
- Ngày 30 tháng 07 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết  
số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Theo đó: 

 

 

 
 - Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp quy 
định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13:  

  + Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh 
trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản 
xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được 
xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa được giảm thuế theo quy định là doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã (không bao 
gồm đơn vị sự nghiệp) đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của 
Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 

   + Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt 
may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định là doanh nghiệp có tổng số lao động sử 
dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Trường 
hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì số lao động làm căn cứ xác định công ty mẹ thuộc 
đối tượng giảm thuế không bao gồm số lao động của công ty con; hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm 
sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử quy định tại Khoản này được xác định theo quy định tại Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ; 

Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định bao gồm thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, 
nhà máy điện, công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, 
cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, rạp chiếu phim, cơ sở biểu 
diễn nghệ thuật, cơ sở luyện tập, thi đấu thể thao, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; công trình thông tin liên lạc, 
công trình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp. 

Và số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này là số thuế tính tạm nộp 
hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2012. 

I - Miễn giảm thuế năm 2012 
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- Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với hộ, cá 
nhân, tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 như sau: 

 
   + Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) năm 2012 đối với hộ, cá 
nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, 
học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân. 
   + Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2012 
đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân (không bao gồm hoạt động cung ứng 
suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không, hoạt động kinh doanh khác) của doanh nghiệp. 
 

Đối tượng được miễn thuế quy định tại Khoản này phải đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị 
định này và thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; Phải cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê 
nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2012 không cao hơn mức giá tháng 12 
năm 2011. 

 
 
 

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 07 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu 
nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế 
luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế làm căn cứ xác định việc miễn 
thuế quy định tại Điều này là thu nhập tính thuế bình quân tháng của cá nhân thực nhận trong năm 2012. 

Xử phạt vấn đề vi phạm hóa đơn theo quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của 
Bộ Tài chính: 

- Ngày 19 tháng 07 năm 2012, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 2560/TCT-CS gửi 
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trả lời một số vướng mắc trong nội 
dung hướng dẫn của Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.  

Theo quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 của Công văn số 18036/BTC-TCT, trường hợp tổ 
chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hoá đơn) nộp 
báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì bị phạt ở mức phạt 
tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; 
trường hợp trong năm 2011 người bán lập hoá đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 
ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế thì người bán bị xử 
phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị 
định số 51/2010/NĐ-CP.  

Trường hợp trước khi Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính được ban hành, cơ quan thuế đã 
xử lý các trường hợp vi phạm ở mức cao hơn mức xử phạt tối thiểu của khung hình phạt quy định tại Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP thì: 

   + Đối với trường hợp trước ngày ban hành Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cơ quan 
thuế chưa ban hành Quyết định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại 
Điểm 2 và Điểm 3 Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính thì Cục thuế thực hiện xử lý theo 
hướng dẫn tại Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính. 

   + Đối với trường hợp trước ngày ban hành Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, cơ quan 
thuế đã ban hành Quyết định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại 
Điểm 2 và Điểm 3 Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý lại 
thì Cục thuế xem xét xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, Khoản 1 
và Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 

II - Xử phạt vi phạm hóa đơn  

I - Miễn giảm thuế năm 2012 (tiếp theo) 

Về thuế thu nhập cá nhân 

Về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp  



 3 

 

- Ngày 03 tháng 07 năm 2012, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 2353/TCT-CS 
hướng dẫn xử lý thuế GTGT đã hoàn khi giải thể doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp thuế 
GTGT đầu vào của tài sản cố định và vật tư, hàng hoá sử dụng cho sản xuất kinh doanh đã 
được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì khi doanh nghiệp giải thể việc xử lý số thuế 
GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế như sau: 

+ Đối với tài sản cố định, cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế 

toán của tài sản cố định tính đến thời điểm giải thể. 
+ Đối với vật tư, hàng hoá tồn kho thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi lại số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô 
hàng hoá, vật tư còn tồn kho tính đến thời điểm giải thể. 

-   Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013. 
-   Luật phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 
- Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có hiệu lực từ ngày                           
01 tháng 10 năm 2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ Tài chính. 
 

III - Các vấn đề khác 

IV - Văn bản pháp luật liên quan 

Lưu ý__________________________________________________________________________________________________ 
“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy 
nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn 
trước khi áp dụng”. 
_______________________________________________________________________________________________________ 


