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Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Ưu đãi thuế đối với hoạt động thương mại và việc
gia hạn hoạt động
Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 1627/TCT-CS
về việc ưu đãi thuế TNDN. Công văn hướng dẫn như sau:
1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với DN mới thành lập trong Khu công nghiệp
(KCN)
•

Trường hợp dự án đầu tư của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện dự án
đầu tư mới tại KCN (trừ KCN nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã
hội thuận lợi) thì thu nhập từ dự án này được ưu đãi thuế TNDN theo
điều kiện thực tế đáp ứng. Trường hợp, hết thời gian hoạt động theo
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, doanh nghiệp có gia hạn
thời gian hoạt động của dự án thì doanh nghiệp không được ưu đãi
thuế TNDN theo dự án đầu tư mới đối với thời gian gia hạn.

•

Trường hợp, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp chỉ từ 3 đến 5
năm do vướng mắc về thời gian thuê địa điểm hoạt động của doanh
nghiệp thì có ý kiến với cơ quan cấp phép điều chỉnh Giấy phép cho
phù hợp. Trong trường hợp việc cấp phép là phù hợp quy định của
pháp luật thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng quy định.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động thương mại trong KCN
•
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Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động thương mại
trong địa bàn KCN thì thu nhập này được ưu đãi thuế TNDN; trường
hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động thương mại ngoài
địa bàn KCN (ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư) thì thu nhập phát sinh
ngoài địa bàn ưu đãi thuế không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
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Thuế Giá trị Gia tăng

Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ
mua trả chậm
Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Tổng Cục thuế đã có Công văn số 1636/TCT-KK
về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm. Theo
đó:
Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của
Bộ Tài chính (Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị
định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ);
Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:
•

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh mua bán hàng hóa trả chậm
được quy định trong hợp đồng mua bán có giá trị trên hai mươi triệu
đồng, đến hạn thanh toán theo hợp đồng, người bán đã xuất hóa
đơn, đã kê khai, nộp thuế đầu ra nhưng người mua chưa thanh toán
thì hóa đơn đầu vào đã kê khai vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

•

Khi người mua thực hiện thanh toán nhưng không có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt) thì hóa đơn
đầu vào đã kê khai không đủ điều kiện khấu trừ đầu vào. Doanh
nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ
tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ
thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán
thực tế.
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Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký đầu tư và
đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông
Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư
02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư
và đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, với các nội dung sau:
1. Cơ chế liên thông và các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông:
Cơ chế liên thông là cơ chế phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ
quan đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và
đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông:
•

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

•

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

•

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung
đăng ký đầu tư.

2. Nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp
theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục.
3. Nhà đầu tư nộp 01 bản trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ, bao gồm:
•

Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương
đương đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân;

•

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà
đầu tư là tổ chức;

•

Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh
nghiệp.
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Bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên
phát triển
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được
ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được
khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg
ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Có 04 công nghệ cao được bổ sung vào Danh mục công nghệ cao được ưu
tiên đầu tư phát triển, gồm:
1. Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT);
2. Công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality) và công nghệ thực tại tăng
cường (Augmented Reality);
3. Công nghệ vô tuyến thông minh;
4. Công nghệ in 3 chiều (3D).
Và 16 sản phẩm công nghệ cao được bổ sung vào Danh mục sản phẩm
công nghệ cao được khuyến khích phát triển; gồm:
1. Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT;
2. Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây;
3. Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ cho chính quyền điện tử,
doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử, đào tạo điện tử, quảng
cáo điện tử;
4. Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, thực tại tăng
cường;
5. Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh;
6. Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ kiểm thử phần mềm tự động;
7. Dịch vụ tư vấn, thiết kế công nghệ thông tin;
8. Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin;
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9. Dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin;
10. Dịch vụ cho thuê hệ thống công nghệ thông tin;
11. Dịch vụ xử lý, phân tích, khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big Data);
12. Dịch vụ BPO, KPO, ITO điện tử;
13. Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;
14. Dịch vụ tạo lập nội dung số;
15. Dịch vụ đánh giá, kiểm định an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông
tin;
16. Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ in 3 chiều (3D).
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017.
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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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