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Trang 2 

 

1. Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20.03.2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ 

tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Tài chính 

Theo đó, Quyết định này công bố ba (03) thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh 

vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm: 

1. Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất 

2. Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, 

tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam 

3. Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí 

trước bạ (trừ nhà, đất và tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu 

hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) 

2. Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11.04.2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán 

cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ 

Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: 

a) Trình tự, thủ tục bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo 

phương thức dựng sổ; gắn chào bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ với 

đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phần đã phân phối của các đối 

tượng thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP 

ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 

thành công ty cổ phần. 

b) Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà 

nước tại công ty cổ phần theo phương thức dựng sổ của các đối tượng theo quy định 

tại Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

 

Văn bản pháp luật mới 
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1. Công văn số 1485/TCT-DNL của Tổng 

cục Thuế ngày 17.04.2019 về Thuế 

GTGT đối với hoạt động chuyển giao 

tài sản và công nợ 

a. Về hóa đơn: 

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Chương II 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài 

chính ngày 31/03/2014 quy định: 

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt 

in 

…Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã 

giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã 

đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài 

sản cần có hóa đơn để giao cho người 

mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là 

loại hóa đơn bán hàng.” 

Tổng cục Thuế đề nghị đơn vị chuyển 

giao tài sản, công nợ liên hệ với cơ quan 

thuế quản lý để được cấp hóa đơn lẻ (hóa 

đơn GTGT) để lập và giao cho bên mua. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn 

cho đơn vị kê khai: nộp thuế đối với hoạt 

động này. 

b. Về thuế GTGT: 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, nội 

dung quy định tại hợp đồng mua bán giữa 

hai bên chuyển nhượng và phê duyệt của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì việc 

chuyển giao này có tính chất đặc thù liên 

quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng, 

do vậy, thuế GTGT được xử lý như sau: 

 Đối với danh mục tài sản, công nợ 

chuyển giao liên quan đến hoạt động 

tín dụng (tiền mặt, tiền tại các tổ chức 

tín dụng khác, các khoản cho vay, 

trích lập dự phòng, các khoản phải 

thu, phải trả, các khoản lãi, tiền đang 

chuyển) và phần mềm máy tính thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT.  

 Đối với danh mục tài sản bao gồm: 

Văn phòng, máy móc trang thiết bị: 

thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, 

thuế suất thuế GTGT tương ứng với 

từng loại máy móc, thiết bị chuyển 

giao. 

 Đối với các loại tài sản nguồn vốn 

không liên quan trực tiếp đến hoạt 

động cấp tín dụng thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT 10%. 

c. Về thuế TNDN: 

Căn cứ theo quy định của pháp luật thuế 

TNDN thì hoạt động chuyển giao dưới 

hình thức hợp đồng mua bán tài sản, công 

nợ nếu phát sinh thu nhập thì phải nộp 

thuế TNDN.  

 

2. Công văn số 1386/TCT-DNL ngày 

16.04.2019 của Tổng cục Thuế về việc 

hoàn thuế GTGT đối với dự án 

Trường hợp Dự án đang trong giai đoạn 

đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh, chưa phát sinh thuế GTGT 

đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính theo dự án đầu tư nhưng phải chấm 

dứt hoạt động theo Nghị quyết của Quốc 

hội thì: 

 Đối với số thuế GTGT của dự án đã 

được hoàn: Ban quản lý (BQL) dự án 

phải nộp lại vào NSNN. Trường hợp 

phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT 

của dự án thì không phải điều chỉnh 

nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương 

ứng của tài sản bán ra. 

 Đối với số thuế GTGT của dự án 

chưa được hoàn đến thời điểm dự 

án đã dừng mọi hoạt động: BQL dự 

án không được hoàn thuế, đồng thời 

Công ty mẹ không được bù trừ số thuế 

GTGT đầu vào do BQL dự án đã 

thanh toán liên quan đến dự án với số 

thuế GTGT đầu ra hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty mẹ. 

