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Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Hướng dẫn xử lý thuế đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng 
vốn
Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số: 98064/CT-TTHT hướng dẫn xử 
lý thuế Thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch 
chuyển nhượng vốn như sau: 
• Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp 

trong doanh nghiệp Việt Nam cho bên thứ ba ở nước ngoài thì doanh nghiệp 
Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay thuế TNDN đối với thu nhập phát 
sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài theo quy 
định hiện hành 

• Nếu giao dịch là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp thì giá mua 
của phần vốn chuyển nhượng không xác định theo Giấy chứng nhận đầu tư. 
Cụ thể, giá mua này được xác định là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm 
chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các 
bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác 
nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định về thuế TNDN
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Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
Hướng dẫn xử lý thuế cho trường hợp hóa đơn mang 
tên chủ căn hộ cho thuê

Ngày 16/12/2019 vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã 
ban hành Công văn số: 93847/CT-TTHT hướng dẫn xử lý 
thuế cho trường hợp hóa đơn của các khoản chi phí quản 
lý, điện, nước và các dịch vụ khác mang tên chủ căn hộ cho 
thuê như sau: 

• Hóa đơn tiền phí quản lý mang tên cá nhân chủ căn 
hộ, không mang tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty 
thì không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo 
quy định hiện hành

• Đối với khoản phí quản lý căn hộ, Công ty không đáp 
ứng điều kiện để hạch toán vào chi phí được trừ. Đối 
với khoản chi phí tiền điện, nước mang tên chủ nhà, 
Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2.15, Điều 
4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Hướng dẫn trích lập dự phòng đối với giá trị bất động 
sản giảm giá 

Ngày 15/01/2020 vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã 
ban hành Công văn số: 1971/CT-TTHT để hướng dẫn 
doanh nghiệp về việc trích lập dự phòng đối với giá trị bất 
động sản bị giảm giá. Theo Công văn, trường hợp doanh 
nghiệp mua bất động sản về để bán lại (bao gồm quyền sử 
dụng đất và nhà ở) nhưng đến cuối năm giá trị bất động 
sản này bị giảm giá so với giá gốc ban đầu thì không thuộc 
đối tượng được trích lập dự phòng. Do đó, doanh nghiệp 
không được trích lập dự phòng giảm giá bất động sản trên 
để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN.
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Thuế Giá trị gia tăng 
Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh sản xuất sử dụng tiền thanh toán 
hàng hóa xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài.

Ngày 08/01/2020, Tổng cục thuế ban hành Công văn số: 112/TCT-KK hướng dẫn 
như sau: 

• Trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại nước ngoài theo Giấy chứng nhận 
đầu tư ra nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty sử dụng tiền thanh 
toán hàng hóa xuất khẩu để góp vốn vào Công ty con tại nước ngoài thì điều 
kiện, thủ tục hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu thực hiện theo các quy định về thuế GTGT

• Bên cạnh đó, Công ty lưu ý rằng việc góp vốn đầu tư nêu trên phải đáp ứng 
các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo 
các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
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Ngày 30/12/2019 vừa qua, Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số: 
8107/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 
theo hợp đồng mượn như sau: 

• Hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mượn để phục vụ sản xuất sau đó tái 
xuất trả lại nước ngoài không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy 
định tại điểm a, khoản 9, Điều 16, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13. Do đó, Công ty phải xác định và kê khai trị giá hải quan 
để tính thuế nhập khẩu khi tạm nhập hàng hóa và kê khai trị giá hải quan 
để tính toán tiền thuế được hoàn trả sau khi tái xuất

• Trị giá hải quan khi khai báo tạm nhập là trị giá của hàng hóa nhập khẩu 
tính đến cửa khẩu đầu tiên. Khi tái xuất, số tiền thuế nhập khẩu được 
hoàn lại xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa tính theo 
thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam
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bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.
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phán nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở 
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