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VĂN BẢN MỚI 
 

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

 

Ngày 28/7/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó: 

 

 Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với 

cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. 

 Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều 

kiện sau: Có chứng thư số đang còn hiệu lực; Có khả năng truy cập và sử dụng mạng 

Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động (đối với cá nhân chưa được cấp 

chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế (trừ trường hợp người 

nộp thuế thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua hình thức nộp thuế điện tử với ngân 

hàng mà ngân hàng có quy định khác). 

 Người nộp thuế được đăng ký nhiều chứng thư số cho một hoặc nhiều thủ tục hành 

chính thuế; đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử; đăng ký 

một số điện thoại di động để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhắn”; đăng 

ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực 

hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế. 

 Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong 

ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Trường hợp 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp 

hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên Trang thông tin 

điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho người nộp 

thuế biết về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. 

Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế không 

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền 

chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố 

theo thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý 

thuế của Tổng cục Thuế thực hiện.  

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2015, thay thế Thông tư số 35/2013/TT-

BTC ngày 01/4/2013 và Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010. 

 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 

khách hàng.  2 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Hướng dẫn phân bổ thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 

 

Ngày 10/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2257/TCT-CS hướng dẫn 02 công 

thức phân bổ thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 để áp dụng 

trong trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được doanh thu hoặc chi phí của hoạt 

động đầu tư mở rộng. 

 

Theo đó, phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế TNDN sẽ 

được xác định theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định hoặc theo tỷ lệ vốn đầu tư. Doanh nghiệp chỉ 

được áp dụng một cách phân bổ đối với thu nhập phát sinh của một hoạt động đầu tư mở rộng. 

Trường hợp doanh nghiệp đã phân bổ khác với hai cách trên đây thì được khai điều chỉnh, bổ 

sung. Nếu phát sinh tiền thuế thiếu phải nộp thêm tiền chậm nộp, tuy nhiên không bị xử phạt 

về hành vi kê khai sai. 

 

Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư phân kỳ 

 

Theo công văn số 2516/TCT-CS ngày 24/06/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về xác định 

ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư phân kỳ: 

 

Đối với dự án có phân kỳ đầu tư (nhiều dự án thành phần) trong hồ sơ đăng ký lần đầu, nếu 

thực hiện theo đúng tiến độ thì các dự án thành phần cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN bằng 

với mức ưu đãi của dự án ban đầu. 

 

Tuy nhiên, vẫn cho phép ưu đãi đối với dự án thành phần bị chấm tiến độ do trường hợp bất 

khả kháng, gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải 

quyết thủ tục hành chính, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, bất khả kháng khác. 

 

Cho phép hạch toán khoản chi phúc lợi với mọi thành phần doanh nghiệp 

 

Ngày 29/06/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8738/BTC-TCT hướng dẫn về khoản 

chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như sau: 

Xác định doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế để được hạch toán chi phí phúc lợi kể từ năm 

2014 theo quy định mới tại khoản 4 điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-C  và điều 1 Thông tư 

151/2014/TT-BTC, không có trường hợp loại trừ. 

 

Theo các quy định nêu trên thì doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tính vào chi 

phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực 

tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng 

lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 
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Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản 

 

Ngày 08/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2765/TCT-CS hướng dẫn về việc khai 

thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản. 

 

Theo đó, trường hợp Công ty là công ty con chỉ có một Công ty mẹ là chủ sở hữu duy nhất bán 

toàn bộ phần vốn tại Công ty gắn với bất động sản thì Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp 

thuế TNDN thay cho Công ty mẹ theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai 

thuế TNDN mẫu số 08. Trong đó giá mua của phần vốn chuyển nhượng là giá trị phần vốn góp 

trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được xác nhận 

bằng kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập. 

 

Hướng dẫn về chi phí được trừ đối với chi phí mua rượu bia của doanh nghiệp 

 

Ngày 25/06/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2540/TCT-CS hướng dẫn về chính 

sách thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tiếp khách hội nghị. 

 

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 5 điều 1 Luật số 32/2013.QH13, doanh nghiệp chỉ được trừ 

các chi phí phát sinh liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trường hợp doanh 

nghiệp có các hóa đơn mua đồ uống (bia rượu), nếu có căn cứ xác định dùng cho hội nghị phục 

vụ khách hàng hoặc tiếp khách phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì 

mới được hạch toán vào chi phí được trừ và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Ngược lại, nếu đem 

tiêu dùng cá nhân không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được chấp nhận. 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế. 

 

Ngày 18/6/2015, Tổng cục Thuế có ban hành Công văn số 8159/BTC-TCT hướng dẫn thống 

nhất việc áp dụng thuế suất GTGT đối với các mặt hàng thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét 

nghiệm dùng trong y tế. Theo đó: 

 

 Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nếu có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 4 thông tư số 83/2014/TT-BTC hoặc 

thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu ban hành tại thông tư số 

24/2011/TT-BYT thì được áp dụng mức thuế suất GTGT 5%; 

 Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, thực hiện theo quy định của Biểu thuế 

GTGT ban hành kèm theo thông tư số 83/2014/TT-BTC. 