 

3. Công văn số 1381/TCT-DNL ngày 

12.04.2019 của Tổng cục Thuế thực 

hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực 

Trường hợp hóa đơn điện tử của doanh 

nghiệp đã được cơ quan thuế xác thực, đã 

gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung 

ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dẫn đến 

hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn 

điện tử này sẽ không có giá trị sử dụng 

và không thể khôi phục lại được. Doanh 

nghiệp lập văn bản thỏa thuận với bên 

mua ghi rõ sai sót, đồng thời lập hoá đơn 

điện tử mới thay thế cho hóa đơn bị hủy.  
 

Công văn mới cần lưu ý 
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4. Công văn số 1315/TCT-DNL ngày 

10.04.2019 của Tổng cục Thuế về chi 

phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết 

Trường hợp Công ty có hoạt động đầu tư 

vào các công ty con, phát sinh khoản lợi 

nhuận được chia từ nguồn lợi nhuận sau 

thuế của các công ty con và được hạch 

toán vào doanh thu tài chính theo quy 

định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 

thì chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh” được dùng để tính 

mức giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo 

quy định như sau: 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh bằng (=) Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Chi 

phí bán hàng trừ (-) Chi phí quản lý 

doanh nghiệp cộng (+) Doanh thu tài 

chính trừ (-) Chi phí tài chính. 

Hiện tại Tổng cục Thuế đang trong quá 

trình tổng hợp, ghi nhận vướng mắc, kiến 

nghị của người nộp thuế liên quan đến 

việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-

CP nói chung và quy định tại khoản 3 

Điều 8 nói riêng để báo cáo Bộ Tài chính 

trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực 

hiện. Trong thời gian báo cáo, đề nghị 

Quý Công ty thực hiện xác định chi phí lãi 

vay được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN theo quy định hiện hành. 

 

5. Công văn số 1344/TCT-CS ngày 

10.04.2019 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Trường hợp bên mua mua bao bì và giao 

cho Bên bán, nhà sản xuất trực tiếp sản 

phẩm để đóng gói theo đúng quy cách, 

thỏa thuận thì Bên bán không có cơ sở để 

ghi nhận chi phí bao bì theo các hóa đơn 

GTGT của Bên mua nêu trên là chi phí 

nguyên liệu vật liệu trực tiếp trong giá 

thành sản xuất sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Công văn số 1287/TCT-DNNCN của 

Tổng cục Thuế ngày 08.04.2019 về 

chính sách thuế TNCN 

Cá nhân chuyển nhượng vốn góp trong 

công ty không phải là công ty cổ phần thì 

thu nhập nhận được được xác định là 

chuyển nhượng vốn. Theo đó thuế suất 

đối với cá nhân chuyển nhượng vốn là 

20% nhân với thu nhập tính thuế. Thu 

nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần 

vốn góp được xác định bằng giá chuyển 

nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển 

nhượng và các chi phí hợp lý liên quan 

đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn. 

Trường hợp, qua kiểm tra thuế, thanh tra 

thuế, có căn cứ chứng minh người nộp 

thuế kê khai không chính xác, trung thực 

dẫn đến xác định các yếu tố làm căn cử 

tính số thuế phải nộp không phù hợp thì 

cơ quan thuế thực hiện ấn định giá chuyển 

nhượng của cá nhân theo quy định tại 

Luật quản lý thuế. 

 

7. Công văn số 1211/TCT-DNNCN của 

Tổng cục Thuế ngày 04.04.2019 về 

chính sách thuế TNCN 

“Cổ phiếu” là hình thức thể hiện “cổ 

phần”, do đó, các cá nhân chuyển nhượng 

vốn trong công ty cổ phần theo quy định 

tại luật Doanh nghiệp và luật Chứng 

khoán được xác định là thu nhập từ 

chuyển nhượng chứng khoán. 

