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VĂN BẢN MỚI 

Sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định về thuế nhằm làm rõ thêm các quy định nêu tại các luật về thuế như 

Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thu đặc biệt (TTĐB), Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 

các luật về thuế năm 2016, các Nghị định hướng dẫn các luật nêu trên. 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

quản lý thuế. 

 

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP: 
 

- Nghị định số 100/2016 thêm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật vào các đối tượng không 

chịu thuế; theo đó, dịch vụ này bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. Ngoài ra, 

Nghị định 100 làm rõ việc vận chuyển hành khách công cộng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia 

tăng bao gồm cả tàu điện. 
 

- Đối với sản phẩm xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế, Nghị định 100 quy 

định có thể là tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến hoặc đã chế biến nhưng tổng trị giá tài nguyên, 

khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên. Nghị định còn làm rõ tài nguyên, 

khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng. 
 

- Bên cạnh đó, Nghị định số 100 năm 2016 bổ sung vào các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% 

đối với thuốc lá, rượu, bia được nhập khẩu sau đó xuất khẩu. 

  

2. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

  

Nghị định 100/2016 hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng 

hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá này không theo giá giao 

dịch thông thường thì cơ quan thuế sẽ ấn định. 
 

Riêng đối với các trường hợp đặc thù, Nghị định 100/2016 có những hướng dẫn riêng về giá tính thuế tiêu 

thụ đặc biệt; đó là trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán 

phụ thuộc; bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các 

công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc cơ sở có mối quan hệ liên kết. 

  

3. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP 

  

- Người nộp thuế chậm nộp thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày 

tính trên số tiền thuế chậm nộp. Với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 mà chưa nộp thì 

chuyển sang mức tiền chậm nộp theo quy định mới từ 01/7/2016. 
 

- Nghị định số 100/CP bỏ quy định về điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập 

khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Nghị định 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. 
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Phê duyệt “Hiệp định song phương và tài liệu kèm theo để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với 

các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” 

 
Ngày 30/06/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP về việc phê duyệt “Hiệp định song 

phương và tài liệu kèm theo để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của 

Hoa Kỳ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa 

Kỳ” (“Hiệp định”). 

 

Hiệp định được ban hành nhằm quy định việc thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tổ chức và cá nhân 

Hoa Kỳ có tài khoản mở tại các tổ chức tài chính ngoài quốc gia Hoa Kỳ. Mục đích của Đạo luật này là 

nhằm ngăn ngừa hành vi trốn thuế của đối tượng phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Theo 

đó, nội dung đáng chú ý của Đạo luật tuân thủ thuế là tổ chức tài chính ngoài quốc gia Hoa Kỳ bị yêu cầu 

phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin của khách hàng là tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ cho Cục thuế vụ 

Hoa Kỳ. 

Trường hợp các tổ chức tài chính từ chối cung cấp các thông tin này, một khoản thuế thu nhập có thể bị 

khấu trừ với tỉ lệ 30% trên:  

(i) Thu nhập từ chứng khoán có nguồn gốc tại Hoa Kỳ,  

(ii) Tiền lãi từ tài khoản tiền gửi ngân hàng mở tại Hoa Kỳ hay chi nhánh ngước ngoài của ngân 

hàng Hoa Kỳ và  

(iii) Tổng các khoản thu từ mua bán chứng khoản của Hoa Kỳ. 

Chúng tôi sẽ cập nhật đến Quý vị nội dung của Hiệp định và tài liệu kèm theo thực hiện Đạo luật ngay khi 

các nội dung này được công bố. 

 
THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

 

Chi phí học tập của con người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam 

 

Công văn số 47939/CT-HTr ngày 19/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời về chính sách thuế 

như sau: 

 

 Trường hợp tại hợp đồng lao động ký với người nước ngoài làm việc tại Công ty có ghi khoản chi 

tiền học phí cho con của người lao động học tại Việt Nam thì phiếu thu học phí và các chứng từ 

liên quan khác là căn cứ để doanh nghiệp hạch toán khoản học phí nêu trên vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

Công văn số 48761/CT-HTr ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời về chính 

sách thuế như sau: 

 

 Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, trong hợp đồng có ghi 

doanh nghiệp chi trả tiền học phí cho con người lao động học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm 

non đến trung học phổ thông, hóa đơn GTGT trên 20 triệu ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế của 

doanh nghiệp nhưng thanh toán bằng tiền mặt thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản tiền học phí này không tính thu nhập chịu thuế 

TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. 
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Chi phí học thạc sĩ cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ 

 

Công văn số 46804/CT-HTr ngày 13/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời về chính sách thuế 

đối với chi phí học thạc sĩ cho người lao động. 

