KTC SCS AUDIT
Thành viên của Russell Bedford International với mạng lưới thành viên trên toàn thế giới

BẢN TIN PHÁP LUẬT
Số 16, tháng 8, 2015

TRONG SỐ NÀY
Nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế xuất không chịu thuế nhập khẩu và thuế giá
trị gia tăng (“GTGT”)
Công văn số 6790/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan
Chính sách thuế TNDN cho các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn
Công văn số 3218/TCT-CS của Tổng cục Thuế
Quy định mới về tài sản, quà tặng được miễn thuế
Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ
Các trường hợp được khiếu nại khi thanh tra, kiểm tra thuế
Quyết định số 1276/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế
Quy trình thanh tra thuế
Quyết định số 1404/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế
Xử lý mất hóa đơn đầu ra
Công văn số 3195/TCT-CS của Tổng cục Thuế
Quy trình mới về kiểm tra hóa đơn
Quyết định số 1403/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế
Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBH của Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội
Chỉ 33 ngân hàng thương mại được phép bảo lãnh dự án bất động sản
Danh sách công bố bởi Ngân hàng Nhà nước
Tăng tỷ giá và nới rộng biên độ tỷ giá bình quân liên ngân hàng của đồng Việt Nam
Đây là lần điều chỉnh thứ 3 kể từ đầu năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước
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THUẾ
Nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế
xuất không chịu thuế nhập khẩu và thuế
giá trị gia tăng (“GTGT”)
Ngày 24/7/2015, Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) ban
hành công văn 6790/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý
thuế đối với nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế
xuất vẫn được lưu tại kho, chưa chuyển tiêu thụ nội
địa.
Theo đó, số nguyên liệu thừa này không thuộc đối
tượng chịu thuế theo nhập khẩu theo quy định tại
Nghị định 87/2010/NĐ-CP; và không thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 5,
Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12. Do đó, cơ quan
hải quan chưa thực hiện ấn định thuế đối với số
nguyên liệu này.
Nếu doanh nghiệp tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có hành
vi gian lận, trốn thuế thì sẽ chịu thuế theo quy định.

Chính sách thuế TNDN cho các doanh
nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa
bàn
Ngày 11/8/2015, Tổng cục Thuế (“TCT”) ban hành
công văn số 3218/TCT-CS về chính sách thuế thu
nhập doanh nghiệp (“TNDN”) cho các doanh nghiệp
đáp ứng đủ điều kiện ưu đãi về địa bàn.
Theo công văn, trong trường hợp từ năm 2014 trở đi,
công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp
ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (dự án sản xuất
trong khu công nghiệp do Thủ tường Chính phủ
quyết định thành lập) thì thu nhập được hưởng ưu
đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt
động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi, trừ thu
nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất
động sản, khai thác khoáng sản và kinh doanh dịch
vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được quy
định tại khoản 3, điều 18, chương VI của Thông tư
số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài
Chính.

Quy định mới về tài sản, quà tặng được
miễn thuế
Ngày 4/8/2015, Thủ Tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành
lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu
được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.
Theo đó:
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THUẾ
Quà của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ
chức Việt Nam; quà của tổ chức, cá nhân
Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị
giá không quá 30.000.000 đồng được miễn
thuế xuất nhập khẩu và không chịu thuế
GTGT. Trường hợp quà có giá trị vượt định
mức nhưng mang mục đích nhân đạo, từ
thiện thì được xét miễn thuế nhập khẩu,
không chịu thuế TTĐB và thuế GTGT đối
với toàn bộ trị giá lô hàng;
Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
đã được giải quyết đăng ký thường trú tại
Việt Nam có xe ô tô nhập khẩu đã qua sử
dụng được miễn thuế nhập khẩu đối với 1 xe
ô tô.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
1/10/2015.

