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Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật
hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản
cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai
quan tâm đến các chính sách và quy định của
pháp luật mới nhất của Việt Nam

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers
Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau
đây:

1. Hướng dẫn về kinh doanh hàng miễn thuế;
2. Kê khai thuế, nộp thuế TNDN trong trường
hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động
chuyển nhượng bất động sản tại địa phương
cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính của doanh
nghiệp; và
3. Kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận
được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến.

KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP
NHẬN ĐƯỢC TỪ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 5167/CTHN-TTHT đề
ngày 09/02/2021 về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhận nhận
được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến với nội dung như sau:
Trường hợp cá nhân cung ứng dịch vụ tại Việt Nam cho công ty có trụ
sở nước ngoài và nhận được thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ
này thì không được áp dụng thuế thuế thuế GTGT 0% nếu dịch vụ cung
ứng thuộc trường hợp:
•

Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị,
khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

•

Dịch vụ thanh toán qua mạng; hoặc

•

Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm,
hàng hóa tại Việt Nam.
Trường hợp cá nhân phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh thì cá
nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN theo quy định.

Kê khai thuế, nộp thuế TNDN trong trường hợp
doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại
địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp

Vào ngày 01/3/2021, Tổng cục thuế đã ban hành
Công văn số 489/TCT-CS hướng dẫn về chính sách
thuế với nội dung như sau:
Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng bất động
sản tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi có trụ sở
chính doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện kê
khai, nộp thuế TNDN tại nơi pháp sinh hoạt động
chuyển nhượng bất động sản.
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HƯỚNG DẪN VỀ
KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 714/TCHQ-GSQL đề ngày 05/2/2021 để đảm bảo việc
triển khai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
với nội dung như sau:
Trong thời gian chờ hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế:
•

Chi cục quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế (“CHMT, KMT”) thực hiện kiểm tra,
xác nhận 02 bản giấy do doanh nghiệp xuất trinh. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan hải quan lưu 01
bản, doanh nghiệp lưu 01 bản.

•

Các chỉ tiêu thông tin phải thực hiện đúng biểu mẫu theo quy định trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
hải quan.

Việc khai trên báo cáo quyết toán đối với hàng hóa miễn thuế của doanh nghiệp có nhiều CHMT, KMT tại
nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của nhiều Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác
nhau:
•

•

Tại CHMT, KMT thực hiện việc xuất hàng hóa sang CHMT, KMT thuộc Chi cục Hải quan quản lý
khác:
(i)

Hàng hóa khi đưa vào có nguồn gốc “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi
thuế quan” thì khi xuất kho tại báo cáo quyết toán ghi vào xuất trong kỳ tại cột “tái xuất”;

(ii)

Hàng hóa khi đưa vào có nguồn gốc “từ nội địa” thì khi xuất kho tại báo cáo quyết toán ghi vào
xuất trong kỳ tại cột “đưa trở lại nội địa”.

Tại CHMT thực hiện nhập hàng hóa từ CHMT, KMT thuộc Chi cục Hải quan quản lý khác:
(i)

Hàng hóa có nguồn gốc “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu thuế quan” thì khi
nhập kho ghi vào cột “tạm nhập khẩu từ nước ngoài, kho ngoại quan, khu phi thuế quan”.

(ii)

Hàng hóa có nguồn gốc nội địa thì nhập trong kỳ ghi vào cột “từ nội địa”.
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