 

Theo đó, khoản chi phí cho người lao động đi học thạc sĩ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Để hạch toán chi phí được trừ, doanh nghiệp cần lưu biên lai 

thu học phí nếu khoản thu học phí thuộc Ngân sách Nhà nước (NSNN) hoặc hóa đơn theo quy định nếu 

khoản thu học phí không thuộc NSNN. 

 

Quản lý thuế đối với ôtô nhập khẩu theo hình thức quà tặng. 

 

Để kịp thời phòng chống các hành vi gian lận, trốn thuế nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tại 

Công văn số 3273/TCT-TTr ngày 21/07/2016 như sau: 

 

Từ ngày 26/10/2015 theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 

của Bộ Tài Chính, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 01 (một) năm, mỗi tổ chức, 

cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, 

tặng. 

 

 Trường hợp cơ sở kinh doanh ô tô hoặc cá nhân được phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà 

biếu, quà tặng theo quy định của pháp luật thì khi nhận xe, cơ sở kinh doanh hạch toán vào thu 

nhập khác để tính thuế TNDN, cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN đối với phần giá trị xe ô tô 

nhập khẩu bằng giá vốn xe nhập khẩu theo xác định của cơ quan hải quan. 

 

 Trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng nêu trên theo giá bán 

thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế GTGT, 

TTĐB và TNDN theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

 

Cục Thuế thực hiện rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức 

quà biếu quà tặng; số lượng xe đã thực hiện xuất bán cho bên thứ 2; danh sách các đối tượng mua lại xe 

của bên nhập. Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, Cục Thuế cần thực hiện ngay một số biện pháp quản lý thuế: 

 

 Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng còn hoạt 

động kinh doanh yêu cầu Cục Thuế thực hiện kiểm tra ngay để xác định nghĩa vụ thuế. 

 

 Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà 

tặng nhưng thông báo giải thể không thực hiện quyết toán thuế, hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh 

doanh, yêu cầu Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế có liên quan và các cơ quan chức 

năng để thực hiện xử lý theo đúng quy định. Đồng thời cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu Chương 

trình Quản lý ấn chỉ và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để thực hiện công khai danh sách 

doanh nghiệp kinh doanh không nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ danh sách những chứng từ, hóa 

đơn đã phát hành của doanh nghiệp này nhưng chưa hoặc không nộp thuế. 
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Thủ tục điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công 

 

Tổng cục Hải Quan vừa có hướng dẫn về điều chỉnh thời hạn của hợp đồng gia công. Theo đó: theo quy 

định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, trường hợp bên đặt gia công và bên nhận gia 

công cần kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng gia công thì các bên phải ký thỏa thuận bổ sung trước thời 

điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực thực hiện. 

 

Khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực, các bên ký kết hợp đồng gia công phải làm thủ tục thanh 

lý hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. 

 

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo theo dõi, lập danh sách các 

doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công, trường hợp có nghi vấn doanh 

nghiệp lợi dụng việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công để trì hoãn việc xử lý nguyên liệu, vật 

tư dư thừa, phế liệu, máy móc, thiết bị thì tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư tại trụ sở 

doanh nghiệp theo quy định và xử  lý  theo phương án tập trung. 

 

Nội dung được nêu tại Công văn 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/06/2016 điều chỉnh thời hạn hiệu lực của 

hợp đồng gia công do Tổng cục hải quan ban hành 

 

Quy định về hoạt động cho thuê tài sản 

 

Công văn 45694/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 

do cục thuế thành phố Hà Nội ban hành quy định: 

 

1. Về hoạt động cho thuê tài sản: 

 

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, trường hợp doanh 

nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư thì doanh 

nghiệp phải đáp ứng điều kiện kinh doanh và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt 

quá trình hoạt động kinh doanh. 

