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1. Kê khai, nộp thuế TNDN đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 
tại nước ngoài
• Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán 

thuế TNDN của năm có chuyển phần thu nhập về nước. Trước đây, khoản thu 
nhập này được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm tiếp sau năm tài 
chính phát sinh khoản thu nhập hoặc năm tài chính cùng với năm phát sinh 
khoản thu nhập tại nước ngoài.

• Đơn giản hóa hồ sơ, tài liệu để đảm bảo tương đồng với trường hợp áp dụng 
Hiệp định. Hồ sơ bao gồm: 

 - Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người 
nộp thuế; 

 - Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp 
thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế 
đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của 
người nộp thuế

• Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không 
được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước khi tính thuế TNDN.

2. Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế
Thời điểm xác định xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời 
điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung 
ứng dịch vụ. Trước đây, trường hợp hoá đơn được lập trước thời điểm dịch vụ 
hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm 
lập hoá đơn. Như vậy, việc lưu giữ tài liệu thể hiện việc hoàn thành việc cung ứng 
dịch vụ toàn bộ hay từng phần càng trở nên quan trọng hơn.

Thông tư 96 – Hướng dẫn mới về 
thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 

Tiếp theo Nghị định số 12/2015/
NĐ-CP ngày 12 tháng 02 của Chính 
phủ, ngày 22 tháng 06 năm 2015, 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
số 96/2015/TT-BTC (“Thông tư 96”) 
hướng dẫn một số quy định về thuế 
Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”). 
Thông tư 96 có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 06 tháng 08 năm 2015. Tổng 
Cục Thuế cũng đồng thời ban hành 
Công văn số 2512/TCT-CS giới thiệu 
các nội dung mới của Thông tư 96. 

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý 
tại Thông tư 96:
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3. Chi phí được trừ
• Chi phí quảng cáo, tiếp thị được trừ toàn bộ, thay vì 

khống chế ở 15% tổng chi phí được trừ như trước đây.

• Đơn giản hóa hồ sơ xác định giá trị hàng hóa bị tổn thất 
trong trường hợp bất khả kháng, hư hỏng do thay đổi quá 
trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa  hết hạn sử dụng không 
được bồi thường. Doanh nghiệp không phải gửi văn bản 
giải trình các trường hợp hàng hóa bị tổn thất, hư hỏng, 
không cần xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về 
trường hợp bất khả kháng gây tổn thất hàng hóa.

• Bổ sung các tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ 
cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ bao gồm: thư 
viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều 
kiện là tài sản cố định.  

• Bãi bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu 
hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử 
dụng vào sản xuất, kinh doanh. Phần chi vượt định mức 
tiêu hao do Nhà nước ban hành sẽ không được tính vào 
chi phí được trừ.

• Bổ sung quy định không tính vào chi phí được trừ đối với 
tiền doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà không có 
đầy đủ hóa đơn chứng từ. 

• Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được trừ 
toàn bộ, thay vì khống chế ở mức 01 (một) triệu đồng như 
trước đây. 

• Tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài công tác tại 
Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào 
chi phí được trừ nếu hợp đồng ký với doanh nghiệp nước 
ngoài nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí 
về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian 
công tác ở Việt Nam.

• Bỏ mức khống chế đối với khoản chi trang phục cho 
người lao động bằng hiện vật, thay vì khống chế ở mức 
05 (năm) triệu đồng/người/năm như trước đây.

• Bỏ mức khống chế 02 lần mức quy định theo hướng dẫn 
của Bộ tài chính đối với khoản chi công tác phí.  Khoản 
khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác thực hiện 
đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của 
doanh nghiệp được trừ toàn bộ.

• Bổ sung hướng dẫn số tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản vượt mức thực tế phát sinh của năm thì không được 
tính vào chi phí được trừ. 

• Khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp 
khác được tính vào chi phí được trừ - nếu doanh nghiệp 
đã góp đủ vốn điều lệ.