Căn cứ pháp luật về thuế TNCN và các 

văn bản hướng dẫn thì cá nhân có thu 

nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực 

hiện khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% 

trên giá chuyển nhượng theo hướng dẫn 

tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC. 

 

8. Công văn số 1194/TCT-CS ngày 

03.04.2019 của Tổng cục Thuế về hóa 

đơn 

Đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu 

người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, 

cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá 

đơn cho tổng doanh thu người mua không 

lấy hoá đơn phát sinh trong ngày. 
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9. Công văn số 1241/TCT-DNNCN của 

Tổng cục Thuế ngày 05.04.2019 về 

chính sách thuế TNCN 

Hợp tác xã không phải quỹ tín dụng nhân 

dân hay ngân hàng hợp tác xã có hoạt 

động tín dụng nội bộ không thuộc đối 

tượng điều chỉnh của Luật các tổ chức tín 

dụng. 

Do đó, lãi tiền gửi của cá nhân là thành 

viên hợp tác xã từ hoạt động tín dụng nội 

bộ hợp tác xã không thuộc khoản thu 

nhập miễn thuế theo quy định tại Luật 

thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn 

luật này. 
 

10. Công văn số 330/CNTT-PM của Trung 

tâm công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam ngày 03.04.2019 về việc 

triển khai Hệ thống tương tác đa 

phương tiện giữa người dân và doanh 

nghiệp với cơ quan BHXH. 

Theo đó, các nội dung được triển khai như 

sau: 

a) Tin nhắn thương hiệu BHXHVN 
Các tin nhắn do Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam gửi đến cá nhân, đơn vị, bao gồm: 

 Gửi thông báo tới đại diện doanh 

nghiệp sau khi doanh nghiệp nộp tiền 

 

 Biến động giảm của người lao động: 

khi Doanh nghiệp báo giảm cho người 

lao động hệ thống sẽ gửi tin nhắn 

thông báo cho người lao động 

 Gửi tin nhắn thông báo cho đơn vị/cá 

nhân nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH và 

khi cơ quan BHXH giải quyết xong hồ 

sơ 

 Thông báo cho người tham gia BHYT 

hộ gia đình trước khi thẻ BHYT hết 

giá trị sử dụng 30 ngày 

b) Tin nhắn cho đơn vị, cá nhân tự tra 

cứu 

Các tin nhắn này được quy định cú pháp 

cụ thể, để đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu 

tra cứu có thể gửi đến hệ thống của 

BHXHVN để nhận được thông tin tra cứu 

phản hồi bằng tin nhắn, bao gồm: 

 Tra cứu thời gian tham gia BHXH 

 Tra cứu thời gian tham gia BHXH 

theo khoảng thời gian 

 Tra cứu thời gian tham gia BHXH 

theo khoảng thời gian theo năm 

 Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT 

 Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ 
 

 

11. Công văn số 1285/TCT-DNNCN ngày 08.04.2019 về việc xác định số thuế TNCN được 

giảm tại Khu kinh tế năm 2018 

Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định 

số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi 

quyết toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP như 

sau: 

Thuế 

TNCN 

được 

giảm 

 

 

= 

Tổng số 

thuế TNCN 

phải nộp 

trong năm 

 

 

x 

Thu nhập chịu thuế tại Khu 

kinh tế cá nhân nhận từ 

01/01/2018 đến 09/7/2018 

 

 
 

x 50% 
Tổng thu nhập chịu thuế trong 

năm tính thuế 

 

Trong đó: Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu 

thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thu theo quy định của pháp luật về 

thuế TNCN. 

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương 

cá nhân được nhận bao gồm cả thu nhập trong Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và thu 

nhập ngoài Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (nếu có). 



 

  

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 

Tổng Giám đốc 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA được chúng tôi 

cập nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan 

nhà nước ban hành trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và cho mục đích tham khảo. Mặc dù 

đã cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác 

cụ thể nhất, việc áp dụng các thông tin này trong 

các trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 

hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các chuyên 

gia tư vấn của chúng tôi. 
 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn; 

hainam74@gmail.com 
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