Các trường hợp được khiếu nại khi
thanh tra, kiểm tra thuế
Ngày 16/7/2015, TCT ban hành Quyết định số
1276/QĐ-TCT về quy chế giải quyết trước khi
ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người
nộp thuế đối với những trường hợp có khả năng
khiếu nại. Theo đó, trong một số trường hợp sau
người nộp thuế có khả năng khiếu nại:
Văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định
nhưng đoàn thanh tra, kiểm tra vẫn xử lý;
văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực
pháp lý ngang nhau nhưng quy định khác
nhau về cùng một vấn đề;
Người nộp thuế có cách hiểu khác về văn
bản quy phạm pháp luật; người nộp thuế
chưa thống nhất các căn cứ quy phạm pháp
luật mà cơ quan thuế kiến nghị xử lý; người
nộp thuế chưa thống nhất về việc ấn định
thuế;
Người nộp thuế không ký biên bản thanh
tra, kiểm tra; không chấp hành quyết định
xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính
của cơ quan thuế;
Người nộp thuế đang có văn bản đề nghị các
cơ quan có thẩm quyền và chưa nhận được
văn bản trả lời để làm căn cứ thực hiện.
Nội dung thanh tra, kiểm tra có liên quan
đang được các cơ quan chức năng điều tra,
xác minh.
Các trường hợp khác người nộp thuế có khả
năng khiếu nại theo nhận định của trưởng
đoàn thanh tra, kiểm tra.
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THUẾ

HÓA ĐƠN

Quy trình thanh tra thuế

Xử lý mất hóa đơn đầu ra

Ngày 28/7/2015, TCT ban hành quy trình thanh tra
thuế kèm theo Quyết định 1404/QĐ-TCT. Theo đó:

Ngày 10/8/2015, TCT banh hành Công văn số
3195/TCT-CS hướng dẫn về việc xử phạt mất
hóa đơn. Theo đó, trường hợp người bán làm
mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra liên giao cho
khách hàng (liên 2) thì mức phạt từ 10.000.000
đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại
khoản 4, điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Trong khi đó, nếu người bán làm mất, cháy, hỏng
hóa đơn đầu ra liên không phải liên giao cho
khách hàng (liên 1 hoặc liên 3) thì chỉ bị phạt từ
500.000 đến 1.000.000 đồng theo pháp luật kế
toán tại khoản 1, điều 12, Nghị định
105/2013/NĐ-CP.

Người nộp thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản
lý người nộp thuế nhận được thông báo thanh
tra thuế chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày
ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh
tra;
Người nộp thuế có thể bị thanh tra đột xuất
trong các trường hợp sau:




Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
thuế;
Giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế;
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể,
phá sản, cổ phần hóa theo qui định của
pháp luật.

Người nộp thuế có quyền đề nghị hoãn thanh
tra thuế dù đã nhận quyết định. Cơ quan thuế
phải thông báo về việc chấp nhận hay không
chấp nhận hoãn thời gian thanh tra trong thời
hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đề nghị;
Trường hợp người nộp thuế không kí vào biên
bản thanh tra của cơ quan thuế, chậm nhất là 5
ngày từ ngày công khai biên bản thanh tra, cơ
quan thuế gửi thông báo yêu cầu người nộp
thuế kí biên bản thanh tra. Nếu người nộp thuế
không kí vào biên bản thanh tra, trong thời hạn
tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày công khai
biên bản thanh tra, cơ quan thuế công bố công
khai kết quả thanh tra thuế.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/7/2015 và
thay thế các Quyết định số 74/QĐ-TCT, 1116/QĐTCT, và 1895/QĐ-TCT.

Quy trình mới về kiểm tra hóa đơn
Ngày 28/7/2015, TCT ban hành quy trình kiểm
tra hoá đơn kèm theo Quyết định 1403/QĐ-TCT.
So với quy định trước đây, quy trình có một số
thay đổi như sau:
Thời hạn gửi quyết định kiểm tra hóa đơn
cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 3
ngày lên 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết
định được ký;
Thời hạn để tổ chức, cá nhân được kiểm tra
chứng minh không vi phạm về việc tạo, in,
phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn rút
ngắn từ 5 ngày làm việc còn 3 ngày kể từ
ngày nhận được quyết định kiểm tra;
Thay đổi thời hạn lưu trữ hồ sơ:




Các hồ sơ kiểm tra báo cáo tình hình
in ấn, phát hành, quản lý, và sử dụng
hóa đơn được lưu giữ trong thời hạn
15 năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra;
Các báo cáo tổng hợp được lưu giữ
trong thời hạn là 15 năm kể từ năm
báo cáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/7/2015 và thay
thế Quyết định 381/QĐ-TCT năm 2011.
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BẢO HIỂM

