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Thuế Nhà thầu nước ngoài

1. Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập phát sinh từ dự án “Nâng cao
năng lực đào tạo và nghiên cứu về bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam”;

2. Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với việc thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam;

3. Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ bán thẻ quà tặng;

4. Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với lãi vay trả cho công ty mẹ;

5. Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập phát sinh từ cung cấp hàng hóa 
theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ;

Thương mại và Hải quan

1. Cho phép doanh nghiệp nộp bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng 
thuế FTA khi nhập khẩu “khung giá đỡ tấm pin quang điện” đã được miễn thuế 
theo diện ưu đãi đầu tư nhưng sau đó xác định không được ưu đãi;

2. Hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công 
hàng xuất khẩu;

3. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Thuế Thu nhập cá nhân

1. Thu nhập từ việc cho thuê nhà ở nước ngoài của cá nhân 
người nước ngoài phải kê khai thuế Thu nhập cá nhân;

2. Quyết toán thu nhập cho nhóm cá nhân;

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1. Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề 
kinh doanh cho thuê lại;

2. Chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia 
nước ngoài;

Thuế Giá trị gia tăng

1. Công văn số 4868/TCT-CS ngày 16/11/2020 ban hành bởi 
Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ;
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Thuế Thu nhập
cá nhân

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Người lao động tự cam kết về 

thu nhập của người phụ thuộc

Trường hợp người nộp thuế đăng ký 

giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 

bố mẹ thì hồ sơ chứng minh người phụ 

thuộc thực hiện theo quy định tại Điều 9, 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. Người nộp thuế phải cam kết và 

chịu trách nhiệm về việc người phụ thuộc 

không có thu nhập hoặc có thu nhập bình 

quân tháng không vượt quá 01 (một) 

triệu đồng. 

(Công văn số 101318/CTHN-TTHT ngày 

23/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

hồ sơ đăng ký người phụ thuộc)

Thu nhập từ việc cho thuê nhà ở 

nước ngoài của cá nhân người 

nước ngoài phải kê khai thuế 

Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Đối với thu nhập từ việc cho thuê nhà tại 

Nhật Bản có tổng doanh thu trong năm 

dương lịch trên 100 triệu đồng, cá nhân 

người nước ngoài thực hiện khai thuế 

TNCN theo nguyên tắc khai thuế và hồ sơ 

khai thuế theo hướng dẫn tại Điểm a, 

Điểm b, Điều 8, Thông tư số 92/2015/TT-

BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. 

Do tài sản cho thuê tại Nhật Bản nên 

không thể khai tại nơi có nhà cho thuê, 

do đó, cá nhân người nước ngoài 

thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đối với 

hoạt động cho thuê nhà này tại Cục Thuế 

trực tiếp quản lý nơi phát sinh thu nhập 

từ tiền lương, tiền công (nơi cá nhân làm 

việc hoặc nơi phát sinh công việc tại 

Việt Nam). 

Tờ khai mẫu số 01/TTS ban hành kèm 

theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC sẽ 

được sử dụng trong trường hợp này. Về 

chỉ tiêu [32], [33] trên tờ khai mẫu số 

01/TTS, nếu cá nhân thuộc trường hợp 

được miễn thuế, giảm thuế theo quy 

định của Luật Quản lý thuế thì tự xác 

định và kê khai vào chỉ tiêu [32] - Doanh 

thu làm căn cứ tính thuế giảm và chỉ tiêu 

[33] - Số thuế TNCN được giảm. Nếu 

cá nhân không thuộc trường hợp được 

miễn thuế, giảm thuế theo quy định của 

Luật Quản lý thuế thì không phải khai vào 

các chỉ tiêu này.

Về việc khấu trừ thuế đã nộp ở nước 

ngoài, Cục Thuế hướng dẫn cá nhân 

thực hiện theo mục 3, Công văn số 

16468/CT-TTHT ngày 30/05/2020 của 

Cục Thuế TP. Hà Nội.