 Các mặt hàng chưa được quy định cụ thể tại Biểu thuế, đề nghị các đơn vị (Hải quan, 

Doanh nghiệp…) phản ánh về Bộ Y Tế để được hướng dẫn. 

 

Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế khi nhập khẩu áp 

dụng mức thuế GTGT 5% thì tại khâu kinh doanh thương mại cũng được áp dụng thuế suất 5%. 

 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 
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Khoản chi phúc lợi không được khấu trừ thuế GTGT 

 

Cục thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 44256/CT-HTr ngày 7/7/2015 hướng dẫn về chính 

sách thuế TNDN, GTGT đối với chi phí phúc lợi. Cụ thể, theo quy định tại Điều 1 thông tư số 

151/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí tổ chức liên hoan cuối năm 

cho người lao động, đây là khoản chi phúc lợi, nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 6 Thông 

tư số 119/2014/TT-BTC thì được trừ khi tính thuế TNDN, tối đa 01 tháng lương/năm. Tuy 

nhiên, số thuế GTGT đầu vào tương ứng không được khấu trừ, phải hạch toán luôn vào chi phí 

hợp lý. 

 

Lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động góp vốn để nhận lại căn hộ 

 

Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2708/TCT-CS ngày 03/07/2015. Theo đó, trường hợp 

Doanh nghiệp A ký hợp đồng với Doanh nghiệp B với nội dung là góp vốn để nhận lại căn hộ. 

Doanh nghiệp A thực hiện thanh toán từng lần theo tiến độ xây dựng, định kỳ khi thanh toán 

từng lần theo tiến độ Doanh nghiệp B phải lập hoá đơn GTGT giao cho Doanh nghiệp A. Trên 

hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT, thuế suất 

thuế GTGT, số thuế GTGT. Trường hợp Doanh nghiệp B lập hoá đơn chưa đúng quy định nêu 

trên thì xử lý đối với các hoá đơn đã lập thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 

153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ. 

 

Doanh nghiệp B phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản tiền thu theo tiến 

độ theo quy định. 

 

Mặt hàng cám thành phẩm là thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT 

 

Ngày 06/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2724/TCT-CS. Theo đó thuế GTGT 

đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi phát sinh từ ngày 01/01/2015 không 

được khấu trừ mà phải tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

 

Đối với sản phẩm bán ra đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu 

vào phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm chịu thuế được kê khai khấu trừ theo quy định. 

 

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện khi chấm dứt hoạt 

động 

 

Ngày 08/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2758/TCT-DNL. Theo đó, trường hợp 

Dự án thủy điện đã thực hiện và đã được hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư theo quy 

định của pháp luật nhưng Dự án đã bị dừng triển khai chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết 

định của UBND tỉnh, thành phố, không phát sinh số thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh 

doanh chính theo dự án đầu tư thì Doanh nghiệp phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân 

sách nhà nước. Trường hợp phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của Dự án thì không phải 

điều chỉnh nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra. 

 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 

khách hàng.  5 

 

Điểm chính của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 

 

Ngày 24/07/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2994/TCT-TNCN hướng dẫn một 

số điểm mới của Thông tư số 92/2015/TT-BTC, tóm tắt một số điểm chính như sau: 

 

 Về việc xác định doanh thu tính thuế có sử dụng hoá đơn đối với cá nhân kinh doanh 

nộp thuế theo phương pháp khoán: Từ ngày 01/01/2016, trường hợp cá nhân nộp thuế 

khoán có sử dụng hoá đơn của CQ thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ vào doanh 

thu khoán và doanh thu trên hoá đơn, không phân biệt hoá đơn sử dụng theo quyển hay 

hoá đơn sử dụng lẻ theo từng số. 

 Đối với cá nhân cho thuê tài sản: Bổ sung quy định: Bên thuê tài sản khai và nộp thuế 

thay nếu trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế. Cá nhân cho thuê tài 

sản chỉ phải nộp kèm theo tờ khai bản chụp hợp đồng thuê tài sản một lần duy nhất nếu 

là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng. 

 Đối với xác định ngưỡng doanh thu không chịu thuế: Cá nhân kinh doanh thuộc diện 

không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh 

trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức 

nhóm, hộ gia đình, cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu từ 100 triệu 

đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp 

thuế TNCN được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế. 

 

Về hoàn thuế GTGT đối với DNTN chậm điều chỉnh thông tin đăng ký thuế trước khi cơ 

quan thuế công bố quyết định kiểm tra 

 

Ngày 24/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2989/TCT-KK ngày 24/7/2015. Theo 

đó, trường hợp Doanh nghiệp X chậm khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (khai 

điều chỉnh, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng), nhưng trước khi cơ quan thuế công bố 

quyết định kiểm tra, thì Doanh nghiệp X bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế liên 

quan đến thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh tại trụ sở của Doanh nghiệp 

X phối hợp với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế 

mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan, trên 

cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. 

