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BẢN TIN GỒM NỘI DUNG CHÍNH SAU 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

15/09/2020| Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 
 
26/8/2020| Công văn số 3525/TCT-CS V/v chính sách thuế. 
 
08/9/2020| Công văn số 3711/TCT-CS V/v về thời điểm lập hóa đơn. 
 
04/9/2020| Công văn số 81088/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội V/v về việc 
Chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

15/09/2020| Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.  

Phạm vi áp dụng 

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất 

hoặc lắp ráp trong nước. 

Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. 

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế 

tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 đối với ô tô 

sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 

20/9/2020. 

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 

20/10/2020. 

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 

20/11/2020. 

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 10 năm 2020 

chậm nhất là ngày 20/12/2020. 

Quy định đối với một số trường hợp: 

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn 

đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế 

được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. 
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- Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế 

TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp 

phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai. 

- Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng 

với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị 

trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. 

- Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc 

lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế 

TTĐB. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2020) 
 

 

26/8/2020| Công văn số 3525/TCT-CS V/v chính sách thuế. 

 

Trường hợp doanh nghiệp nhận được các khoản tiền phạt, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, 

cần phải xét bản chất của các khoản tiền phạt, tiền bồi thường để có chính sách áp dụng phù 

hợp với từng trường hợp, cụ thể: 

- Trường hợp Công ty Núi Pháo nhận được các khoản hoàn trả từ Jacobs, bao gồm khoản chi 

phí xây dựng phát sinh thêm, thuê nhà thầu phụ để khắc phục hậu quả do Jacobs làm sai và 

khoản thanh toán phần dịch vụ cao vượt mức giá trị mà Jacobs đã làm cho Công ty Núi Pháo: 

Nếu Công ty Núi Pháo đã tập hợp và hạch toán vào giá trị TSCĐ hình thành trong giai đoạn đầu 

tư và số tiền thu hồi lại được Công ty Núi Pháo đã ghi giảm giá trị tài sản công trình xây dựng 

thì không xác định là thu nhập khác theo quy định. 

- Đối với khoản hoàn trả tiền lãi vay mà Công ty Núi Pháo nhận từ Jacobs nhằm phục vụ cho 

việc khắc phục sự cố do Jacobs gây ra, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên rà soát tình hình 

thực tế phát sinh của các khoản vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để có hướng dẫn 

phù hợp với quy định của pháp luật thuế. 
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- Đối với khoản bồi thường thiệt hại mang tính chất bù đắp tổn thất kinh tế do Jacobs vi phạm 

hợp đồng, chậm bàn giao theo tiến độ được xác định là khoản thu nhập không thuộc ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc thu 

nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi đầu tư nên được xác định là khoản thu nhập khác của doanh 

nghiệp và không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định. 

 

08/9/2020| Công văn số 3711/TCT-CS V/v về thời điểm lập hóa đơn. 

Ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ không 

phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn 

giao ứng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao phải lập hoá đơn 

cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng. 

Theo trình bày tại công văn số 195/2020/HIPT-CV ngày 29/4/2020 của Công ty CP Tập đoàn 

HIPT nêu: hợp đồng số 2019/KFWIVĐ-HIPT ký ngày 9/10/2019 giữa Công ty và Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức (phụ lục hợp đồng 1.2 kèm theo) thì hình thức thanh toán là "Theo tỷ lệ 

phần trăm của giá hợp đồng". Nếu khoản thanh toán nêu trên có gắn với việc hoàn thành từng 

phần việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ thì thực hiện lập hoá đơn theo quy định tại điểm a, khoản 

2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

nêu trên. 

 

04/9/2020| Công văn số 81088/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội V/v về việc Chính sách 

thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ. 

Trường hợp Công ty thực hiện hoạt động xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Công ty kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập 

chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): 

+ Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định 

của pháp luật và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9, Khoản 2 Điều 17 Thông tư 
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219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp Công ty 

không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 

219/2013/TT-BTC thì phải tính và nộp thuế GTGT như đối với hàng hóa tiêu thụ nội địa. 

+ Trường hợp trong hợp đồng bán hàng hóa, thương nhân nước ngoài có chỉ định Công ty cung 

cấp dịch vụ kèm theo việc bán hàng hóa như dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng...cho 

bên nhận hàng tại Việt Nam (dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam) thì các dịch vụ này không 

thuộc dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với các dịch vụ này theo quy 

định. 

Công ty phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, 

dịch vụ; nếu Công ty không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo 

mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Văn phòng giao dịch:  
11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

 