 

Nếu doanh nghiệp cho bên có quan hệ liên kết thuê tài sản, hoạt động cho thuê tài sản không trái với quy 

định của pháp luật, thì doanh nghiệp thực hiện lựa chọn phương pháp xác định giá cho thuê tài sản phù 

hợp với giá thị trường theo hướng dẫn tại Phần B Thông tư số 66/2010/TT-BTC nêu trên. 

 

2. Về chi phí thuê đất: 

 

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất của Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, trả tiền thuê đất 

cho cả thời gian thuê nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiền thuê đất được phân 

bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất. 

 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=66/2010/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của đơn vị nước ngoài 

 

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài A chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam cho doanh 

nghiệp nước ngoài khác với giá chuyển nhượng bằng giá trị vốn góp để tái cấu trúc thì: 

 

- Nếu doanh nghiệp nước ngoài A phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp 

Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay doanh nghiệp nước ngoài A số thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. 

 

Trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan 

thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. 

 

- Trong quá trình chuyển nhượng vốn, nếu doanh nghiệp nước ngoài A phát sinh thu nhập do chênh lệch tỷ 

giá thì phải thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 

vốn theo quy định. 

 

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 48763/CT-HTr ngày 22/07/2016 về chính sách thuế đối với hoạt 

động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

 

Kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại 

 

Theo Công văn số 3241/TCT-KK ngày 20/07/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp khi phát 

sinh hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và tự khai báo với cơ quan thuế trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định 

thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai đã đề nghị hoàn thuế. Trên tờ khai bổ 

sung kê khai điều chỉnh giảm phần doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế đã đề nghị hoàn tương ứng. 

 

Số thuế điều chỉnh giảm chỉ tiêu đề nghị hoàn [42] làm tăng số khấu trừ chuyển kỳ sau [43] trên hồ sơ khai 

bổ sung người nộp thuế đưa lên chỉ tiêu [37] và [38] của tờ khai thuế kỳ kê khai khi người nộp thuế lập hồ 

sơ khai bổ sung. 

 

Khi người nộp thuế bán số hàng hóa xuất khẩu trên ra thị trường trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT 

hoặc xuất khẩu thì khai số tiền thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu bị thu hồi hoàn nêu trên vào chỉ tiêu 

[38] điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT kỳ tính thuế thực bán hàng hóa. 

 

Doanh nghiệp nộp lại tiền hoàn thuế tương ứng với doanh thu hàng xuất khẩu bị trả lại và tiền chậm nộp 

tính từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập hàng xuất khẩu bị trả lại đến ngày nộp tiền vào ngân 

sách nhà nước. 

 

Bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 

 

Theo Công văn số 3076/TCT-KK ngày 11/07/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp cơ sở kinh doanh tại 

tỉnh A trúng thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại tỉnh B là bán hàng có hợp đồng trúng thầu mua bán, có 

địa điểm giao hàng cụ thể theo yêu cầu của người mua, không phải là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Cục 

Thuế tỉnh B có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế GTGT do Kho bạc Nhà nước tỉnh B đã khấu trừ không 

đúng quy định cho Cơ sở kinh doanh. 
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Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm vôi đen 

 

Theo Công văn số 3580/TCT-CS ngày 10/08/2016 của Tổng cục Thuế, sản phẩm vôi đen Phú Hải có tên 

tại STT309 Phụ lục 2 Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được 

phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không phải 

là chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà áp 

dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

 

Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu 

 

Theo Công văn số 3515/TCT-CS ngày 08/08/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp, hợp tác 

xã tự nuôi, đánh bắt và sản xuất mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm theo 

các quy định trên bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nghêu 

nguyên con thành phẩm, nghêu thịt thành phẩm nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh 

thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân 

kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 

5%. 

 

Trường hợp trước ngày ban hành công văn này thực hiện khác với hướng dẫn trên thì không điều chỉnh lại. 

 

Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho các chi nhánh, địa điểm kinh doanh 

 

Theo Công văn số 3063/TCT-KK ngày 08/07/2016 của Tổng cục Thuế, trường hợp có sự thay đổi địa chỉ 

kinh doanh, thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa 

đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 

3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) và thông báo điều 

chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh (trong đó 

nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). 

