
CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ / Tháng 6 - 2015

© 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.

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ ĐẦU TƯ 
Tháng 6 - 2015

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
(i)  Xác định cơ sở thường trú tại Việt Nam

Theo Công văn số 1934/TCT-HTQT ngày 20/5/2015 của 
Tổng Cục thuế, trường hợp công ty tại Việt Nam thay 
mặt công ty nước ngoài thực hiện một số hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam mà những hoạt động này thuộc khuôn 
khổ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty nước 
ngoài như chuyển đơn hàng, thông báo đơn hàng, đôn 
đốc thu nợ, thì hoạt động này được coi là đã hình thành 
quan hệ đại diện cho công ty nước ngoài để thực hiện một 
phần hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và do đó hình 
thành nên một cơ sở thường trú (“CSTT”) của công ty 
nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp bên nước ngoài nắm giữ quyền kiểm tra toàn 
bộ sổ sách, hồ sơ của công ty tại Việt Nam thì công ty tại 
Việt Nam được coi là trở nên phụ thuộc vào bên nước 
ngoài trong quá trình thực hiện hợp đồng và do đó công 
ty nước ngoài cũng được xem là có CSTT tại Việt Nam 
thông qua công ty tại Việt Nam.

(ii) Chứng từ thanh toán đối với khoản tiền học phí cho con 
người nước ngoài

Theo Công văn số 2030/TCT-CS ngày 26/5/2015, trường 
hợp hợp đồng lao động với người nước ngoài có quy định 
về khoản chi tiền học phí cho con của người lao động tại 
Việt Nam do công ty chi trả không trái với quy định của 
pháp luật về tiền lương, tiền công và trường học không 
có hóa đơn thì giấy yêu cầu thanh toán, phiếu thu học 
phí và chứng từ chi của công ty sẽ được dùng làm căn 
cứ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN. 

(iii) Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Theo Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của 
Thủ Tướng Chính Phủ, ngoài các tiêu chí theo quy định tại 
Luật Đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao phải đồng thời 
đáp ứng các tiêu chí sau:

• Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh 
nghiệp phải đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng 
năm;

• Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được 
thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng 
năm phải đạt ít nhất 1% (đối với doanh nghiệp vừa và 
nhỏ) hoặc 0,5% (đối với doanh nghiệp có tổng nguồn 
vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 
người); và

• Số người lao động có trình độ chuyên môn từ đại học 
trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên 
tổng số lao động của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 5% 
(đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ) hoặc 2,5% nhưng 
không thấp hơn 15 người (đối với doanh nghiệp có tổng 
nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 
300 người). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015.  
Các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước ngày 1/8/2015 
mà chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công 
nghệ cao thì phải thực hiện theo các tiêu chí trên. 

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2044/TCT-KK ngày 
26/5/2015, trường hợp Tổng công ty ủy quyền cho các 
chi nhánh thay mặt Tổng công ty ký kết các hợp đồng 
kinh tế (trên hợp đồng ghi đơn vị bán hàng là Tổng công 
ty), hóa đơn GTGT xuất mang tên Tổng công ty, khách 
hàng chuyển tiền về tài khoản của chi nhánh và định kỳ chi 
nhánh tổng hợp số tiền trên hóa đơn để chuyển về Tổng 
công ty thì việc thanh toán theo ủy quyền của Tổng công ty 
phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản. 
Đây được coi là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 
cho mục đích khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
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3. Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)
Theo Công văn số 2178/TCT-TNCN ngày 4/6/2015, trường hợp cá nhân nước 
ngoài thực hiện chính sách cân bằng thuế thì chứng từ, tài liệu để thực hiện 
trừ khoản tiền thuế giả định ra khỏi thu nhập làm căn cứ quy đổi bao gồm hợp 
đồng lao động và các chứng từ thanh toán thu nhập cho cá nhân, bao gồm Bảng 
thanh toán cân bằng thuế giả định (nếu có).

4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
(i)  Theo hướng dẫn tại Công văn số 477/GSQL-GS2 ngày 22/5/2015, khi thực hiện 

mua, bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp chế xuất 
chưa phải thành lập chi nhánh, kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu công 
nghiệp. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng, bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng 
hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, xuất khẩu, quyền phân phối.

(ii)  Ngày 8/5/2015, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng 
đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định 
chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường, 
trong đó có những điểm đáng chú ý sau:

• Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu khi bày 
bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì tùy theo từng trường hợp phải có các 
chứng từ sau: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn, phiếu 
nhập kho.

• Doanh nghiệp phải có hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 
kèm theo lệnh điều động khi điều chuyển hàng hóa nhập khẩu cho các cơ 
sở hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố khác hoặc điều chuyển giữa các 
chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh 
doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia hội chợ, triển lãm.

• Doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày 
bán tại cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố phải có 
bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 
nội bộ.

• Doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển, lưu kho và bày 
bán tại cửa hàng trực thuộc khác địa bàn hoặc cửa hàng trực thuộc cùng địa 
bàn hạch toán độc lập thì phải có bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 
và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015 và thay thế thông tư liên 
tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA.
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