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1.Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
(i)	 Đính	chính	Thông	tư	96/2015/TT-BTC	về	ưu	đãi	đối	với	

dự	án	sản	xuất	có	quy	mô	lớn
Ngày 23/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 
Quyết định số 2465/QĐ-BTC đính chính Thông tư 
96/2015/TT-BTC về ưu đãi đối với dự án sản xuất có quy 
mô lớn.
Theo đó, để xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án 
đầu tư mới có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất, số vốn 
tối thiểu 6.000 tỷ đồng không dựa trên quy mô vốn đăng 
ký lần đầu nữa. Điều chỉnh này phù hợp với quy định tại 
Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ. 

(ii)	Hồ	sơ	đăng	ký	đầu	tư	lần	đầu	không	xác	định	cụ	thể	số	
vốn	tăng	và	thời	gian	tăng	vốn	thì	việc	tăng	vốn	không	
được	xác	định	là	dự	án	đầu	tư	phân	kỳ
Theo công văn số 4312/TCT-CS ngày 16/10/2015, trường 
hợp hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu của doanh nghiệp đã 
dự kiến tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô, công suất 
cho các giai đoạn tiếp theo, nhưng doanh nghiệp chưa 
xác định cụ thể số vốn tăng và thời gian tăng vốn thì hoạt 
động tăng vốn đầu tư đó chưa có đủ căn cứ để được xác 
định là dự án thành phần của dự án đầu tư ban đầu để 
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án ban đầu. Do đó, các 
giai đoạn đầu tư theo các giấy phép điều chỉnh sẽ được 
xác định là dự án đầu tư mở rộng để xác định ưu đãi thuế 
TNDN.  

(iii)	Thu	nhập	từ	hoạt	động	kinh	doanh	thương	mại	không	gắn	
với	tăng	vốn	đầu	tư,	tăng	tài	sản	và	không	có	dự	án	đầu	
tư	thì	không	được	hưởng	ưu	đãi	thuế
Theo công văn số 17008/BTC-CST ngày 17/11/2015 
của Bộ Tài chính và công văn số 4906/TCT-CS ngày 
19/11/2015 của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp 
đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều 
kiện về địa bàn mà bổ sung hoạt động kinh doanh thương 
mại nhưng không tăng vốn đầu tư, hay tăng tài sản thì thu 
nhập từ hoạt động đầu tư đó sẽ không được hưởng ưu 
đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư ban đầu hay dự án đầu 
tư mở rộng.

(iv)	Chi	trả	lãi	vay	cho	cá	nhân	không	kinh	doanh	bán	hàng	
hoá,	dịch	vụ	không	cần	có	hóa	đơn
Theo hướng dẫn tại công văn số 4315/TCT-CS của Tổng 
Cục thuế ngày 16/10/2015, trường hợp doanh nghiệp 
chi tiền mặt trả lãi tiền vay cho cá nhân tiến hành hoạt 
động cho vay riêng lẻ và không kinh doanh bán hàng hoá, 
dịch vụ, chứng từ hợp lệ để ghi nhận khoản chi phí lãi 
vay bao gồm hợp đồng vay và chứng từ thanh toán. Cá 
nhân không cần xuất hóa đơn cho doanh nghiệp khi nhận 
khoản thanh toán. 

(v)	Doanh	nghiệp	nhận	chuyển	nhượng	quyền	sử	dụng	đất	
của	cá	nhân	không	kinh	doanh	thì	không	cần	có	hóa	đơn	
và	bảng	kê	hàng	hóa,	dịch	vụ	mua	vào	
Theo công văn số 4404/TCT-CS ngày 23/10/2015 của 
Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất của các hộ, gia đình cá nhân 
không kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy 
đủ các thủ tục về đăng ký quyền sử dụng đất và nộp lệ 
phí trước bạ theo quy định về pháp luật về đất đai. Trên 
cơ sở đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không cần hóa 
đơn và bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu 01/
TNDN.

(vi)	Nghị	định	về	phát	triển	công	nghiệp	hỗ	trợ
Ngày 3/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
111/2015/ND-CP quy định về chính sách phát triển công 
nghiệp hỗ trợ và danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
được ưu tiên phát triển.
Doanh nghiệp có thể căn cứ vào danh mục sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định tại 
Nghị định 111 để định hướng chiến lược đầu tư sản xuất 
của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa ưu đãi thuế TNDN 
được hưởng theo quy định hiện hành về thuế TNDN.  
Nghị định 111 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 và thay thế 
Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 và 
Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011. 



2.Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
(i)	 Thuế	GTGT	đầu	vào	của	hàng	hóa	điều	chuyển	cho	đơn	

vị	trực	thuộc,	hạch	toán	phụ	thuộc	thực	hiện	thanh	toán	
bằng	tiền	mặt	vào	tài	khoản	của	công	ty	mẹ	vẫn	được	
khấu	trừ
Theo hướng dẫn tại công văn số 4525/TCT-KK ngày 
2/11/2015, trường hợp công ty điều chuyển hàng hóa 
định kỳ cho chi nhánh để chi nhánh bán theo giá niêm yết 
và chi nhánh nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty theo 
quy định nội bộ thì chi nhánh được kê khai và khấu trừ 
đối với thuế GTGT đầu vào mua hàng hóa từ công ty mẹ 
mà không cần chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

(ii)	Thuế	GTGT	bị	truy	thu	không	được	bù	trừ	với	số	thuế	
GTGT	còn	được	khấu	trừ
Theo công văn số 4443/TCT-KK ngày 27/10/2015, trường 
hợp doanh nghiệp còn số thuế được khấu trừ, đồng thời 
có số thuế GTGT bị truy thu, phạt thì không được bù trừ 
giữa số thuế GTGT bị truy thu, phạt với số thuế GTGT 
còn được khấu trừ. 

