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TIÊU CHÍ MỚI VỀ NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG  

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết 
bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 

Quyết định này quy định về tiêu chí, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định chất lượng máy móc thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 

Theo đó, tương tự quy định cũ tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, tuổi của máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhập 
khẩu vào Việt Nam cũng không được quá 10 năm. 

Tuy nhiên, một số máy móc thiết bị được nâng tuổi cho 
phép nhập khẩu lên 15 năm (như: thiết bị sấy gỗ, giấy, bìa) 
hoặc 20 năm (như: máy cán ép, khuôn đúc, máy gia công, 
máy tiện, máy khoan, máy mài, máy ép...) (Phụ lục I). 

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, tiêu chí 
nhập khẩu không căn cứ theo độ tuổi mà căn cứ vào công 
suất còn lại (đạt tối thiểu 85%), mức tiêu hao năng lượng 
(không quá 15% so với thiết kế) và loại công nghệ (không 
thuộc công nghệ cấm hay hạn chế chuyển giao) (Điều 5). 

Máy móc thiết bị thuộc các trường hợp sau sẽ được miễn 
đáp ứng tiêu chuẩn và giám định chất lượng: nhận chuyển 
giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia 
công, thuê mua tài chính; chuyển tiêu thụ nội địa sau khi 
hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập để 
thực hiện hợp đồng gia công (điểm g khoản 2 Điều 1). 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2019. 
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Công văn số 2482/BCT-KH ngày 10/04/2019 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị 
định số 09/2018/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép kinh doanh, giấy phép 
lập cơ sở bán lẻ khi thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa. 

"Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước 
ngoài là thành viên hoặc cổ đông (khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/
QH13). 

Theo đó, trường hợp Công ty có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông thì được xem là Công ty có vốn đầu 
tư nước ngoài. Khi thực hiện quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa phải xin giấy phép kinh doanh, giấy 
phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. 
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NẾU CÓ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI PHẢI XIN GIẤY PHÉP KHI MỞ CƠ SỞ BÁN LẺ 

DỪNG GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  
ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

Sau ngày 20/05/2019, máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư sẽ không được gia hạn thời 
hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ hoàn toàn Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn 
thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của 
dự án đầu tư tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014. 

Trước đó, ngày 13/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 150/NQ-CP để thống nhất dừng việc thực hiện giải 
pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết số 63. 

Theo đó, để hướng dẫn thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134 
kể từ ngày 20/05/2019. 

Thông tư số 18 quy định, đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế 
GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 134 của 
Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan 
trước ngày 20/05/2019, thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết 
gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134. 

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông 
tư số 134 mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước 
ngày 20/05/2019, thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế 
theo quy định tại Thông tư số 134. 
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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”. 

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TẠI CÁC CÔNG TY  
(TRỪ CÔNG TY CỔ PHẦN) ĐỀU CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI THUẾ SUẤT 20% 

ỦY NHIỆM CHI ĐƯỢC THỪA NHẬN LÀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 

Công văn số 1300/TCT-KK ngày 09/04/2019 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 596/NHNN-PC ngày 25/01/2019, Ủy nhiệm chi (Lệnh chi) được coi là hình thức 
thanh toán qua ngân hàng. 

Đối với giao dịch thanh toán bằng Ủy nhiệm chi mà người trả tiền và người thụ hưởng có tài khoản tại cùng một ngân 
hàng, việc lập chứng từ và hạch toán kế toán được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 
1092/2002/QĐ-NHNN. 

Trong đó, Ủy nhiệm chi được lập thành 3 liên, 1 liên dùng làm chứng từ ghi Nợ tài khoản của bên trả và ghi Có tài 
khoản người thụ hưởng, 1 liên dùng làm giấy báo Nợ gửi người trả tiền và 1 liên dùng làm giấy báo Có gửi người thụ 
hưởng. 

Bên thụ hưởng được sử dụng giấy báo Có liên do ngân hàng gửi để làm chứng từ khấu trừ hoàn thuế GTGT hàng xuất 
khẩu. 

 

Theo quy định tại điểm 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, chỉ thu nhập từ chuyển nhượng vốn (cổ phần) trong 
công ty cổ phần mới phải chịu thuế TNCN theo diện chuyển nhượng chứng khoán, bằng 0,1% giá bán. 

Còn lại, thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong các loại hình công ty khác (công ty TNHH, 
công ty hợp danh,...) đều chịu thuế TNCN theo diện chuyển nhượng vốn, bằng 20% thu 
nhập tính thuế (thu nhập sau khi trừ đi giá vốn và chi phí chuyển nhượng). 

Theo đó, trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn góp trong các công ty không phải là 
công ty cổ phần thì đều kê khai nộp thuế theo diện chuyển nhượng vốn. 

Theo khoản 3 Điều 9 Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN, Ủy nhiệm chi 
hoặc Lệnh chi là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh 
toán theo mẫu do ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài 
khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả 
cho người thụ hưởng. 

"Thanh toán qua ngân hàng" là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập 
khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình 
thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của 
ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất 
khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu...
(khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC). 


