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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)   
(i). Ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp di dời cơ sở 

sản xuất kinh doanh

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ 
Tài Chính (“Thông tư 78”) không có quy định về ưu đãi 
thuế TNDN đối với các trường hợp di dời cơ sở sản 
xuất kinh doanh. Theo hướng dẫn tại công văn số 5636/
TCT-CS ngày 17/12/2014, trường hợp doanh nghiệp 
đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở 
sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp tiếp tục được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại 
nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

(ii). Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập khác của doanh 
nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều 
kiện ưu đãi về địa bàn 

Theo Công văn số 5711/TCT-CS ngày 19/12/2014, nếu 
năm 2014 doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN 
theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại văn 
bản pháp quy trước năm 2014 thì doanh nghiệp được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập 
khác (trừ thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển 
nhượng dự án; thu nhập từ hoạt động thăm dò, khai 
thác dầu, khí, tài nguyên, khoáng sản; thu nhập từ kinh 
doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) 
theo quy định tại Khoản 4, Điều 18, Thông tư 78.

(iii). Chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5805/TCT-CS ngày 
24/12/2014 của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp 
có năm tài chính từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014 và 
có phát sinh lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản trong kỳ tính thuế TNDN nêu trên thì:

 - Lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/7/2013 đến ngày 
31/12/2013 được chuyển vào thu nhập của hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản của năm 2014. Doanh 

nghiệp không được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt 
động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác 
theo quy định) phát sinh từ ngày 1/7/2013 đến ngày 
31/12/2013;

 - Lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 
30/6/2014 được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt 
động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác 
theo quy định) phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến ngày 
30/6/2014.

(iv). Xác định dự án đầu tư mở rộng 

Theo công văn số 5928/TCT-CS ngày 31/12/2014 của 
Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp thay đổi giấy 
chứng nhận đầu tư để điều chỉnh phần vốn đầu tư và 
công suất đầu tư của dự án thì dự án đầu tư đó không 
thuộc trường hợp bổ sung máy móc, thiết bị thường 
xuyên mà được coi là đầu tư mở rộng.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
(i). Thuế GTGT đối với hoạt động mua bán tài sản trên đất 

Theo hướng dẫn tại công văn số 5499/TCT-CS ngày 
09/12/2014 của Tổng Cục thuế, doanh nghiệp ký hợp 
đồng để thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền trên đất 
(như cửa hàng, nhà ở và các công trình phụ trợ khác) thì 
không có cơ sở để xác định là hoạt động chuyển nhượng 
dự án đầu tư. Do đó, người bán phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT theo quy định.

(ii). Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền 
mặt (thanh toán qua ngân hàng) cho mục đích khấu 
trừ, hoàn thuế GTGT

Ngày 24/12/2014, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 
5806/TCT-CS (“Công văn 5806”) hướng dẫn cụ thể về 
các loại chứng từ thanh toán qua ngân hàng và điều kiện 
đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu 
trừ, hoàn thuế GTGT. Theo đó:



CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ / Tháng 1 - 2015

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ 
Tháng 11 - 2014

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

© 2015 Công ty TNHH KPMG, một công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là một công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp 
hội KPMG Quốc tế (“KPMG Quốc tế”), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

 - Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, 
dịch vụ mua vào là chứng từ do tổ chức tín dụng được 
phép hoạt động tại Việt Nam (nơi bên trả tiền mở tài 
khoản) gửi cho bên trả tiền nhằm báo Nợ số tiền đã 
chuyển khoản đến tài khoản của bên thụ hưởng. 

 - Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng là chứng từ do tổ chức tín dụng 
được phép hoạt động tại Việt Nam (nơi bên thụ hưởng 
mở tài khoản) gửi cho bên thụ hưởng nhằm báo Có 
số tiền đã nhận chuyển khoản từ tài khoản của bên trả 
tiền. 

 - Công văn 5806 cũng đưa ra một số thông tin bắt buộc 
cần có trên chứng từ thanh toán cho mục đích khấu trừ 
và hoàn thuế GTGT như tên và số hiệu chứng từ; ngày 
tháng năm lập chứng từ; tên, địa chỉ, số chứng minh 
nhân dân/hộ chiếu của người chuyển tiền và người thụ 
hưởng, nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, v.v…

(iii).Thanh toán qua tài khoản vãng lai mở ở nước ngoài 
không được coi là thanh toán qua ngân hàng

Theo công văn số 15295/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2014 
của Tổng Cục Hải quan, các trường hợp được coi là 
thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế 
GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm 
các trường hợp thanh toán bù trừ công nợ và thanh toán 
từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại 
các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Trường hợp thanh toán 
từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại 
các tổ chức tín dụng ở nước ngoài thì không đáp ứng yêu 
cầu về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được kê 
khai, hoàn thuế GTGT.