(iii)	Thuế	GTGT	đối	với	các	khoản	thu	được	từ	việc	đổi	hành	
trình	bay,	hủy	chuyến	bay
Theo công văn số 14232/BTC-TCT ngày 9/10/2015 của 
Bộ Tài chính, chính sách thuế GTGT đối với các khoản 
thu được từ việc đổi hành trình bay, hủy chuyến bay được 
thực hiện như sau:
• Các khoản thu từ khách hàng do việc đổi hành trình bay 

như đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay, 
v.v là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành hàng không 
nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp 
các khoản thu nêu trên phục vụ chuyến bay quốc tế thì áp 
dụng thuế suất 0%. Trường hợp các khoản thu nêu trên 
phục vụ chuyến bay nội địa thì áp dụng thuế suất 10%. 

• Khoản thu của khách hàng từ việc hủy chuyến bay quốc 
tế và chuyến bay nội địa là khoản thu về bồi thường 
bằng tiền nên không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT.

Doanh nghiêp với tư cách là khách hàng của các hãng 
hàng không cần lưu ý quy định trên để lưu giữ các hóa 
đơn, chứng từ phù hợp cho mục đích kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT, thuế TNDN của đơn vị.

(iv)	Thuế	GTGT	0%	đối	với	dịch	vụ	gắn	với	hàng	hóa	xuất	
khẩu	của	doanh	nghiệp	kinh	doanh	kho	ngoại	quan	cung	
cấp	cho	tổ	chức	nước	ngoài	
Theo công văn số 14688/BTC-CST ngày 19/10/2015 của 
Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp được phép thành 
lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định, thực 
hiện cung cấp các dịch vụ như cho thuê kho ngoại quan, 
dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện trong kho 
ngoại quan gắn với xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài 
thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện về hợp đồng cung ứng dịch vụ 
và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định về 
thuế GTGT.

3.Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”), bảo 
hiểm bắt buộc, và quản lý lao động

(i)	 Tăng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	ngày	1/1/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2015/NĐ-CP (“Nghị 
định 122”) ngày 14/11/2015 thay thế Nghị định 103/2014/

NĐ-CP ngày 11/11/2014, quy định mức lương tối thiểu vùng 
năm 2016 cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 
2016 sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 
400.000 đồng/tháng, tăng khoảng 11,6%-12,9% so với mức 
hiện tại. 
Mức lương tối thiểu vùng sẽ là mức thấp nhất làm cơ sở để 
người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận và trả 
lương theo hợp đồng lao động. Đây cũng là căn cứ để xác 
định mức lương tối đa để doanh nghiệp và người lao động 
đóng bảo hiểm thất nghiệp.

(ii)	Tăng	mức	lương	cơ	sở	từ	ngày	1/5/2016
Theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự 
toán ngân sách Nhà nước, từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ 
sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng (tăng 5%). 
Mức lương cơ sở nêu trên được dùng làm cơ sở xác định 
mức lương tối đa đóng góp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y 
tế (tức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở). 

(iii)	Quy	định	về	quản	lý	thu	bảo	hiểm	bắt	buộc,	quản	lý	sổ	
bảo	hiểm	xã	hội,	thẻ	bảo	hiểm	y	tế
Ngày 09/09/2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành 
Quyết định số 959/QĐ-BHXH  quy định chi tiết về quản lý 
thu bảo hiểm bắt buộc, quản lý sổ bảo hiểm xã hội và thẻ 
bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Luật Bảo hiểm xã hội 
2014. Quyết định 959 có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2015, thay 
thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH và bãi bỏ điều 1, Quyết 
định 1018/QĐ-BHXH.  

(iv)	Hướng	dẫn	chi	tiết	Luật	Bảo	hiểm	xã	hội	2014
Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 
115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
hiểm xã hội. Theo đó, Nghị định 115 quy định chi tiết về các 
chế độ bảo hiểm xã hội, bao gồm điều kiện cụ thể để nhận 
bảo hiểm xã hội một lần. Nghị định 115 có hiệu lực từ ngày 
1/1/2016. 

4.Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
(i)	Doanh	nghiệp	chế	xuất	được	thực	hiện	hoạt	động	mua	bán	

hàng	hóa	mà	không	bắt	buộc	phải	thành	lập	chi	nhánh
Ngày 9/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
114/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 21, Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
164/2013/NĐ-CP về Quy chế khu công nghiệp, khu chế 
xuất và khu kinh tế. Nghị định 114 có hiệu lực từ ngày 
25/12/2015. 
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất được cấp 
giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại 
Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, 
chi phí liên quan đến hoạt động mua bán tại Việt Nam và 
thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam 
theo một trong hai phương án sau:
• Phương án 1: Thực hiện trong khu chế xuất, doanh 

nghiệp chế xuất nhưng phải bố trí khu vực lưu trữ hàng 
hóa ngăn cách với khu vực lưu trữ hàng hóa phục vụ 
mục đích sản xuất hàng hóa; hoặc 

• Phương án 2: Thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài 
doanh nghiệp chế xuất, khu vực chế xuất để thực hiện 
hoạt động này. 
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