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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
(i). Khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe được trừ khi tính 

thuế TNDN từ ngày 1/1/2014

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1694/
BTC-CST ngày 3/2/2015, khoản chi mua bảo hiểm sức 
khỏe bao gồm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Luật kinh doanh 
bảo hiểm cho người lao động được coi là khoản chi có 
tính chất phúc lợi và được trừ khi tính thuế TNDN, khống 
chế ở 01 tháng lương bình quân thực tế.

(ii). Nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép chuyển lợi 
nhuận ra nước ngoài theo quý

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/
TT-BTC, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển lợi 
nhuận ra nước ngoài hàng năm tại thời điểm kết thúc 
năm tài chính, sau khi đã nộp báo cáo tài chính kiểm 
toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

Liên quan đến đề xuất chuyển lợi nhuận theo quý của 
các doanh nghiệp, Công văn số 1084/TCT-DNL ngày 
30/3/2015 của Tổng Cục thuế tái khẳng định nhà đầu tư 
nước ngoài chưa được phép chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài theo quý.

(iii). Không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án   
 phân kỳ đầu tư nếu chưa đăng ký trong hồ sơ đăng ký   
 đầu tư lần đầu 

Theo quy định bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/
TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2014, các dự án có đăng ký số 
vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm theo tiến độ thực hiện 
dự án đầu tư trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu sẽ 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN như dự án ban đầu nếu 
đáp ứng đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Đối với các dự án 
cấp phép đầu tư trước ngày 1/1/2014 có thực hiện phân 
kỳ đầu tư thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế 
theo ưu đãi của dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu 
đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2014.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, công văn số 890/
TCT-CS ngày 16/3/2015 của Tổng Cục thuế khẳng định 
trường hợp dự án không đăng ký số vốn đầu tư, phân 
kỳ đầu tư tại hồ sơ đăng ký lần đầu thì sẽ không được 
hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện dự 
án phân kỳ.

(iv) Xác định dự án đầu tư mở rộng

Theo hướng dẫn tại công văn số 408/BTC-CST ngày 
14/1/2015 của Bộ Tài Chính, trường hợp công ty đang 
hoạt động sản xuất kinh doanh có lắp đặt dây chuyền 
sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải 
thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, 
kể cả trong phạm vi vốn đăng ký ban đầu, thì được xác 
định là hoạt động đầu tư mở rộng. 

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
(i). Lập hóa đơn sau ngày xuất khẩu thì không đủ điều   
 kiện hoàn thuế GTGT đầu vào 

Theo công văn số 3893/BTC-TCHQ ngày 25/3/2015 của 
Bộ Tài Chính, trường hợp người nộp thuế lập hóa đơn 
xuất khẩu sau ngày hàng hóa đã xuất khẩu theo xác nhận 
của cơ quan Hải quan trên tờ khai hải quan xuất khẩu thì 
hóa đơn xuất khẩu có liên quan không đủ điều kiện được 
xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng đối với hàng 
hóa xuất khẩu.
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(ii). Xuất hóa đơn và tính thuế GTGT trong trường hợp 
bán hàng nhập khẩu theo điều kiện CIF và người mua 
nộp thuế ở khâu nhập khẩu

Theo hướng dẫn tại Công văn số 827/TCT-CS ngày 
10/3/2015 của Tổng Cục thuế, trong trường hợp người 
bán hàng nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để bán lại 
cho một bên mua hàng tại Việt Nam theo điều kiện giao 
hàng CIF, người mua hàng chịu trách nhiệm làm thủ tục 
hải quan và nộp thuế ở khâu nhập khẩu thì bên bán hàng 
sẽ xuất hóa đơn GTGT cho bên mua hàng theo giá hợp 
đồng. Trị giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo tờ 
khai hải quan mà bên mua đã kê khai và nộp ở khâu nhập 
khẩu được giảm trừ trong doanh thu tính thuế giá trị gia 
tăng của hóa đơn xuất cho bên mua hàng.

3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và chính   
 sách lao động
(i). Công tác phí đối với nhân viên nước ngoài được cử 

sang Việt Nam công tác

Theo công văn số 594/TCT-TNCN ngày 12/02/2015 của 
Tổng Cục thuế, các khoản chi công tác phí như: chi phí 
vé máy bay, chi phí đi lại, tiền thuê phòng ở, v.v. của các 
nhân viên người nước ngoài được cử đến Việt Nam công 
tác sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nếu đủ 
điều kiện được xác định là công tác phí theo quy định về 
đi công tác của công ty tại nước ngoài. Phần chi công 
tác phí vượt mức tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của 
nhân viên.

(ii). Kiến nghị điều chỉnh Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) năm 2014 về quy định hưởng bảo hiểm 
xã hội một lần

Theo quy định mới tại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì 
kể từ ngày 01/01/2016, người lao động không còn được 
phép hưởng BHXH một lần sau 01 năm nghỉ việc mà phải 
đợi đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu (nam 60 tuổi, nữ 
55 tuổi).

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/4/2015 về 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Chính phủ 
đã nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều 
chỉnh Điều 60 của Luật BHXH năm 2014 theo hướng 
người lao động có thể lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội 
một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội 
để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm 
xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng 
tháng khi hết tuổi lao động. 

4. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”)
(i) Thuế NTNN đối với khoản nợ được nhà thầu nước 

ngoài xóa nợ

Theo công văn số 415/TCT-CS ngày 3/2/2015, trường 
hợp bên Việt Nam phát sinh khoản phải trả cho nhà thầu 
nước ngoài đối với dịch vụ cung cấp tại Việt Nam nhưng 
sau đó được nhà thầu nước ngoài xóa nợ thì không phải 
khai nộp thuế nhà thầu đối với khoản nợ được xóa. Bên 
Việt Nam phải hạch toán khoản nợ được xóa vào thu 
nhập khác để tính thuế TNDN.
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(ii) Thời hạn đăng ký thuế và thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với bên Việt 
Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Liên quan quy định không đồng nhất giữa thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông 
tư 80/2012/TT-BTC về về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế 
thay cho nhà thầu nước ngoài và thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế, Tổng 
Cục thuế đã ban hành Công văn số 755/TCT-KK ngày 05/03/2015, trong đó 
hướng dẫn cụ thể về vấn đề này như sau:

 - Về thời hạn đăng ký thuế: 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm 
khấu trừ và nộp thuế thay.

 - Về thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế: 10 ngày làm việc kể từ ngày có 
sự thay đổi thông tin.

5. Thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Liên quan đến thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, ngày 
25/3/3015, Bộ Tài Chính đã ban hành hai Thông tư quan trọng sau đây:

 - Thông tư số 38/2015/TT-BTC 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. Thông tư này thay thế Thông tư 128/2013/TT-BTC và 
một số thông tư khác có liên quan.

 - Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này thay thế Thông tư 205/2010/TT-BTC và 
một số thông tư khác có liên quan.

Cả hai Thông tư nêu trên đều có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2015.
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