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Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên
liệu vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công
Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số
14475/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế
phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công khi chuyển tiêu
thụ nội địa. Theo đó:
•

Trước ngày 1/9/2016: Đối với nguyên liệu vật tư dư thừa đã nhập khẩu
để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập
khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan
chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan
thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

•

Từ ngày 1/9/2016 đến nay: Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư
thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng
nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn
thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại
thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan.

•

Trường hợp phế liệu phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập
khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư
thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa từ ngày
1/9/2016 đến ngày công văn này được ban hành, doanh nghiệp đã kê
khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa thì không phải kê khai, điều
chỉnh lại.

•

Khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập
khẩu để gia công hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải
quan, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình bản kê khai đối với phế
liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa với cơ quan thuế, chứng từ
nộp thuế cho cơ quan hải quan để thực hiện thanh khoản; trường hợp
doanh nghiệp chưa kê khai và nộp đủ các loại thuế phải nộp thì phải kê
khai nộp thuế bổ sung với cơ quan hải quan.
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Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Chính sách thuế đối với khoản tiền phí bảo hiểm
tổn thất rủi ro về quản lý
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số
19335/CT-TT&HT hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và
thuế nhà thầu đối với khoản tiền phí bảo hiểm tổn thất rủi ro về quản lý.
Theo đó:
•

Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài có thu lại tiền phí bảo hiểm tổn
thất rủi ro về quản lý của các công ty con, trong đó có Công ty, theo tỷ lệ
so với tổng số tiền Công ty mẹ mua bảo hiểm ở nước ngoài, nếu khoản
phí này không thuộc chi phí quản lý chung phân bổ cho Công ty thì Công
ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
TNDN khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông
tư số 96/2015/TT-BTC.

•

Đồng thời khoản tiền phí bảo hiểm nêu trên Công ty nước ngoài nhận
được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định.
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Khác

Các quy định mới về tiền lương từ năm 2018
Mức lương tối thiểu vùng
Ngày 7 tháng 8 năm 2017, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt mức lương
tối thiểu vùng năm 2018 (dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018), cụ
thể như sau:
•

Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện
hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

•

Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện
hành tại Nghị định 153).

•

Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện
hành tại Nghị định 153).

•

Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện
hành tại Nghị định 153).

Mức lương cơ sở
Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước
năm 2018 đã được Quốc Hội thông qua. Theo đó mức lương cơ sở từ ngày 1
tháng 7 năm 2018 sẽ tăng từ 1.300.000 đồng /tháng lên 1.390.000
đồng/tháng.
Việc tăng hai mức lương này ngoài việc tăng chi phí lương đối với doanh
nghiệp, còn có thể làm tăng chi phí Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế
bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, vì mức lương tối đa đóng các
loại bảo hiểm này cũng sẽ tăng lên (tối đa 20 tháng lương cơ sở cho BHXH,
BHYT và tối đa 20 tháng lương tối thiểu vùng cho BHTN). Tuy nhiên, để áp
dụng các mức lương mới này thì cần có Nghị định hướng dẫn cụ thể của
Chính phủ.
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Khác

Công văn hỏa tốc giải đáp vướng mắc thực hiện
Luật thuế xuất nhập khẩu
Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số
7599/TCHQ-TXNK, trong đó tổng hợp các vướng mắc của một số Cục Hải quan
tỉnh, thành phố về việc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản hướng
dẫn. Các nội dung vướng mắc được giải đáp trong Công văn này bao gồm:
•

Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế bảo vệ
môi trường;

•

Thuế suất;

•

Thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp;

•

Về miễn thuế quà biếu quà tặng;

•

Về miễn thuế đối với hàng hóa gia công;

•

Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu;

•

Về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái
nhập trong thời hạn nhất định;

•

Về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng ưu
đãi đầu tư;

•

Về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp
ráp tại khu phi thuế quan;

•

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại;

•

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh,
quốc phòng;

•

Miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK theo điều ước quốc tế;

•

Giảm thuế;

•

Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế;

•

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan;

•

Về xử lý tiền thuế nộp thừa;

•

Về hoàn thuế;

•

Về thực hiện thao tác, xử lý trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử;

•

Các kiến nghị khác.
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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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