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DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tiếp theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 của Chính phủ, ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ 
Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC (“Thông tư 26”) hướng dẫn một số quy định về thuế 
giá trị gia tăng (“GTGT”), quản lý thuế và hóa đơn.  Thông tư 26 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015.

Chúng tôi xin trình bày một số điểm đáng chú ý tại Thông tư 26 như sau:

1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
• Quy định chi tiết các loại phân bón; thức ăn cho gia súc, 

gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, 
thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

• Bên đi vay khi bàn giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín 
dụng để xử lý tài sản đảm bảo tiền vay sau khi hết thời 
gian trả nợ sẽ không phải xuất hóa đơn GTGT

• Trường hợp doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGTđối với 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản là mức giághi 
trong hợp đồng góp vốn, hoặc giá chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá góp vốn.

• Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi 
xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng 
không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

• Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT vào công thức tính phân bổ để xác định thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ.

Thông tư 26 – hướng dẫn mới về thuế 
Giá Trị Gia Tăng, quản lý thuế và hóa đơn

• Trường hợp nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng 
của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thì thuế GTGT vẫn 
được khấu trừ mà không cần chứng từ thanh toán không 
dùng tiền mặt.

• Áp dụng một công thức chung xác định  số thuế GTGT 
đầu vào được hoàn của hoạt động xuất khẩu, không phân 
biệt đó là cơ sở sản xuất hay cơ sở kinh doanh thương 
mại  

• Trường hợp cơ sở kinh doanh phải giải thể, phá sản, 
chấm dứt hoạt động ngay trong giai đoạn đầu tư chưa 
đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của 
hoạt động kinh doanh chính thì chưa phải điều chỉnh lại 
số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. 
Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và 
không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh 
doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào 
ngân sách nhà nước, trừ số thuế đầu vào tương ứng đối 
với tài sản bán thanh lý chịu thuế GTGT. Người nộp thuế 
không được giải quyết hoàn thuế đối với số thuế GTGT 
chưa được hoàn trong trường hợp này.
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2. Về kê khai thuế
• Chỉ công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại 

tỉnh có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (giá bao gồm thuế 
GTGT) mới phải khai nộp thuế theo tỷ lệ, trước đây không 
phân biệt giá trị.

• Quy định cụ thể tỷ giá để xác định doanh thu, chi phí, giá 
tính thuế và các khoản nộp NSNN như sau:

 - Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp 
bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan thuế cho phép nộp 
thuế bằng đồng Việt Nam thì quy đổi số thuế phải nộp 
ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng 
thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở 
tài khoản tại thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà 
nước. 

 - Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ 
thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của Ngân 
hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản. Đối 
với doanh thu thì dùng tỷ giá mua vào, chi phí dùng tỷ 
giá bán ra. 

 - Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài chính tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp.

• Hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ tính tiền chậm nộp:
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 - Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 
01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo một mức 
0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp;

 - Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 
01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp 
thì tính như sau: 

* Cho giai đoạn trước ngày 01/01/2015: áp dụng hai 
mức là 0,05% cho 90 ngày đầu tiền và 0,07% từ 
ngày thứ 91

* Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2015: áp dụng tỷ lệ 
0,05%

 - Đối với số thuế thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 
01/01/2015 nhưng phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, 
hoặc người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01/01/2015, 
tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày 
tính trên số tiền thuế chậm nộp. 

• Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài sửa đổi từ khai 
theo quý sang thành tạm nộp theo quý và quyết toán theo 
năm.

• Hồ sơ hoàn thuế của các đối tượng đề nghị áp dụng Hiệp 
định không bao gồm Chứng từ nộp thuế.

• Sửa đổi hồ sơ áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 
đối với hãng vận tải nước ngoài.



BẢN TIN NHANH VỀ THUẾ / Dịch vụ Tư vấn Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp / Tháng 3 - 2015

BẢN TIN NHANH VỀ THUẾ 
Tháng 3 - 2015

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được 
sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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3. Về hóa đơn
• Bỏ quy định phải đăng ký việc sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu 

trên hóa đơn.

• Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị sử dụng hóa đơn của 
người nộp thuế mà cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì người nộp 
thuế được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

• Bỏ quy định cơ quan thuế xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát 
hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn.

• Hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất được miễn lập hóa đơn.

• Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi 
đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải 
lập hóa đơn điều chỉnh.

mailto:kpmghanoi%40kpmg.com.vn?subject=
mailto:kpmghcmc%40kpmg.com.vn?subject=

