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Thuế Giá trị Gia tăng

Kiểm tra hóa đơn đầu vào
Ngày 05/10/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có Công văn số 17262/CTTT&HT về việc kiểm tra hóa đơn đầu vào. Theo đó:
Trường hợp Công ty nhận hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty và để được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ và khấu
trừ thuế theo quy định thì hóa đơn phải là hóa đơn hợp pháp theo quy định
của pháp luật và trên hóa đơn các chỉ tiêu về thông tin người bán và người
mua phải ghi đầy đủ, chính xác, nội dung phải đúng nội dung nghiệp vụ
kinh tế phát sinh.
Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đã được Thông báo phát hành hóa đơn đúng
theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Trường hợp Công ty nhận hóa đơn đầu vào của khách hàng và để đảm bảo
tính hợp pháp của hóa đơn, Công ty có thể tra cứu trên hệ thống tra cứu
hóa đơn trên mạng (website: http:/tracuuhoadon.gdt.gov.vn) theo tổng số
liên hóa đơn khách hàng đã thông báo phát hành hóa đơn. Nếu kết quả tra
cứu không có thông tin tra cứu thì đề nghị Khách hàng (đơn vị bán) liên hệ
với Cơ quan thuế quản lý để Thông báo phát hành hóa đơn lại.

© Crowe Horwath Vietnam - 2016

2

Thuế Giá trị Gia tăng

Chỉ được cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi
sang hóa đơn giấy một lần
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành Công văn số
68917/CT-TTHT giải đáp về việc cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi sang
hóa đơn giấy. Theo đó:
•

Trường hợp người mua có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa
đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong
quá trình lưu thông thì người mua yêu cầu người bán hàng hóa cung
cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy (chỉ được chuyển đổi
một (01) lần).

•

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn
gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4
Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo
pháp luật của người bán, dấu của người bán.
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Thuế Giá trị Gia tăng

Nhận biết hóa đơn hợp pháp
Hiện nay, với cơ chế hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in mặc dù tạo sự tự chủ cho
các doanh nghiệp nhưng ít nhiều cũng gây khó khăn nhất định cho các anh
chị và các bạn kế toán viên trong việc xác định xem hóa đơn đó có hợp pháp
hay không. Đặc biệt đối với những người không trực tiếp đi mua hàng hoặc
ký kết hợp đồng. Do đó Crowe Horwath Vietnam xin trân trọng giới thiệu lại
với các anh chị, các bạn làm kế toán một trong những cách kiểm tra hóa
đơn hợp pháp phục vụ cho công việc kế toán thường ngày. Chi tiết như sau:
•

Website tra cứu hoá đơn tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn được
Tổng Cục thuế xây dựng nhằm mục đích cung cấp các thông tin về hóa
đơn do cơ quan thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành.

•

Thông tin trên website này được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của
các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TTBTC của Bộ Tài chính.

•

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân
khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát
hành hoá đơn; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị sử dụng
và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn của NNT
ngừng hoạt động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không có
giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

•

Các loại hóa đơn đặc thù (được ngành Thuế có văn bản cho phép phát
hành không theo cấu trúc quy định tại thông tư 153/2010/TT-BTC) sẽ
không có thông tin trên website này.

•

Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết,
Quý khách hàng có thể download tài liệu hướng dẫn trực tiếp trên
Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn.
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Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương
làm thêm giờ
Ngày 03/10/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có Công văn số 17030/CTTT&HT về việc chính sách thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm
giờ, cụ thể:
Căn cứ Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài
chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế, và căn cứ Điều 106, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
ngày 18/06/2012 của Quốc hội quy định về làm thêm giờ.
Trường hợp, các khoản tiền lương tăng ca phục vụ cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty có sự đồng ý giữa người sử dụng lao động và người
lao động được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập
thể, quy chế tài chính của Công ty không vượt quá 200 giờ trong 01 năm thì
Công ty được hạch toán khoản tiền tăng ca vào chi phí được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp số giờ làm thêm, làm tăng ca chi trả cho người lao động vượt
trên 200 giờ một năm, vượt quá mức quy định của Luật Lao động là vi phạm
Luật Lao động thì Công ty không được hạch toán khoản tiền tăng ca vượt
quy định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
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Thuế Thu nhập Cá nhân

Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài
Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số
68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo
đó:
•

Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty
khấu trừ thuế TNCN theo mức 20% đối với thu nhập từ tiền lương tiền
công trước khi trả cá nhân (bao gồm cả lương hiệu quả trả sau khi kết
thúc hợp đồng lao động). Cá nhân không cư trú không phải khai quyết
toán thuế. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng
phần, nay xác định lại là cá nhân không cư trú thì kê khai bổ sung thay
thế tờ khai thuế TNCN đã nộp theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10
Thông tư 156/2013/TT-BTC.

•

Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú, Công ty khấu trừ
theo biểu lũy tiến khi trả thu nhập cho cá nhân. Cá nhân cư trú là người
nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán
trước khi xuất cảnh.

•

Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán khi xuất cảnh và ủy
quyền cho Công ty thì Công ty quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân
trong vòng 45 ngày kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

•

Trường hợp sau khi cá nhân đã quyết toán thuế TNCN và xuất cảnh
không còn là cá nhân cư trú theo Luật thuế TNCN, Công ty phát sinh
khoản chi trả khoản thu nhập lương hiệu quả cho cá nhân thì Công ty
thực hiện khấu trừ theo mức 20% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá
nhân.
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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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