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Ngày 12 tháng 2 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP (“Nghị định 12”), hướng 
dẫn việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về 
thuế. Nghị định 12 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Bản tin này chỉ nêu những điểm đáng lưu ý mà Nghị định 12 quy định bổ sung rõ hơn Luật 71. Riêng các 
điểm đã quy định tại Luật 71, vui lòng xem bản tin ngày 27 tháng 11 năm 2014 của chúng tôi.

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i). Thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài
Nghị định 12 bổ sung thêm các khoản thu nhập chịu thuế 
của doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các điểm c, d 
Khoản 2, Điều 2 Luật thuế TNDN bao gồm cả thu nhập từ 
chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền 
tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế 
biến tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam. Điểm đáng lưu ý 
là quy định đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
của các doanh nghiệp nước ngoài, có nghĩa là các giao dịch 
chuyển nhượng vốn nằm ngoài Việt Nam có thể phải chịu 
thuế tại Việt Nam tùy theo từng giao dịch cụ thể. 

(ii). Thu nhập được miễn thuế 
Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản sẽ được miễn thuế 
TNDN nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

• Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi 
phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên;

• Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản 
không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường 
hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của 
Bộ Tài Chính.

Nghị định 12 sửa đổi, bổ sung 
các nghị định về thuế

(iii). Bổ sung các khoản chi phí được trừ

• Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 
nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp 
luật sẽ được trừ cho mục đích tính thuế TNDN.

• Trong trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, 
trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay 
để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

• Bỏ quy định khống chế 01 triệu đồng/tháng đối với khoản 
chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động. Trước 
đây, khoản chi phí được trừ bị khống chế, theo quy định 
tại Nghị định này sẽ được trừ toàn bộ.

(iv). Ưu đãi thuế TNDN
Ngoài các trường hợp bổ sung được hưởng ưu đãi đã nêu 
tại Luật 71, Nghị định 12 quy định rõ hơn các trường hợp 
sau:

• Quy định rõ hơn  các tiêu chí được hưởng ưu đãi 10% trong 
15 năm của dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất:

 - Có quy mô vốn tối thiểu 6.000 tỷ đồng là việc giải ngân 
phải được thực hiện không quá 3 năm kể từ thời điểm 
được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật 
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về đầu tư (theo quy định cũ, thời hạn 3 năm được tính 
từ thời điểm được cấp phép đầu tư).  

 - Sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động theo quy 
định pháp luật lao động, nghĩa là bao gồm cả lao động 
ký hợp đồng dưới 1 năm hay lao động làm việc bán 
thời gian (trước đây quy định chỉ tính số lao động ký 
hợp đồng trên một năm và lao động làm việc toàn bộ 
thời gian). 

• Bổ sung áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ chế 
biến nông, lâm, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn và 15% đối với thu nhập từ hoạt động 
nông nghiệp, thủy sản trên tại địa bàn không thuộc địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

• Nghị định 12 xác nhận thu nhập của doanh nghiệp từ dự 
án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ 
phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công 
nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 

• Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cấp 
phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 
2009 - 2013, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng 
điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/
QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng 
theo quy định của Nghị định 218/2013/ND-CP cho thời 
gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

• Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công 
nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì được hưởng ưu 
đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho 
thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

• Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn mà trước 
1/1/2015 chưa thuộc đia bàn ưu đãi thuế nay thuộc địa 
bàn ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian 
còn lại từ kỳ tính thuế năm 2015.

• Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn được chuyển 
đổi thành địa bàn ưu đãi thuế sau 1/1/2015 thì được 
hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại từ thời điểm 
chuyển đổi.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
• Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức 

ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT, thay vì chịu thuế 5% như trước đây. Số thuế 
GTGT đầu vào của các hàng hóa này không được kê 
khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT phát sinh 
trước ngày 01/01/2015 đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, 
hoàn thuế.

• Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu sẽ không 
được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. 

• Cơ sở kinh doanh phải giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt 
động ngay trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, 
chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh 
doanh chính thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT 
đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Bộ Tài chính sẽ 
hướng dẫn việc kê khai, tính nộp thuế trong trường hợp 
chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản của dự án đầu 
tư hoặc chuyển đổi mục đích sản xuất, kinh doanh của dự 
án đầu tư.
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3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)
(i). Thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh
• Cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm 

(%) trên doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 
theo tỷ lệ như sau:

 - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;

 - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2 %;

 - Cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán 
hàng đa cấp: 5%;

 - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây 
dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; và

 - Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

• Không phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ 
đầu tư vốn sau khi đã nộp thuế TNDN của doanh nghiệp 
tư nhân và công ty TNHH một thành viên do chính cá 
nhân làm chủ.

(ii). Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
• Bổ sung thu nhập không chịu thuế gồm trợ cấp chuyển 

vùng một lần không chịu thuế đối với cá nhân là người Việt 
Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

• Xác định nghĩa vụ và thời điểm xác định thu nhập chịu 
thuế đối với các khoản bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm 
hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích 
lũy về phí bảo hiểm do người sử dụng lao động mua cho 
người lao động:

 - Đối với doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt 
động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh 
nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 
theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tại thời điểm 
đáo hạn hợp đồng. 

 - Đối với doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và 
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hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo 
hiểm tại Việt Nam, người sử dụng lao động khấu trừ 
thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã 
mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người 
lao động.

• Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN:

 - Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện được trừ tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, 
bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng 
cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự 
đóng (nếu có).

 - Cá nhân cư trú tại Việt Nam làm việc tại nước ngoài 
được trừ khỏi thu nhập chịu thuế các khoản phí bảo 
hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân 
đóng bảo hiểm. 

(iii). Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế
• Không yêu cầu quyết toán thuế theo năm đối với các 

khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác 
có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động 
hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo 
tỷ lệ 10%.

• Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán 
hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý xổ số, 
đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với số tiền hoa 
hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ 
thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

• Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của 
cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh 
doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp 
đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế 
thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ 
thuế 5% trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân và 
nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
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Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được 
sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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4. Quản lý thuế
(i). Hồ sơ khai thuế
• Người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ 

hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan thuế đã có. 

• Hồ sơ kê khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên là tờ khai 
thuế tháng/quý, không bao gồm các bảng kê như trước đây. 

(ii). Tỷ giá áp dụng trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế 
bằng ngoại tệ 
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tỷ giá tính thuế được thực hiện theo quy 
định tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi 
tiết thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 
quan. Đối với các trường hợp khác, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn việc quy đổi ngoại 
tệ sang đồng Việt Nam.

(iii). Tiền chậm nộp
• Áp dụng một mức lãi suất để tính tiền chậm nộp thuế là 0,05%/ngày tính trên số 

tiền thuế chậm nộp thay cho hai mức lãi suất 0,05%/ngày và 0,07%/ngày như 
quy định cũ. 

• Đối với số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, hoặc người nộp thuế tự 
phát hiện từ ngày 01/01/2015, tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/
ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
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