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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
Theo Công văn 1796/TCT-CS ngày 12/5/2015 của Tổng 
Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp công 
nghệ cao có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng từ hợp 
đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn thì khoản thu nhập 
này được xem là thu nhập từ hoạt động kinh doanh 
tài chính và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN do 
không liên quan đến lĩnh vực được ưu đãi thuế (lĩnh vực 
công nghệ cao) của doanh nghiệp công nghệ cao.

2. Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)
(i). Thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN trong năm   
 tính thuế đầu tiên của cá nhân nước ngoài

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1693/TCT-TNCN ngày 
5/5/2015 của Tổng Cục thuế, trường hợp lao động nước 
ngoài là công dân của nước có Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần với Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện là cá nhân 
cư trú tại Việt Nam trong năm 2014 thì thực hiện quyết 
toán thuế TNCN tại Việt Nam trên toàn bộ thu nhập toàn 
cầu và tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đầu tiên đến Việt 
Nam đến hết tháng 12/2014 hoặc đến tháng rời Việt Nam. 

(ii). Thu nhập chịu thuế để xác định khoản tiền nhà chịu 
thuế bao gồm thu nhập chi trả bởi công ty mẹ ở nước 
ngoài và công ty tại Việt Nam 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1348/TCT-TNCN ngày 
13/4/2015, trường hợp cá nhân người nước ngoài được 
cử sang công tác tại Việt Nam, được công ty mẹ ở nước 
ngoài chi trả lương hàng tháng và công ty Việt Nam 
không phải bồi hoàn lại chi phí lương cho công ty mẹ ở 
nước ngoài; đồng thời công ty tại Việt Nam trả tiền công, 

tiền lương hàng tháng và trả thay tiền thuê nhà thì khoản 
tiền thuê nhà do công ty tại Việt Nam trả hộ tính vào thu 
nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt 
quá 15% của tổng thu nhập chịu thuế từ nguồn công ty 
mẹ ở nước ngoài và công ty tại Việt Nam chi trả. 

3. Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
(i). Khấu trừ, hoàn thuế đối với thuế GTGT đầu vào của 

hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất được 
bồi thường

Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại Công văn số 4403/
BTC-CST ngày 6/4/2015, việc khấu trừ thuế GTGT đầu 
vào và chứng từ có liên quan đối với hàng hóa, tài sản 
chịu thuế GTGT bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo 
hiểm bồi thường từ ngày 1/3/2012 sẽ thực hiện như sau:

• Trường hợp cơ sở kinh doanh không được bồi thường, 
cơ sở kinh doanh được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT 
đầu vào này. 

• Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi 
thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài 
sản bị tổn thất, doanh nghiệp nhận bồi thường bảo 
hiểm lập chứng từ thu và được khấu trừ số thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất. Doanh nghiệp 
bảo hiểm lập chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm.

• Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi 
thường có bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản 
bị tổn thất, doanh nghiệp nhận bồi thường bảo hiểm 
xuất hóa đơn GTGT, kê khai và tính nộp thuế GTGT 
đầu ra tương ứng với số tiền được bồi thường và được 
khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản 
bị tổn thất. 
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(ii). Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu và việc 
khấu trừ, hoàn thuế của hàng hóa, dịch vụ mua vào 
đối với công ty không thông báo thông tin tài khoản 
ngân hàng với cơ quan thuế 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1728/TCT-KK ngày 
7/5/2015 của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp 
không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với cơ 
quan thuế thì thuế GTGT được thực hiện như sau:

• Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân 
hàng trên để nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu 
từ khách hàng nước ngoài, nếu hàng hóa xuất khẩu 
vẫn đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế 
GTGT đầu vào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% 
đối với hàng xuất khẩu.

• Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân 
hàng không thông báo thông tin tài khoản với cơ quan 
thuế để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ của nhà 
cung cấp trong nước thì xử lý như sau:

 - Nếu nhà cung cấp cũng không thực hiện thông báo 
thông tin tài khoản với cơ quan thuế thì thuế GTGT 
đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế;

 - Nếu nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin 
tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế hoặc doanh 
nghiệp (người mua) đã thông báo bổ sung thông tin 
tài khoản ngân hàng trước khi cơ quan thuế công 
bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp 
(người mua) được xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo 
quy định.

Trong tất cả trường hợp nêu trên, công ty người mua 
và nhà cung cấp chưa thực hiện thông báo thông tin tài 

khoản với cơ quan thuế sẽ bị xử lý vi phạm hành chính 
theo quy định.

4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất 
khẩu phế liệu, chất thải thu được trong quá trình sản xuất 
và nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành sản phẩm 

Theo công văn số 3765/BCT-XNK ngày 17/4/2015 Bộ 
Công Thương có ý kiến như sau:

• Về việc xuất khẩu phế liệu, chất thải

 - Doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị để thực hiện 
quy trình sản xuất sản phẩm đã được quy định tại 
Giấy Chứng nhận đầu tư thì được phép xuất khẩu 
phế liệu, chất thải mà không phải bổ sung các mặt 
hàng này vào Giấy Chứng nhận đầu tư;

 - Đối với doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý phế liệu, 
chất thải hoặc doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xuất 
khẩu phế liệu, chất thải, thì hoạt động xuất khẩu 
phế liệu, chất thải được thực hiện theo Giấy Chứng 
nhận đầu tư.

• Về việc nhập khẩu linh kiện vật tư để bảo hành 
miễn phí sản phẩm

 - Đối với doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất sản phẩm 
tại Việt Nam: được phép nhập khẩu linh kiện, vật tư 
phục vụ bảo hành phù hợp với mục tiêu của dự án 
đầu tư không cần phải bổ sung tên, chủng loại linh 
kiện, vật tư, mã số HS vào Giấy Chứng nhận đầu tư 
hoặc Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp;
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 - Đối với doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, thì thực 
hiện nhập khẩu khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành phù hợp với hàng 
hóa ghi tại Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh.

5. Thuế bảo vệ môi trường: 
Thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13, Bộ Tài chính đã ban hành 
Công văn số 4237/BTC-CST ngày 2/4/2015 và Thông tư số 60/2015/TT-BTC 
ngày 27/4/2015, theo đó, về mức thuế bảo vệ môi trường của một số mặt hàng 
như xăng, dầu, mỡ nhờn tăng lên gấp ba (03) lần so với quy định tại Nghị quyết 
1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 
1/5/2015.

6. Quản lý thuế
Ngày 20/4/2015, Tổng Cục thuế đã ban hành một số quy trình quản lý hành 
chính về thuế như sau:

• Quyết định số 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế, thay thế quyết định số 
528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008.

• Quyết định số 742/QĐ-TCT về quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan 
thuế các cấp, thay thế quyết định số 1720/QĐ-TCT ngày 8/10/2014.

• Quyết định số 749/QĐ-TCT về quy trình miễn thuế, giảm thuế,  thay thế 
quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008.

Các quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày 20/4/2015.
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