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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) 
(i)  Phương pháp phân bổ thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư 

mở rộng trong giai đoạn 2009-2013

Theo Công văn số 2257/TCT-CS ngày 10/6/2015 của 
Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu 
tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 nhưng không tính 
được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở 
rộng để phân bổ phần thu nhập tăng thêm theo quy định 
tại Thông tư 130/2008/TT-BTC và Thông tư 123/2012/
TT-BTC, doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách 
phân bổ theo giá trị tài sản cố định hoặc theo giá trị vốn 
đầu tư mở rộng. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một 
cách phân bổ đối với thu nhập phát sinh của một hoạt 
động đầu tư mở rộng.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán và kê khai, nộp thuế 
TNDN chưa phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì được kê 
khai điều chỉnh, bổ sung. Không áp dụng tính phạt nếu 
phát sinh số thuế nộp thiếu sau khi kê khai điều chỉnh, bổ 
sung theo hướng dẫn nêu trên, nhưng doanh nghiệp vẫn 
phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.   

(ii) Khấu trừ chi phí làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định 
theo Luật Lao động

Theo Công văn số 2323/TCT-CS ngày 15/6/2015, trường 
hợp do nguyên nhân khách quan hoặc vì các lý do chính 
đáng mà doanh nghiệp phải tổ chức làm thêm giờ vượt 
quá số giờ quy định theo Luật Lao động thì khoản chi phí 
làm thêm giờ doanh nghiệp thực chi trả cho người lao 
động và có đủ chứng từ theo quy định tại các văn bản về 
thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN.

(iii) Thuế chuyển nhượng vốn đối với giao dịch chuyển nhượng 
vốn gián tiếp

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 12/2015/
NĐ-CP, thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các 
doanh nghiệp nước ngoài được bổ sung, bao gồm thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn 
mà không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, theo Công văn số 1595/
TCT-DNL ngày 24/4/2015, trường hợp doanh nghiệp 
nước ngoài chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần trong 
công ty con tại nước ngoài cho một bên thứ ba mà công 
ty con này có đầu tư vốn vào một công ty tại Việt Nam thì 
doanh nghiệp nước ngoài chịu thuế chuyển nhượng vốn 
tại Việt Nam.

(iv) Chi phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 
ngày 25/6/2015 (“Luật số 84”), doanh nghiệp được hạch 
toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
theo Luật thuế TNDN đối với các chi phí khám sức khỏe 
hàng năm, khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc 
trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy 
cơ gây bệnh nghề nghiệp và chi phí khám sức khỏe cho 
NLĐ trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc 
sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi 
sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc.

Luật số 84 cũng quy định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp là 1% trên cơ sở tiền lương tháng 
của người lao động và do NSDLĐ đóng vào Quỹ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
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2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)
(i) Hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh đã giải thể và đóng mã 

số thuế

Theo hướng dẫn tại công văn số 2492/TCT-CS ngày 
24/6/2015, trường hợp chi nhánh giải thể và vẫn còn có 
số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì số thuế GTGT này sẽ 
được hoàn lại. Trường hợp chi nhánh đã đóng mã số thuế 
và trả con dấu thì công ty trụ sở chính được thay mặt chi 
nhánh làm thủ tục hoàn thuế.

(ii) Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ được cung ứng vào 
khu phi thuế quan theo chỉ định

Theo công văn số 1412/TCT-CS ngày 15/4/2015, trường 
hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng với doanh nghiệp 
nước ngoài để cung cấp dịch vụ phân loại linh kiện điện 
tử cho một doanh nghiệp trong khu phi thuế quan theo chỉ 
định của doanh nghiệp nước ngoài thì dịch vụ được tiêu 
dùng trong khu phi thuế quan được áp dụng mức thuế 
suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng 
được các điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân 
hàng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/
TT-BTC.

3. Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”)
(i) Thuế NTNN đối với dịch vụ chuyển tiền chiều từ Việt Nam 

ra nước ngoài

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1924/TCT-DNL ngày 
20/5/2015, chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với 
khoản phí mà nhà thầu nước ngoài thu được từ các hình 
thức chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài được thực 
hiện như sau:

• Chuyển tiền theo hình thức thu phí OUR, (tức là khách 
hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trả 
mọi khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài): 
Ngân hàng tại Việt Nam khi chuyển trả phần phí cho 
ngân hàng nước ngoài thì phải khấu trừ, kê khai và nộp 
thuế cho phần phí mà bên nước ngoài được hưởng.

