
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. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế; 

2. Doanh thu, thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ; và 

3. Hướng dẫn về việc sử đụng hóa đơn hàng hóa. 
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Vào ngày 17/9/2021, Cục thuế Tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 4396/CTBGI-

TTHT về chính sách thuế, tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế với những nội 

dung chính sau: 

• Về nguyên tắc, người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng 

mẫu quy định của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực, đầy đủ của các nội dung trong hồ sơ khai thuế theo quy định với cơ quan quản 

lý thuế. 

• Số thuế TNDN tạm nộp hàng quý, doanh nghiệp căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước 

và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng 

quý. Tuy nhiên, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được 

thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Thời hạn nộp thuế TNDN 

chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Số thuế TNDN 

đã tạm nộp theo quý được trừ số thuế tạm nộp với số thuế phải nội theo quyết toán thuế 

năm.  

• Người nộp thuế phải tự xác dịnh kết quả sản xuất kinh doanh (lãi/lỗ) trong kỳ kế toán tại 

báo cáo tài chính đã được lập vào cuối kỳ kế toán năm, trừ trường hợp người nộp thuế đã 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận được lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác.  

• Chủ sở hữu (nhà đầu tư) có quyền quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế sau khi đã hoàn 

thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp. 

• Trong trường hợp nhà đầu tư muốn sử dụng lợi nhuận sau thuế sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ đầu tư vào công ty con, 

doanh nghiệp phải liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ 

thể về trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 
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DOANH THU, THU NHẬP TỪ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ban hàn Công văn số 13014/CTBDU-TTHT đề ngày 10/9/2021 về việc 

doanh thu, thu nhập về hợp đồng hợp tác kinh doanh (“Hợp Đồng BCC”) với các nội dung sau: 

• Người nộp thuế phải tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản 
lý thuế thực hiện. 

• Trường hợp các bên tham gia Hợp Đồng BCC phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán 
hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng. 

• Trường hợp các bên tham gia Hợp Đồng BCC phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì 
doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng. 

• Trường hợp các bên tham gia Hợp Đồng BCC phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước 
thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, 
dịch vụ theo hợp đồng. Các bên phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi 
nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên 
tham gia Hợp Đồng BCC. Mỗi bên tham gia Hợp Đồng BCC tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập 
doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành. 

• Trường hợp các bên tham gia Hợp Đồng BCC phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, 
dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia Hợp Đồng BCC phải cử ra một bên làm đại diện có trách 
nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay 
cho các bên còn lại tham gia Hợp Đồng BCC. 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ ĐỤNG HÓA ĐƠN HÀNG HÓA 

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 6197/CTTPHCM-TTHT đề ngày 

23/6/2021 để hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn hàng hóa đã lập lập. Nội dung chính của Công 

văn như sau: 

• Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn, bên mua đã nhận hàng nhưng sau đó phát hiện hàng hóa 

không đúng quy cách, chất lượng dẫn đến phải trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng hóa: Khi trả lại 

hàng hóa cho bên bán, bên mua phải lập hóa đơn có ghi rõ hàng hóa trả lại do không đúng quy 

cách, chất lượng và tiền thuế GTGT (nếu có) 

• Trường hợp bên mua là đối tượng không có hóa đơn: Khi trả lại hàng hóa cho bên bán, hai bên 

phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị của hàng hóa trả lại (chưa tính thuế 

GTGT), tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng, lý do trả hàng. Bên bán thu hồi hóa đơn đã lập. 

Trên biên bản phải có chữ ký và ghi rõ tên người đại diện pháp luật của hai bên (hoặc người được 

ủy quyền).  
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