017 hướng 

dẫn như sau: Doanh nghiệp chế xuất thuộc 

Khu phi thuế quan. Do đó khi trao đổi, mua 

bán hàng hóa với bên ngoài mà DNCX 

muốn đưa hàng hóa vào khu phi thuế quan 

để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy 

định thì phải làm thủ tục hải quan, còn nếu 

DNCX mua hàng hóa từ nội địa và chấp 

nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy 

định như doanh nghiệp không hưởng chế 

độ, chính sách DNCX thì hoạt động mua 

bán này không phải thực hiện thủ tục hải 

quan (theo công văn 18195/BTC-TCHQ 

hướng dẫn về quan hệ mua bán giữa 

DNCX và nội địa đối với hàng hóa không 

hưởng ưu đãi của DNCX theo quy định tại 

khoản 2, Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-

BTC). 

 

5. Xác định doanh thu tính lệ phí môn bài 

năm 2017 đối với hộ kinh doanh 

Căn cứ tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định 

139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn 

bài, và Căn cứ tại khoản 2, Điều 4 Thông tư 

302/2016/TT-BTC có hướng dẫn về mức 

thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm 

cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tỗng cục 

thuế có công văn số 590/TCT-TNCN ngày 

24/02/2017 hướng dẫn như sau: 

- Hộ kinh doanh xác định doanh thu tính 

lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh là 

tổng doanh thu của năm trước liền kề 

năm tính thuế. 

- Trường hợp hộ mới ra kinh doanh, 

doanh thu xác định mức thu lệ phí môn 

bài là doanh thu của năm tính thuế. 

Việc xác định doanh thu tính thuế môn bài 

theo doanh thu năm liền trước năm tính 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20%2f2011%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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thuế là phù hợp để có thể xác định phí môn 

bài ổn định từ đầu năm, tránh tình trạng 

phải điều chỉnh lệ phí môn bài trong năm 

khi có thay đổi doanh thu kinh doanh trong 

năm tính thuế. 

 

6. Hướng dẫn xác định giá tính lệ phí trước 

bạ xe mới 

Công văn 397/TCT-TNCN trả lời một số 

vướng mắc về giá tính lệ phí trước bạ ô tô, 

xe máy được Tổng cục Thuế ban hành ngày 

09/02/2017. Theo đó, trường hợp ô tô, xe 

máy mới chưa được quy định trong Bảng 

giá (gọi tắt là xe mới) của Bộ Tài chính thì 

Chi Cục thuế báo ngay cho Cục thuế để xác 

định giá tính lệ phí trước bạ theo hướng 

dẫn tại Khoản 2 Điều 6 Thông 

tư 304/2016/TT-BTC . 

Xe mới ở đây được hiểu là xe có thông tin 

trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường hoặc Thông báo miễn 

kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường thuộc 02 trường hợp sau: 

- Không trùng khớp hoàn toàn với số 

loại/tên thương mại, mã kiểu loại (nếu 

có) trong Bảng giá nhưng có cùng dung 

tích, số chỗ ngồi; 

- Cùng nhãn hiệu, số loại/tên thương 

mại, mã kiểu loại (nếu có) nhưng khác 

quy định trong Bảng giá về dung tích 

và số chỗ ngồi. 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=397%2fTCT-TNCN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=304%2f2016%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Mọi chi tiết xin liên hệ:  
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16.  

17.  

(*)Nội dung hướng dẫn trên chỉ mang tính tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi 

tiết của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.      

             

             

             

             

             

(*)Nội dung hướng dẫn trên chỉ mang tính tham khảo và chỉ nên được sử dụng với sự hướng dẫn chi 

tiết của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. 
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