• Khoản chi mua các loại bảo hiểm không bắt buộc cho 
người lao động như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe 
và bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động được coi 
là khoản chi có tính chất phúc lợi và được trừ, khống chế 
ở 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm.

• Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ hoặc lỗ 
chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả 
bằng ngoại tệ cuối năm tài chính không liên quan trực tiếp 
đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 
chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí tài chính, 
thay vì chi phí sản xuất kinh doanh chính như trước đây.

• Trường hợp doanh nghiệp tiếp nhận thêm thành viên góp 
vốn mới mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn 
giá trị phần vốn góp thì xử lý như sau: 

 - Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là 
thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn 
vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế 
để tính thuế TNDN của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

 - Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các 
thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu 
nhập của các thành viên góp vốn cũ.

4. Thu nhập được miễn thuế
Bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của doanh 
nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn được miễn thuế TNDN. 
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5. Về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp
Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành 
doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ 
theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh 
nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được 
chia, tách.

6. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN
(i). Dự án đầu tư mới 

Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang 
trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát 
sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo 
dự án đầu tư mới. Trước đây, để được hưởng ưu đãi 
theo dự án đầu tư mới, dự án phải được cấp Giấy chứng 
nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014.

(ii). Ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế TNDN 
đối với thu nhập từ hoạt động công nghệ cao, ứng dụng 
công nghệ cao và các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp 
từ hoạt động công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao. 

(iii). Ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 
2009 – 2013
• Dự án đầu tư vào khu công nghiệp, dự án đầu tư mở 

rộng được cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư 
trong giai đoạn 2009 - 2013 được hưởng ưu đãi thuế  
cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 nếu 
đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật 
số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

• Dự án đầu tư mở rộng vẫn đang trong quá trình xây 
dựng dở dang trước năm 2009 và từ năm 2010 trở đi 
mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng 
điều kiện ưu đãi thuế thì được lựa chọn hưởng ưu đãi 
đối với phần thu nhập tăng thêm trên cơ sở:

 - Các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết 
định thực hiện đầu tư mở rộng; hoặc

 - Quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 
71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

(iv). Áp dụng ưu đãi trong trường hợp điều kiện địa bàn 
được ưu đãi có thay đổi
• Dự án nằm tại địa bàn trước đây chưa được ưu đãi 

hoặc có ưu đãi thấp, nay từ 01/01/2015 địa bàn đó 
thuộc địa bàn ưu đãi hoặc có ưu đãi cao hơn, thì dự án 
được hưởng ưu đãi của địa bàn hoặc ưu đãi cao hơn 
cho thời gian còn lại từ năm 2015.

(v). Ưu đãi đối với dự án đầu tư có quy mô lớn 
Quy định rõ hơn về các trường hợp được hưởng ưu đãi 
thuế suất 10% trong 15 năm, 04 năm miễn và giảm 50% 
thuế suất thuế TNDN trong 09 năm tiếp theo:

• Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất có vốn đầu tư 
đăng ký lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực 
hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được 
phép đầu tư lần đầu. Trước đây, thời hạn giải ngân 
trong vòng 3 năm tính từ khi được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư.

• Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu 
tư tối thiểu 12 (mười hai) nghìn tỷ đồng, sử dụng công 
nghệ được thẩm định, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu 
tư đăng ký không quá 5 năm kể từ thời ngày được phép 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
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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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• Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ ưu tiên phát triển theo quy định tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 
tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

(vi). Ưu đãi đối với thu nhập phát sinh ngoài địa bàn thực hiện dự án được  
hưởng ưu đãi
Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do 
đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự 
án đầu tư thì chỉ được hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn nơi phát sinh thu 
nhập đó.

(vii). Lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng có thời gian 
được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng 
Trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên của dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt 
động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, 
doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế như sau:

• Áp dụng ưu đãi thuế ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó; hoặc

• Đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ 
tính thuế tiếp theo. 

7. Hiệu lực thi hành của Thông tư 96
• Thông tư 96/2015/TT-BTC áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi.

• Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì:

 - Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ 
tính thuế năm 2015.

 - Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 01/01/2015.
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