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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
(i)  Xác định lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú (“CSTT”) 

tại Việt Nam cho mục đích tính thuế TNDN 
Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn số 3896/
TCT-HTQT ngày 22/9/2015, trường hợp nhà thầu nước 
ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và Hiệp 
định tránh đánh thuế giữa Việt Nam và quốc gia mà nhà 
thầu là đối tượng cư trú có quy định về phân bổ lợi tức cho 
CSTT, việc phân bổ lợi tức cho mục đích tính thuế tại Việt 
Nam được thực hiện như sau:
• Thu nhập từ các hoạt động tại Việt Nam của nhà thầu 

trong quá trình thực hiện hợp đồng là cơ sở xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN, dựa trên chênh lệch giữa 
doanh thu và chi phí được phân bổ cho các hoạt động 
tại Việt Nam;

• Doanh thu và chi phí được phân bổ cho hoạt động tại 
Việt Nam được xác định trên cơ sở hợp đồng, sổ sách 
và chứng từ kế toán của nhà thầu;

• Trường hợp không xác định được doanh thu phân bổ 
theo hợp đồng và sổ sách, chứng từ kế toán, thì phân 
bổ doanh thu tại Việt Nam dựa trên tỷ lệ giữa chi phí 
phân bổ cho hoạt động tại Việt Nam và tổng chi phí của 
hợp đồng;

• Trường hợp nhà thầu không chứng minh được các 
công việc thực hiện tại Việt Nam cũng như việc phân bổ 
doanh thu các hoạt động này không phù hợp thì sẽ tính 
thuế trên doanh thu của toàn bộ hợp đồng. 

2. Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
(i)  Thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh 

không đáp ứng điều kiện tiến hành ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu 
tư không được hoàn thuế
Theo hướng dẫn tại công văn số 3865/TCT-KK ngày 
21/9/2015 của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực 
kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng được điều 
kiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 
và Luật đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào 
tương ứng với các hoạt động này.

(ii) Doanh thu nội bộ không được tính vào tổng doanh thu cho 
mục đích phân bổ thuế GTGT được khấu trừ
Liên quan đến việc phân bổ thuế GTGT được khấu trừ 
trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT và doanh nghiệp 
không hạch toán riêng được thuế GTGT của hoạt động kinh 
doanh chịu thuế GTGT (như trong lĩnh vực ngân hàng), 
theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn số 3895/
TCT-DNL ngày 22/9/2015, doanh thu để xác định tỷ lệ thuế 
GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ không bao gồm các khoản 
doanh thu nội bộ.  

(iii) Thuế GTGT đầu vào của các khoản chi phúc lợi tương 
ứng với phần chi phí được trừ theo quy định của về thuế 
TNDN được khấu trừ thuế GTGT
Theo công văn số 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng 
Cục thuế, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
của các khoản chi phúc lợi mà người lao động được hưởng 
trực tiếp tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng 
được các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định. 

(iv) Sử dụng hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí khi quyết toán chi 
phí với cơ quan bảo hiểm xã hội (“BHXH”) đối với doanh 
nghiệp có cơ sở khám chữa bệnh cho người lao động có 
thẻ bảo hiểm y tế 
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8418/
BTC-TCT ngày 23/6/2015, trường hợp các doanh nghiệp 
ký hợp đồng với cơ quan BHXH để khám chữa bệnh cho 
người lao động có thẻ bảo hiểm y tế thông qua các cơ sở y 
tế của đơn vị, khi thực hiện quyết toán kinh phí khám chữa 
bệnh với cơ quan BHXH, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ 
được thực hiện như sau:
• Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng biên lai thu 

phí, lệ phí, khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh 
BHYT với cơ quan BHXH, doanh nghiệp được tiếp tục 
sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đến hết năm 2015.

• Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn theo 
giá dịch vụ, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn cho cơ quan 
BHXH khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Công văn này thay thế công văn số 759/TCT-CS ngày 
12/3/2014.
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3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và 
chính sách bảo hiểm, lao động  

(i)  Xác định tiền nhà chịu thuế trong trường hợp cá nhân nước 
ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam
Theo hướng dẫn tại công văn số 3943/TCT-TNCN ngày 
24/9/2015 của Tổng Cục thuế, trường hợp cá nhân được 
công ty mẹ ở nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc và 
là cá nhân cư trú tại Việt Nam, cá nhân này vừa thực hiện 
công việc cho công ty mẹ vừa thực hiện công việc tại công 
ty con ở Việt Nam, đồng thời cá nhân được nhận thu nhập 
từ công ty mẹ và công ty con do thực hiện công việc cho 
hai nơi, tiền thuê nhà do công ty con tại Việt Nam chi trả 
hộ sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả 
hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế do 
công ty con ở Việt Nam trả. 
Cũng liên quan đến vấn đề xác định tiền nhà chịu thuế, theo 
hướng dẫn tại công văn số 3171/TCT-TNCN ngày 7/8/2015 
Tổng Cục thuế, trường hợp cá nhân được cử sang làm 
việc Việt Nam, cá nhân không còn giữ chức vụ và không 
còn đảm nhiệm các công việc tại công ty mẹ, đồng thời cá 
nhân vẫn được nhận thu nhập từ công ty mẹ và công ty 
con cho công việc tại Việt Nam, tiền nhà do công ty con 
tại Việt Nam chi trả hộ sẽ được tính theo số thực tế trả hộ, 
nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại 
công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam. 

(ii) Hướng dẫn về một số nội dung của Luật Lao động về tiền 
lương làm cơ sở tính lương làm thêm giờ, việc tham gia 
Bảo hiểm Thất nghiệp (“BHTN”) trong thời gian thử việc, 
và thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc
Theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội 
tại công văn số 3945/LDTBXH-LDTL ngày 30/9/2015, việc 
tham gia BHTN trong thời gian thử việc, và thời gian làm 
việc tính trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau: 

• Tiền lương làm căn cứ để trả các chế độ cho người lao 
động như làm thêm giờ, tiền nghỉ phép, nghỉ lễ là tiền 
lương bao gồm mức lương theo công việc hoăc chức 
danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; 

• Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao 
động mà có thời gian không tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp do nghỉ ốm hoặc nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 
đủ 1 tháng trở lên thì công ty có trách nhiệm chi trả trợ 
cấp thôi việc cho người lao động trong thời gian này;

• Thời gian thử việc theo Hợp đồng thử việc của người 
lao động không nằm trong thời gian tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc. 

(iii) Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 7/10/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 
88/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Nghị định 88 có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2015.

(iv) Quy định chi tiết một số điều của Luật Lao động về chính 
sách đối với lao động nữ
Ngày 1/10/2015, Chính Phủ đã ban hành nghị định 85/2015/
NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 
về chính sách đối với lao động nữ gồm: đại diện của lao 
động nữ, quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ, yêu 
cầu về cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối 
với lao động nữ, quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn 
hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai, v.v.  Chính 
sách ưu đãi cho cá nhân, tổ chức sử dụng nhiều lao động 
nữ theo quy định tại nghị định này được thực hiện theo các 
hướng dẫn của luật thuế TNDN. Nghị định 85 thay thế nghị 
định 23/CP ngày 18/4/1996 và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/11/2015. 
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(v) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm xã hội
Ngày 26/8/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 919/QĐ-
BHXH, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 01/QĐ-BHXH, quyết định 
số 1399/QĐ-BHXH và quyết định số 488/QĐ-BHXH về hồ sơ, quy trình giải quyết 
hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong 
khám bệnh, chữa bệnh và quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2015.

4. Thuế Tài Nguyên Môi Trường
(i) Hướng dẫn mới về thuế tài nguyên

Ngày 2/10/2015, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng 
dẫn về thuế tài nguyên. Theo đó, thông tư đã quy định cụ thể một số đối tượng 
không chịu thuế tài nguyên theo nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật 71, bao gồm 
nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
và nước biển để làm mát máy, v.v. Thông tư cũng đưa ra hướng dẫn về việc xác 
định sản lượng tài nguyên tính thuế trong một số trường hợp cụ thể. Thông tư 
152 thay thế thông tư số 105/2010/TT-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
20/11/2015. 
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