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp

Chỉ 33 ngân hàng thương mại được
phép bảo lãnh dự án bất động sản

Ngày 31/7/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội (“BLĐTBXH”) ban hành Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số nội dung về
bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”). Một số điểm mới
của thông tư như sau:
Trường hợp người lao động (“NLĐ”) tham gia
nhiều hợp đồng lao động và đóng BHTN theo
hợp đồng có hiệu lực đầu tiên, khi hợp đồng đầu
tiên hết hiệu lực thì trong vòng 30 ngày kể từ
ngày hết hạn, người sử dụng lao động thuộc đối
tượng tham gia BHTN kế tiếp phải nộp hồ sơ
tham gia BHTN;
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng
60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề
có đóng BHTN trước khi thất nghiệp;
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của
NLĐ không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với
NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền
lương do Nhà nước quy định; không quá 5 lần
mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ
luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo
chế độ tiền lương do người sử dụng lao động
quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao
động.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2015
và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp
dụng từ ngày 1/1/2015.
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Theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản
được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, chủ
đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê
mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được
ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện
bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối
với khách hàng trong trường hợp chủ đầu tư
không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam
kết.
Trong danh sách 33 ngân hàng thương mại có đủ
năng lực được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước
ngày 12/8/2015 có 24 ngân hàng trong nước và 9
ngân hàng nước ngoài hoặc liên doanh. Đáng lưu
ý trong đó không có một số ngân hàng lớn như
Sacombank, VIB, Eximbank…

Tăng tỷ giá và nới rộng biên độ tỷ giá
bình quân liên ngân hàng của đồng
Việt Nam
Sáng ngày 19/8/2015, Ngân hàng Nhà nước tăng
tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt
Nam và đô la Mỹ thêm 1%, đồng thời nới biên
độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%. Đây là lần điều
chỉnh thứ 3 kể từ đầu năm của Ngân hàng Nhà
nước. So với ngày 1/1/2015, tỷ giá bình quân liên
ngân hàng tăng 3% và biên độ tỷ giá được nới
rộng từ +/-1% lên +/-3%.

3

Khuyến cáo
Ấn bản “Bản tin pháp luật” bao gồm thông tin dưới dạng tóm tắt, do đó chỉ mang tính hướng dẫn chung.
Ấn phẩm này không nhằm thay thế cho nghiên cứu chi tiết hay đưa ra đánh giá, kết luận về mặt chuyên
môn. Chúng tôi khuyến cáo độc giả hãy liên hệ với công ty để tham khảo ý kiến của các chuyên gia
chuyên trách và không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào với các thiệt hại xảy ra với bất kỳ cá nhân nào
hành động hoặc có ý định hành động theo thông tin trong ấn phẩm này.
KTC SCS là thành viên của Russell Bedford International (www.russellbedford.com) được đại diện bởi hơn
460 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và hơn 200 văn phòng ở trên 90 nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung
Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương.
KTC SCS là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại KTC SCS chúng tôi
tập trung vào các dịch vụ thực sự mang lại giá trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề
doanh nghiệp gặp phải dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, thời gian làm việc trách nhiệm và cam kết
về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để
công ty vận hành và phát triển.
Chúng tôi là một đội ngũ các kiểm toán viên công chứng (CPA) trong nước và quốc tế, tiến sĩ, thạc sĩ về kế
toán và tài chính, thạc sĩ về quản trị kinh doanh với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác
nhau. Con người là tài sản lớn nhất và cũng là nhân tố chủ chốt cho thành công của chúng tôi.
Liên hệ
Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Duy Hưng
hung.duy.pham@ktcvietnam.com

Thái Vân Anh
van.anh.thai@ktcvietnam.com

Đỗ Thùy Linh
linh.thuy.do@ktcvietnam.com

Lê Quang Hải
hai.quang.le@ktcvietnam.com

Nguyễn Cẩm Chi
chi.cam.nguyen@ktcvietnam.com

Tầng 4, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành,
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-4- 6277 6386
Fax: +84-4- 6277 6376

Tầng 4, 162B Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-8-6290 9980
Fax: +84-8-6290 9981

Để biết thêm thông tin trên các ấn bản hoặc về KTC SCS, xin vui lòng truy cập website
www.ktcvietnam.com hoặc email tới hanoi@ktcvietnam.com
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