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Thuế Giá trị Gia tăng

Tỷ giá tính thuế của nhà thầu nước ngoài
Ngày 03 tháng 7 năm 2017, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 2935/TCT-CS
về việc tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài. Tổng Cục thuế có ý kiến
như sau:
1. Về xác định tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN của Nhà thầu nước
ngoài (NTNN):
Giai đoạn trước ngày 01/01/2015:
NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt
Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân
hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
thanh toán để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.
Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 cho đến nay:
Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại (NHTM)
tại Việt Nam: doanh thu bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt
Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời
điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam:
•

Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016:
Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao
dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân
hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh
toán.

•

Đối với giai đoạn từ ngày 04/01/2016 cho đến nay: Quy đổi doanh
thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng
Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố tại
thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

2. Về lập hóa đơn GTGT:
NTNN phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt
Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.
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Thuế Thu nhập Cá nhân

Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước
thuế thu nhập cá nhân
Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 2943/TCTTNCN về việc quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế. Theo
đó:
Trường hợp cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản
bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế được
thực hiện như sau:
•

Giai đoạn trước ngày 01/7/2013, thực hiện quy đổi thu nhập không bao
gồm thuế theo hướng dẫn tại tiết 2.1.6 Khoản 2 Mục II Phần A Thông tư
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các công văn hướng
dẫn của Tổng cục Thuế: Công văn 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009; Công
văn 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và Công văn 336/TCT-TNCN ngày
24/01/2014. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực
hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

•

Do công thức quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập
trước thuế trong giai đoạn trước ngày 01/7/2013 theo hướng dẫn tại
Thông tư 84/2008/TT-BTC còn chưa được khoa học, vì vậy Bộ Tài chính
đã ban hành các sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày
15/8/2013. Cụ thể, từ ngày 01/7/2013 thực hiện quy đổi thu nhập không
bao gồm thuế theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư
111/2013/TT-BTC. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực
hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.
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Khác

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số
04/2017/QH14 đã được Quốc Hội thông qua, và có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 01 năm 2018.
Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bao gồm doanh nghiệp siêu
nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao đông tham gia bảo
hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai
tiêu chí sau:
•

Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

•

Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Các nội dung hỗ trợ DNNVV được quy định thành hai mục, là hỗ trợ chung
và hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Đối với các nội dung hỗ trợ chung, bao gồm:
•

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: theo đó, trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết
định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với
DNNV; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín
nhiệm DNNVV.

•

DNNVV được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh
nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV không
được từ chối bảo lãnh cho DNNVV đủ điều kiện được bảo lãnh.

•

Hỗ trợ thuế, kế toán:
o

DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh
nghiệp;

o

Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và
chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế
toán.
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Khác

•

Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ DNNVV có vốn
đầu tư nước ngoài hoặc vốn nhà nước) được hỗ trợ giá thuê mặt bằng
tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, với thời
gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

•

Hỗ trợ mở rộng thị trường: doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh
chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số DNNVV tham gia cung ứng
cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau:
o

Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

o

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

•

Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý: DNNVV được miễn, giảm chi phí tư
vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên được xây
dựng bởi các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

•

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: DNNVV được miễn, giảm chi phí tham
gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh
doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc
trong các DNNVV.

•

Ngoài ra, DNNVV còn được hỗ trợ các nội dung khác theo quy định của
Luật này như sau:
o

Hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh

o

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

o

Đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

o

Hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
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Lưu ý: Bản tin tổng hợp hàng tháng của chúng tôi không
ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Nội dung bản tin chỉ bao gồm
thông tin chung về vấn đề đang được quan tâm và, do đó,
không cấu thành các tư vấn chuyên môn. Các văn bản dạng
hành chính Công văn chỉ có tính chất tham khảo và không có
giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Quý khách hàng
vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
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