• Đối với hình thức chuyển tiền thu phí SHARE (tức là 
khách hàng bên Việt Nam sẽ trả khoản phí phát sinh 

ở Việt Nam, khách hàng nhận tiền bên nước ngoài trả 
khoản phí phát sinh bên nước ngoài) và phí BEN (tức 
là khách hàng bên Việt Nam không phải trả khoản chi 
phí nào, khách hàng nhận tiền ở nước ngoài sẽ trả mọi 
khoản phí phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài): mặc dù 
ngân hàng nước ngoài thu phí trực tiếp từ khách hàng 
nhận tiền tại nước ngoài, khoản thu nhập này được coi 
là thu nhập phát sinh tại Việt Nam nên ngân hàng tại Việt 
Nam chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế cho 
ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên Công văn 1924 chưa quy định rõ thuế NTNN 
được thu thế nào trong trường hợp việc thanh toán và thu 
phí được thực hiện hoàn toàn ở nước ngoài (hình thức thu 
phí SHARE và BEN). 

(ii) Thuế NTNN đối với dịch vụ thiết kế và việc xác định cơ sở 
thường trú (“CSTT”) của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam 
trong hoạt động quảng cáo, truyền thông

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2357/TCT-HTQT ngày 
16/6/2015, thu nhập từ dịch vụ thiết kế được coi là tiền 
bản quyền và chịu thuế NTNN tại Việt Nam theo tỉ lệ ấn 
định 10%.

Ngoài ra, đối với các dịch vụ khác, việc xác định cơ sở 
thường trú (CSTT) của nhà thầu nước ngoài cho mục đích 
áp dụng miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lân có thể dựa trên một trong các tiêu chí như sau:

• Nhà thầu nước ngoài duy trì tại Việt Nam một “cơ sở” có 
tính chất cố định và nhà thầu nước ngoài thường xuyên 
tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở này; 
hoặc

• Có công ty tại Việt Nam thường xuyên đại diện cho nhà 
thầu nước ngoài thực hiện việc xây dựng và triển khai 
các ý tưởng thiết kế, quảng cáo, thông điệp truyền thông 
của nhà thầu nước ngoài theo dịch vụ ký kết giữa nhà 
thầu nước ngoài và khách hàng tại Việt Nam; hoặc

• Nhà thầu nước ngoài có quyền định đoạt đối với cơ sở 
vật chất, kỹ thuật của đại diện tại Việt Nam trong quá 
trình xây dựng các ý tưởng thiết kế quảng cáo, chiến 
lược quảng cáo, thông điệp truyền thông cho khách 
hàng tại Việt Nam.
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4. Chính sách về tiền lương, tiền công và chi phí lao động 
(i) Hướng dẫn về tiền lương và tiền lương làm thêm giờ

Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 
23/2015-TT-BLĐTBXH (“Thông tư 23”) hướng dẫn thi hành một số điều về tiền 
lương theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 
Một số quy định đáng chú ý tại Thông tư 23:
Định nghĩa mức lương, phụ cấp lương và những khoản trả thêm 
Thông tư 23 định nghĩa chi tiết tiết về lương, phụ cấp lương và những khoản bổ 
sung khác theo hợp đồng lao động. Lưu ý, từ ngày 1/1/2016, tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm mức lương và 
phụ cấp lương. Từ ngày 1/1//2018, các khoản trả bổ sung khác cũng sẽ được 
tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT.

Kỳ hạn trả lương
Trường hợp NLĐ hưởng lương tháng, tiền lương hàng tháng phải được trả vào 
trong tháng người lao động làm việc. 

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
Thông tư 23 quy định rõ cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như 
sau:

Thời điểm phát sinh làm 
thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ

Ngày làm việc bình thường:
Trường hợp NLĐ không làm 
thêm giờ vào ban ngày của 
ngày đó (trước khi làm thêm 
giờ vào ban đêm)
Trường hợp NLĐ có làm thêm 
giờ vào ban ngày của ngày đó 
(trước khi làm thêm giờ vào 
ban đêm).

150%A + 30%A + 20%*A = 200%A 

150%A + 30%A + 20%*150%*A = 210%A 

Ngày nghỉ hằng tuần 200%A + 30%A + 20%*(200%A) = 270%A

Ngày nghỉ lễ, tết 300%A + 30%A + 20%*(300%A) = 390%A 

Lưu ý: 
 - A là mức tiền lương theo giờ cho ngày làm việc bình thường
 - 30% là mức áp dụng tối thiểu

Hiệu lực của Thông tư 23
Thông tư 23 có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2015. Tuy nhiên, các chế độ theo Thông 
tư 23 được thực hiện kể từ ngày hiệu lực của Nghị định 05, tức là ngày 1/3/2015).

(ii) Được phép hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động không được 
lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, Nghị quyết số 93/2015/NQ-
QH13 ngày 22/6/2015 đã sửa đổi quy định này. Theo đó, người lao động được 
phép hưởng bảo hiểm xã hội một lần tương tự như quy định trước đây. 
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