
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. Xét giảm giá hàng nhập khẩu ; 

2. Chính sách thuế liên quan đến dự án và hoạt động đầu tư; and 

3. Chính sách thuế về hoạt động chuyển nhượng vốn. 
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Tổng cục hải quan ban hành Công văn số 3234/TCHQ-TXNK đề ngày 25/6/2021 

để trả lời về việc xem xét chấp thuận khoản chiết khấu giảm giá lô hàng Máy X-

ray nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán hàng hóa với các nội dung sau: 

 

• Bản xác nhận giảm giá đặc biệt của đối tác do thay đổi điều khoản áp dụng cho một 

lô hàng mua bán nhất định không phải là công bố giảm giá theo chính sách bán hàng 

chung cho tất cả người mua. Do vậy, không có cơ sở để đảm bảo tính độc lập, khách 

quan trong giao dịch mua bán có áp dụng giảm giá.  

 

• Nếu hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận mua bán chính thức giữa hai bên 

nhưng không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chiết khấu giảm 

giá thì không có đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do giảm giá mua bán hàng hóa. 

XÉT GIẢM GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU  
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CHÍNH SÁCH THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 11235/CTBDU-THTT đề ngày 07/7/2021 

để hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến dự án và hoạt động đầu tư. Nội dung như sau: 

• Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ và có dự án đầu tư cùng tỉnh/ thành phố đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh 

thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư. Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh phải kết chuyển thuế 

GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất 

kinh doanh đang thực hiện.  

• Về thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng, thu nhập này được xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá 

tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tổng nguyên giá tài sản 

cố định của doanh nghiệp. 

CHÍNH SÁCH THUẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 11236/CTBDU-THTT đề ngày 07/7/2021 

để hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn. Nội dung như 

sau: 

• Khi có hoạt động chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng  sẽ không 

phải chịu thuế GTGT tuy nhiên phải nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật.  

• Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp 

thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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