(Công văn số 101326/CTHN-TTHT ngày 

23/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 

nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê 

nhà tại Nhật Bản)

Quyết toán thu nhập cho nhóm 

cá nhân 

Công ty ký hợp đồng giao khoán với 

cá nhân không kinh doanh là tổ trưởng 

đại diện cho một nhóm cá nhân để 

thực hiện công việc, và công ty đã 

khấu trừ thuế 10% khi chi trả tiền từng 

lần cho tổ trưởng. Công ty không xác 

định được thu nhập của từng nhân công 

trong nhóm thì khi quyết toán thuế TNCN 

theo mẫu 05/QTT-TNCN, công ty kê khai 

tổng thu nhập đã trả cho tổ trưởng và 

số thuế TNCN đã khấu trừ vào bảng kê 

05-2/BK-QTT-TNCN.

Cuối năm, cá nhân phải tổng hợp toàn bộ 

thu nhập từ tiền lương tiền công nhận 

được trong năm tính thuế để quyết toán 

thuế TNCN với cơ quan Thuế nếu thuộc 

đối tượng phải quyết toán theo quy định. 

(Công văn số 99064/CT-TTHT ngày 

13/11/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội)
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Thuế Thu nhập
doanh nghiệp

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp 

(“TNDN”) khi bổ sung ngành nghề 

kinh doanh cho thuê lại

Trường hợp doanh nghiệp bổ sung ngành 

nghề kinh doanh cho thuê lại văn phòng, 

nhà xưởng, nhà kho dư thừa mà không 

tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng 

thì phần thu nhập từ ngành nghề bổ sung 

không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

(Công văn số 4703/TCT-CS ngày 

04/11/2020 của Tổng cục Thuế)

Chi phí cách ly phòng chống dịch 

Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài 

Chi phí cách ly (ăn, ở, sinh hoạt phí) tại 

khách sạn của chuyên gia nước ngoài 

được xem là chi phí đươc trừ nếu trong 

hợp đồng lao động có thỏa thuận việc 

doanh nghiệp chi trả thay tiền nhà và có 

đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Chi phí xét nghiệm Covid-19 được xem là 

khoản chi phúc lợi và được trừ nếu đáp 

ứng các điều kiện tại Khoản 2.30, Điều 6, 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại 

Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

Các chi phí cách ly chống dịch do doanh 

nghiệp chi trả thay chuyên gia nước ngoài 

được coi là lợi ích mà chuyên gia nước 

ngoài được hưởng nên phải tính thuế 

TNCN.

(Công văn số 5032/TCT-CS ngày 

26/11/2020 của Tổng cục Thuế)
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Thuế Giá trị gia tăng

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Công văn số 4868/TCT-CS 

ngày 16/11/2020 ban hành bởi 

Tổng cục Thuế hướng dẫn một số 

nội dung của Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP quy định về 

hóa đơn, chứng từ

Công văn 4868/TCT-CS được ban hành 

nhằm mục đích hỗ trợ cơ quan Thuế 

địa phương thực hiện công tác tuyên 

truyền phổ biến một số nội dung mới tại 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Quý Doanh nghiệp cũng có thể 

tham khảo lại Bản tin nhanh về Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP mà Deloitte đã 

cập nhật trước đây về những điểm mà 

doanh nghiệp cần lưu ý trong “giai đoạn 

chuyển tiếp” thực hiện hóa đơn điện tử 

nêu tại Nghị định này.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-alert-invoices-and-documents-decree-123-oct2020-vn.pdf
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Thuế Nhà thầu 
nước ngoài

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) 

đối với thu nhập phát sinh từ dự án 

“Nâng cao năng lực đào tạo và 

nghiên cứu về bệnh không lây nhiễm 

ở Việt Nam”

Trường hợp nhà thầu nước ngoài có 

thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên 

cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết 

giữa nhà thầu nước ngoài với đối tác ở 

Việt Nam để thực hiện một phần công 

việc của Dự án “Nâng cao năng lực đào 

tạo và nghiên cứu về bệnh không lây 

nhiễm ở Việt Nam” thì thuộc đối tượng 

áp dụng thuế NTNN tại Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không 

đáp ứng được một trong các điều kiện để 

trực tiếp kê khai thuế tại Việt Nam theo 

quy định nêu tại Điều 8, Thông tư số 

103/2014/TT-BTC thì đối tác ở Việt Nam 

có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi 

trả thu nhập cho nhà thầu nước ngoài và 

kê khai, nộp thay thuế Giá trị gia tăng

(“GTGT”), thuế TNDN cho nhà thầu nước 

ngoài.

