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Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Ngày 27 tháng 05 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Theo đó, Khoản 5 Điều 3 của Nghị định này đã bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 38 của Nghị định
số 109/2013/NĐ-CP, bỏ mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi “Làm mất, cháy,
hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng)
nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên
tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời
gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”
Quy định chi tiết về các mức xử phạt xem tại Nghị định.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2016.
Cách xác định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu
công nghiệp
Ngày 05 tháng 05 năm 2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1874/TCT-CS về ưu đãi
thuế Thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Trường hợp Công ty mới thành lập từ dự án đầu tư tại
Khu Công nghiệp (trừ Khu Công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiên kinh tế- xã hội thuận
lợi), đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng
đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sịnh doanh thu thì:
• Trường hợp Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu trong kỳ tính thuế 2014 thì được
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Tiết a,
Khoản 5, Điều 18 thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Điều 6 Thông tư
151/ 2015/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014.
• Trường hợp Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu từ kỳ tính thuế 2015 trở đi thì
được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện
quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 và
Điều 6 Thông tư 151/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014.
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Điều kiện khấu trừ đối với Hóa đơn GTGT trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giữa
Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Ngày 19 tháng 04 năm 2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1607/TCT-KK hướng dẫn
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ. Theo đó, trường hợp Chi nhánh là đơn vị
trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty, Công ty có thực hiện xuất hàng hóa cho Chi nhánh để
bán, Chi nhánh thanh toán tiền hàng bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty hoặc nộp
tiền mặt trực tiếp tại Công ty mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
• Nếu Công ty có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty và Chi nhánh theo hình thức
nộp tiền mặt thì chấp thuận cho Chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa
đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến
Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
• Nếu Công ty không có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty và Chi nhánh theo
hình thức nộp tiền mặt thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa
đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến
Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng qua biên giới đất liền
Ngày 28 tháng 04 năm 2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1774/TCT-KK hướng dẫn
giải quyết hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu hàng qua biên giới đất liền. Theo đó,
• Trường hợp Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã được Cục Thuế kiểm tra, xác
minh, nếu kết quả kiểm tra, xác minh số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế
GTGT theo quy định; đồng thời, trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế
hàng hóa, không ghi thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu theo quy định
nhưng có xác nhận về việc hàng hóa đã xuất khẩu thì Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế
GTGT cho Công ty. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về thủ tục hải
quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty.
• Đối với lô hàng hóa xuất khẩu không có hóa đơn vận chuyển do người mua chịu chi phí vận
chuyển thì Cục Thuế đề nghị Công ty cung cấp các hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan và
các hồ sơ, tài liệu chứng minh được việc đã giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển (biên bản
nhận hàng, ký nhận hàng hóa) để làm căn cứ giải quyết hoàn thuế GTGT.
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Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 01 tháng 06 năm 2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này có hiệu lực
thi hành từ ngày 15/07/2016 và thay thế nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định này có một số nội dung nổi bật như sau:
Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
• Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;
• Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp
luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;
• Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm người đại diện theo ủy
quyền.
Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp sẽ bị xử phạt như sau:
• Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội
dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạn
quy định từ 01 đến 30 ngày.
• Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội
dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạn
quy định từ 31 đến 90 ngày.
• Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội
dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạn
quy định từ 91 ngày trở lên.
Ngoài ra, Nghị định trên còn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu
tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trong lĩnh vực quản lý đấu thầu và lĩnh
vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải văn bản có giá trị pháp lý về mặt luật pháp, kế toán hay
thuế vụ. Vì vậy, Meinan Accounting Vietnam sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tổn thất phát
sinh từ tài liệu này. Để có thông tin chi tiết về tài liệu, xin vui lòng liên lạc với Meinan Accounting Vietnam.
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