(iv).Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền 
thuê lại quyền sử dụng đất từ doanh nghiệp chế xuất 
sang doanh nghiệp nội địa 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5892/TCT-CS ngày 
30/12/2014 của Tổng Cục thuế, việc chuyển nhượng 
quyền thuê lại quyền sử dụng đất của doanh nghiệp chế 
xuất cho doanh nghiệp nội địa không phải là hoạt động 
phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp chế 

xuất. Do đó, hoạt động này thuộc đối tượng áp dụng thuế 
suất thuế GTGT 10%.

3. Thuế nhà thầu 
(i). Thuế Nhà Thầu (“TNT”) đối với hoạt động bán hàng 

qua kho ngoại quan

Theo Công văn số 5722/TCT-CS ngày 19/12/2014 của 
Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài 
thực hiện nhập hàng hóa từ nước ngoài về lưu tại kho 
ngoại quan để bán trực tiếp cho khách hàng là doanh 
nghiệp Việt Nam nằm trong khu phi thuế quan thì doanh 
nghiệp nước ngoài được coi là đã thực hiện hoạt động 
kinh doanh, phân phối hàng hóa tại thị trường Việt Nam 
và thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

4. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) 
(i). Thủ tục hoàn thuế TNCN cho cá nhân người nước 

ngoài hưởng lương Net

Theo Công văn số 5954/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế 
ngày 31/12/2014, trường hợp người lao động là người 
nước ngoài nhận thu nhập Net có số thuế TNCN nộp thừa 
thì giải quyết như sau:

• Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế 
thì việc hoàn thuế TNCN được thực hiện trực tiếp cho 
cá nhân. Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế 
TNCN cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay, việc 
hoàn thuế TNCN được thực hiện qua tổ chức trả thu 
nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa 
tổ chức trả thu nhập và cá nhân được thực hiện theo 
thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

• Khi cá nhân người  nước ngoài ủy quyền cho tổ chức 
trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế TNCN thì 
giấy ủy quyền phải thỏa mãn điều kiện sau:

 - Giấy ủy quyền nếu được lập tại nước ngoài và bằng 
tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự.

 - Giấy ủy quyền nếu được lập tại Việt Nam, bằng tiếng 
Việt và trường hợp cá nhân người nước ngoài đề 
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nghị hoàn thuế vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng 
thực Giấy ủy quyền. Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị 
hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng 
thực Giấy ủy quyền.

(ii). Xác định tiền nhà chịu thuế trong trường hợp người sử dụng lao động chỉ 
trả hộ tiền thuê nhà và không trả thu nhập nào khác cho người lao động

Căn cứ theo Công văn số 5922/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế ban hành ngày 
30/12/2014, trường hợp người sử dụng lao động chỉ trả hộ khoản tiền nhà và 
không trả thu nhập nào khác cho người lao động, vì không có cơ sở tính 15% 
tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà), thu nhập chịu thuế được 
xác định theo số tiền nhà trả hộ thực tế phát sinh. Tiền nhà tính vào thu nhập 
chịu thuế TNCN trong trường hợp này được xác định theo kỳ kê khai thuế 
TNCN từ tiền lương, tiền công.

5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2015 - 2018
Ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 5 Thông tư quy định Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với các nước 
cho giai đoạn 2015 - 2018.

Các biểu thuế này được áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2018, bao 
gồm: 

• Biểu thuế ATIGA (Thông tư số 165/2014/TT-BTC) – áp dụng áp dụng cho hàng 
nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước ASEAN;

• Biểu thuế ACFTA (Thông tư số 166/2014/TT-BTC) - áp dụng cho hàng nhập khẩu 
trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước ASEAN và Trung Quốc;

• Biểu thuế AKFTA (Thông tư số 167/2014/TT-BTC) - áp dụng cho hàng nhập khẩu 
trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước ASEAN và Hàn Quốc;

• Biểu thuế AANZFTA (Thông tư số 168/2014/TT-BTC) - áp dụng cho hàng nhập 
khẩu trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước ASEAN và Australia và New Zealand;

• Biểu thuế AIFTA (Thông tư số 168/2014/TT-BTC) – áp dụng cho hàng nhập khẩu 
trực tiếp từ 9 nước ASEAN và Ấn Độ.

Các biểu thuế trên áp dụng cho cả hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan trên lãnh 
thổ Việt Nam. 
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