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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
(i)  Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư có phát sinh hoạt 

động kinh doanh và thu nhập tại các địa bàn ưu đãi đầu 
tư khác cho giai đoạn trước 2015 thì hạch toán doanh thu 
và hưởng ưu đãi theo thời gian và mức ưu đãi của doanh 
nghiệp tại địa bàn thành lập  
Liên quan đến việc xác định ưu đãi thuế TNDN cho giai đoạn 
trước năm 2015 đối với thu nhập của dự án đầu tư tại địa 
bàn ưu đãi đầu tư phát sinh tại địa bàn khác, Bộ Tài Chính 
ban hành công văn số 1106/BTC-TCT ngày 13/8/2015, tái 
khẳng định hướng dẫn của Công văn số 12024/BTC-TCT 
ngày 27/8/2014. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thành 
lập mới tại địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn thành lập doanh 
nghiệp) nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh và thu 
nhập tại các địa bàn (địa bàn thành lập doanh nghiệp và 
ngoài địa bàn thành lập doanh nghiệp) thì phải hạch toán 
riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên từng địa bàn 
được hưởng ưu đãi TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu 
đãi và thời gian miễn, giảm thuế) và địa bàn không được 
hưởng ưu đãi thuế. 
Việc xác định ưu đãi thuế TNDN (nếu có) đối với thu nhập 
từ hoạt động kinh doanh ngoài địa bàn thành lập doanh 
nghiệp được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời 
gian và mức ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp đang 
được hưởng tại địa bàn thành lập doanh nghiệp. 

(ii) Chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các 
khoản phải thu tiền cổ tức không được trừ cho mục đích 
thuế TNDN
Theo công văn số 1797/TCT-CS ngày 12/5/2015 của Tổng 
Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp trích lập dự phòng 
phải thu khó đòi đối với các khoản phải thu tiền cổ tức 
(doanh nghiệp đã hạch toán phải thu cổ tức từ các doanh 
nghiệp khác tại thời điểm có thông báo chia cổ tức nhưng 
thực tế chưa nhận được tiền do doanh nghiệp chia cổ tức 
gặp khó khăn tài chính) là chưa phù hợp với quy định của 
Thông tư 228/2009/TT-BTC. Do đó, các chi phí trích lập 
dự phòng tương ứng sẽ không được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN. 

2. Chính sách bảo hiểm và lao động
(i) Thay đổi mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc từ 

ngày 1/1/2016
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, 
kể từ ngày 1/1/2016, với người lao động đóng bảo hiểm 
xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 
quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc 
là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp 
luật về lao động. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc là mức lương, 
phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Để có cơ sở 
thực hiện, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã ban 
hành thông tư 23/2015/TT-BLĐBTXH, trong đó có đưa ra 
định nghĩa khái quát về mức lương, phụ cấp lương và các 
khoản bổ sung khác.   
Quy định mới này có thể làm tăng đáng kể chi phí lao động 
cho các doanh nghiệp đối với khoản đóng góp bảo hiểm 
bắt buộc. Do đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp nên 
rà soát, cân đối và hoạch định về mức tiền lương làm căn 
cứ đóng bảo hiểm bắt buộc ở mức hiệu quả nhất và đảm 
bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.  

3. Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
(i)  Thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh không 

thuộc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn được khấu trừ
Theo công văn số 3410/TCT-KK ngày 21/8/2015 của Tổng 
cục thuế, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và các ngành, nghề này không thuộc 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề bị 
cấm kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn được kê khai thuế, 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh 
này. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định.
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(ii) Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT trong trường hợp chi nhánh kinh doanh khác 
tỉnh, mọi giao dịch thanh toán thông qua trụ sở chính công ty và hạch toán kế toán 
theo hình thức báo sổ 
Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn số 3384/TCT-KK ngày 20/8/2015, 
trường hợp chi nhánh của công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh khác tỉnh nơi 
công ty đóng trụ sở, không mở tài khoản ngân hàng, việc thanh toán mua bán 
hàng hoá thực hiện thông qua tài khoản của công ty và hạch toán kế toán theo 
hình thức báo sổ về công ty thông qua hệ thống phần mềm quản lý của công ty 
thì chi nhánh phải khai thuế GTGT tập trung tại nơi đóng trụ sở của công ty. Chi 
nhánh phải nộp thuế GTGT tại nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ % 
trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.  Chi nhánh 
không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT tại nơi chi nhánh có hoạt động, sản 
xuất kinh doanh.  

(iii) Văn phòng đại diện không được thanh toán hộ công ty mẹ tại nước ngoài cho 
các giao dịch phát sinh tại Việt Nam của công ty mẹ
Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn số 3184/TCT-CS ngày 7/8/2015, 
văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được mở tài khoản 
chuyên chi bằng ngoại tệ và Việt Nam đồng có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được 
phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này cho mục đích 
hoạt động của văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện không được thanh toán hộ 
công ty mẹ tại nước ngoài cho các giao dịch phát sinh tại Việt Nam. 

4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu  
(i)  Chưa ấn định thuế đối với nguyên vật liệu thừa tồn kho của doanh nghiệp chế xuất

Theo công văn số 6790/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2015 của Tổng cục Hải quan, 
nguyên vật liệu thừa tồn kho chưa chuyển tiêu thụ nội địa của doanh nghiệp chế 
xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Trong trường 
hợp lượng nguyên liệu thừa tồn kho lớn hơn báo cáo quyết toán nguyên liệu với 
cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan chưa tiến hành ấn định thuế nhập khẩu 
và thuế GTGT. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có 
hành vi gian lận, trốn thuế thì thực hiện ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT 
theo đúng quy định.

(ii) Thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại 
hàng hóa Asean
Ngày 20/8/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT quy 
định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định 
thương mại hàng hóa Asean, áp dụng  đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN với thương nhân các 
nước thành viên Bản ghi nhớ ký ngày 29/8/2012 giữa các nước Lào, Philippines, 
Indonesia tại Xiêm-Riệp, Campuchia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 
10 năm 2015.

5. Các quy định về đầu tư
(i) Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Ngày 14/8/2015, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 34/2015/QĐ-
TTg về danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh 
Chính phủ. Theo đó, danh mục mới đã loại bỏ một số chương trình, dự án như: 
đầu tư khai thác alumin và nhôm do Quốc hội phê duyệt, đầu tư xây dựng cảng 
và khai thác cảng biển nước sâu, cầu giao thông quốc gia theo quy hoạch do 
Thủ tướng phê duyệt, v.v. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2015 
và thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011.  
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