 

Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực 

hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh. 

 

THUẾ  THU NHẬP CÁ NHÂN  

 

Quyết toán thuế TNCN  

 

Ngày 20/7/2016, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 3235/TCT-TNCN. Theo đó, trường hợp cá 

nhân kinh doanh nộp thuế theo hình thức khoán, đồng thời có thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm và cung 

cấp một số dịch vụ khác thì khoản thu nhập nhận được nêu trên được xác định là thu nhập từ tiền lương, 

tiền công. Cá nhân chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào cuối 

năm để được hoàn thuế nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm chưa đến mức phải nộp thuế 

TNCN. 
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Thủ tục hoàn thuế TNCN đối với người lao động là người nước ngoài 

 

Ngày 05/07/2016, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 44646/CT-HTr. Theo đó có nêu rõ về 

hướng dẫn thủ tục hoàn thuế đối với lao động nước ngoài: 

 

 Trường hợp cá nhân cư trú là chuyên gia người nước ngoài kết thúc hợp đồng lao động tại Việt 

Nam và xuất cảnh về nước thì phải thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong vòng 45 ngày 

kể từ ngày cá nhân đó xuất cảnh, cá nhân có thể ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự cho 

đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp cá nhân 

có số thuế nộp thừa và có nhu cầu hoàn thuế, bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo thì cá 

nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-

BTC. 

 Trường hợp chuyên gia nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam và trong năm dương lịch đầu tiên 

có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày thì được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam ngay trong 

năm đó. Nếu cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định 

tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

quyết toán thuế thay. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa thì việc hoàn thuế, bù trừ số thuế 

nộp thừa được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

 Trường hợp chuyên gia nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam và số ngày có mặt tại Việt Nam 

trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu 

tiên có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy 

định tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa và có nhu 

cầu hoàn thuế, bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ 

quan thuế theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

 

Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài không là cá nhân cư trú 

 

Ngày 22/7/2016, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 48774/CT-HTr. Theo đó, trường hợp Doanh 

nghiệp có thỏa thuận với phía nước ngoài cử chuyên gia sang Việt Nam sang làm việc, chuyên gia là đối 

tượng không cư trú tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận lương tại nước ngoài thì 

chuyên gia đó phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt 

Nam. Thuế TNCN của chuyên gia được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) 

với thuế suất 20%. 

 

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, 

các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính 

thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC Trường hợp các khoản công tác 

phí, vé máy bay, khách sạn nếu là các khoản khoán chi tuân thủ theo chính sách và các quy định về công 

tác của Công ty tại nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia. Trường hợp 

các khoản vé máy bay và khách sạn này không phải là khoản khoán chi mà tính theo chi phí thực tế thì tính 

vào thu nhập chịu thuế TNCN của các chuyên gia.  

 

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=111/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Các khoản trợ cấp, phụ cấp không phải tính thuế TNCN  

 

Ngày 22/7/2016, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 48772/CT-HTr. Theo đó, có nêu rõ: 

 

 Trường hợp người lao động có chế độ nghỉ phép năm nhưng không sử dụng hết số ngày phép, 

những ngày phép còn lại được doanh nghiệp trả bằng tiền lương ngoài giờ thì khoản thu nhập này 

thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp có chi trả tiền lương làm 

việc trong những ngày nghỉ phép năm với mức đơn giá tiền lương cao hơn so với ngày làm việc 

bình thường thì khoản chênh lệch tiền lương được trả cao hơn theo quy định của Bộ Luật Lao 

động là thu nhập miễn thuế TNCN. 

 Trường hợp người lao động thôi việc, doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động thì 

khoản thu nhập trợ cấp thôi việc này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

 Khoản trợ cấp hưu trí một lần không tính vào thu nhập, chịu thuế thu nhập cá nhân. 

 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn đối với cá nhân không cư trú 

 

Ngày 08/07/2016, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 45684/CT-HTr. Theo đó, có nêu rõ: 

 

 Trường hợp doanh nghiệp được góp vốn bởi các nhà đầu tư là cá nhân không cư trú, khi các nhà 

đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển 

nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân (x) với thuế suất 0,1%, không phân biệt 

việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài. 

 Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế 

trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và 

khai thuế. Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân 

thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân theo quy định. 

 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời 

điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên 

góp vốn theo quy định của pháp luật theo quy định. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân nhận 

chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành 

kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  

 

Thủ tục sơ hủy, tiêu hủy và hoàn thuế đối với hàng hóa bị lỗi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
 
Công văn số 849/GSQL-GQ2 ngày 23/06/2016 của Cục giám sát quản lý về Hải Quan hướng dẫn về thủ 

tục sơ hủy, tiêu hủy và hoàn thuế đối với hàng hóa bị lỗi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự quyết định việc thanh lý hàng nhập khẩu đã chịu 

thuế nhập khẩu trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu nêu tại Thông tư 04/2007/TT-

BTM ban hành ngày 04/04/2007.  

 

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình nhập kinh doanh bị lỗi, đem thanh lý thì 

không không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu  

 

Ngày 18/7/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6773/TCHQ-TXNK. Theo đó, hàng hóa được 

phép nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân 

Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hàng hóa là quà 

biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Thẩm 

quyền xét miễn thuế là Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. 

 

Hồ sơ miễn thuế xuất khẩu 

 

Ngày 14/7/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 9707/BTC-CST. Theo đó, Hồ sơ hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 

số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải 

quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài hồ sơ 

hải quan nêu tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp phải bổ sung thêm chứng từ chứng 

minh hàng hóa thuộc đối tượng hưởng ưu đãi như sau: 01 bản chụp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chứng nhận sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. 

 

Thuế tự vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu 

 

Ngày 29/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7302/TCHQ-TXNK. Theo đó, để thực hiện thuế tự 

vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết định số 

2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn 

của Bộ Tài chính tại công văn số 5680/BTC-TCHQ để thực hiện các nội dung về: Tên hàng, mã HS, xuất 

xứ; mức thuế tự vệ chính thức, thời hạn áp dụng thuế tự vệ chính thức; giấy tờ tổ chức, cá nhân cần cung 

cấp cho cơ quan hải quan khi nhập khẩu mặt hàng phôi thép và thép dài; giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa; khai báo trên tờ khai hải quan; thời điểm tính thuế tự vệ, thời hạn nộp thuế tự vệ; căn cứ tính thuế, 

phương pháp tính thuế tự vệ; biên lai thu thuế tự vệ; ấn định thuế tự vệ; thu nộp, hoàn trả, hạch toán thuế 

tự vệ (nếu có). 

 

THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT  

 

Miễn tiền thuê đất đối với dự án có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Ngày 18/7/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3202/TCT-CS. Theo đó, đối với trường hợp được 

Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà đất thuê được sử dụng đồng thời vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh không thuộc 

lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì: 

 

 Trường hợp tại một trong các văn bản như: Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy 

chứng nhận đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư,... có quy định cụ thể diện tích đất sử 

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế 

thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích được quy định tại các văn bản này. 

 Trường hợp tại một trong các văn bản nêu trên không tách riêng được diện tích đất sử dụng cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tại địa phương xác định diện tích đất cụ thể để làm căn cứ miễn tiền 

thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính  

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2968/QĐ-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5680/BTC-TCHQ&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=77/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Chính sách thu tiền sử dụng đất 

 

Ngày 21/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3268/TCT-CS. Theo đó: 

 

 Trường hợp phần diện tích đất được cấp có thẩm quyền xác định là đất nông nghiệp (đất trồng cây 

lâu năm): Khi chuyển sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng 

đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết 

định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Trường hợp phần diện tích đất nêu trên được cấp có thẩm quyền xác định là đất vườn, ao trong 

cùng thửa đất có nhà ở: Khi chuyển sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% mức chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời 

điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 
 

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 

Mobile: 0913 577 926 

Email: tiennd@vaco.com.vn 

Ông Ngô Tiến Thành 

Chủ nhiệm tư vấn thuế 

Mobile: 0904 007 017 

Email: thanhnt@vaco.com.vn 

 