 

THUẾ NHÀ THẦU 

 

Hoàn thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất. 

 

Ngày 30/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3081/TCT-CS ngày 30/7/2015. Theo 

đó, khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu trước thời điểm doanh nghiệp chuyển 

đổi lại hình thành doanh nghiệp chế xuất, nhưng doanh nghiệp không kê khai và nộp thuế kịp 

thời thuế nhà thầu phải nộp. Do doanh nghiệp đã khai, nộp thuế nhà thầu vào NSNN và hợp 

đồng phát sinh trước ngày doanh nghiệp chuyển thành doanh nghiệp chế xuất nên doanh 

nghiệp được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nhà thầu nước ngoài 

đã nộp vào NSNN. Tuy nhiên, do doanh nghiệp đã kê khai chậm nộp tiền thuế GTGT so với 

thời hạn quy định, nên doanh nghiệp bị xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. 

 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 

khách hàng.  6 

 

Hoạt động nghiên cứu thị trường tại nước ngoài không chịu Thuế nhà thầu 

 

Ngày 09/07/2015, Cục thuế hà Nội ban hành Công văn số 44815/CT-HTr. Theo đó, trường hợp 

doanh nghiệp ký hợp đồng thuê tổ chức và chuyên gia nước ngoài để nghiên cứu thị trường và 

tìm kiếm khách hàng nước ngoài, mọi hoạt động của các tổ chức và chuyên gia đó đều thực 

hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt 

Nam thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam. 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NH N 

 

Thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán 

 

Ngày 15/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2852/TCT-TNCN. Theo đó, trường 

hợp người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có văn bản thỏa thuận cho, tặng lại 

phần giá trị thừa kế được hưởng là chứng khoán cho người thừa kế khác thì: 

 

 Đối với phần giá trị thừa kế mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì 

cá nhân kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế là chứng khoán. Đối với trường hợp cá 

nhân được nhận thừa kế nhưng chưa đến tuổi vị thành niên có người đại diện theo pháp 

luật thì người đại diện phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân được hưởng; 

 Đối với phần giá trị thừa kế của các cá nhân được hưởng sau đó đem cho, tặng thì cá 

nhân nhận chứng khoán kê khai, nộp thuế từ quà tặng là chứng khoán. 

 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

 

Ngày 10/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2808/TCT-TNCN. Theo đó, người 

nộp thuế là người được pháp luật coi là đã chết nếu chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất tại 

doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân. 

 

Người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp số thuế TNCN còn phải 

nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa cho người nộp thuế là người được pháp luật coi là 

đã chết sau khi được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện 

hành. 

 

Chính sách thuế thu nhập cá nhân 

 

Ngày 06/07/2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 43910/CT-HTr, theo đó: 

 

 Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý thì doanh nghiệp 

thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý. 

 Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng thì việc khai thuế 

TNCN theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh 

khấu trừ thuế và được áp dụng cho cả năm. Nếu tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ 

thuế của Công ty dưới 50 triệu đồng thì Công ty thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý 

và ổn định cho cả năm dương lịch. 



 

 

 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho 
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Thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân 

 

Ngày 10/07/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2809/TCT-TNCN. Theo đó, trường 

hợp cá nhân là chủ DNTN rút vốn từ nguồn vốn kinh doanh của DNTN mà nếu nguồn vốn 

kinh doanh này được hình thành từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN và việc rút vốn, giảm 

vốn được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì cá nhân không phải nộp thuế 

TNCN đối với khoản tiền rút vốn. 

 

Thuế thu nhập cá nhân của lao động nước ngoài 

 

Ngày 07/07/2015, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn số 44364/CT-HTr. Theo đó, trường 

hợp doanh nghiệp có ký thỏa thuận với công ty mẹ ở nước ngoài về việc cử lao động người 

nước ngoài sang Việt Nam làm thì: 

 

 Lao động người nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế TNCN. 

 Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài đã thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN cho lao 

động trên tại nước ngoài thì người nộp thuế được trừ số thuế TNCN đã nộp tại nước 

ngoài vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam nếu có chứng từ chứng minh số thuế 

TNCN đã nộp ở nước ngoài. Số thuế TNCN được trừ không vượt quá số thuế TNCN 

phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại 

nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước 

ngoài và tổng thu nhập chịu thuế. 

 Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài thực hiện trả lương, thưởng, phúc lợi và các 

khoản chi phí thực tế khác cho lao động người nước ngoài và Công ty sẽ hoàn trả các 

khoản chi phí thực tế mà Công ty mẹ đã trả cho lao động người nước ngoài nêu trên thì 

đây là khoản thu hộ, chi hộ và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. 

 

 

  

 

 



 
 

 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cho khách 

hàng.  8 

Bản tin này được dùng để cung cấp cho 

khách hàng và nhân viên nghiệp vụ của 

VACO. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

Ông Nguyễn Đức Tiến 

Phó Tổng Giám đốc 

0913 577 926 

tiennd@vaco.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Ngô Tiến Thành 

Chủ nhiệm tư vấn thuế 

0904 007 017 
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