(Công văn số 104474/CTHN-TTHT ngày 

04/12/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. 

Hà Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế NTNN đối với việc thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 

phân phối tại thị trường Việt Nam

Trường hợp công ty Việt Nam ký hợp 

đồng mua hàng hóa với doanh nghiệp 

nước ngoài không có cơ sở thường trú tại 

Việt Nam (nhà thầu nước ngoài), nếu nhà 

thầu nước ngoài thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị 

trường Việt Nam, mua hàng hóa để 

xuất khẩu, bán hàng hóa cho công ty theo 

pháp luật về thương mại thì nhà thầu 

nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế 

NTNN tại Việt Nam.

Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu 

trừ và nộp thay thuế NTNN theo quy định 

tại Điểm n, Khoản 4, Điều 8, Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP.

(Công văn số 28085/CT-TTHT ngày 

09/12/2020 ban hành bởi Cục Thuế Tỉnh 

Bình Dương)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế NTNN đối với lãi vay trả cho 

công ty mẹ

Trường hợp công ty Việt Nam có vay vốn 

từ công ty mẹ ở nước ngoài (nhà thầu 

nước ngoài) thì khoản tiền lãi vay 

phát sinh thuộc đối tượng chịu thuế 

NTNN. Công ty có trách nhiệm kê khai, 

khấu trừ và nộp thuế thay cho công ty mẹ 

theo quy định tại Thông tư số 

103/2014/TT-BTC.

Trường hợp công ty Việt Nam được xóa 

toàn bộ lãi vay thì công ty phải hạch toán 

thu nhập khác để xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN theo quy định.

(Công văn số 27648/CT-TTHT ngày 

04/12/2020 ban hành bởi Cục Thuế Tỉnh 

Bình Dương)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Thuế Nhà thầu 
nước ngoài

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo)

Thuế NTNN đối với thu nhập từ bán 

thẻ quà tặng

Trường hợp Nhà cung cấp sản phẩm thẻ 

quà tặng (Nhà thầu nước ngoài) phát sinh 

thu nhập từ bán thẻ quà tặng tại Việt Nam 

thì thu nhập của nhà thầu nước ngoài chịu 

thuế NTNN tại Việt Nam.

Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, 

nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh 

toán cho nhà thầu nước ngoài.

(Công văn số 77551/CT-TTHT ngày 

21/08/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. 

Hà Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế NTNN đối với thu nhập 

phát sinh từ cung cấp hàng hóa theo 

hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

Trường hợp nhà thầu nước ngoài cung cấp 

hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức 

xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu 

nhập tại Việt Nam, thì thu nhập phát sinh 

của nhà thầu nước ngoài nêu trên chịu 

thuế NTNN, với tỷ lệ thuế TNDN là 1%. 

Công ty nhận hàng ở Việt Nam có trách 

nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế 

TNDN cho nhà thầu nước ngoài.

Nếu trường hợp nhà thầu nước ngoài 

cung cấp dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc 

đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam, 

thì công ty nhận hàng ở Việt Nam có 

trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế GTGT 

cho nhà thầu nước ngoài.

(Công văn số 26877/CT-TTHT ngày 

30/11/2020 ban hành bởi Cục Thuế Tỉnh 

Bình Dương)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
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Thương mại và 
Hải quan

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Không được ủy quyền ký hợp đồng thuê 

kho ngoại quan

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 85, Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính 

phủ: “Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ 

kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuận theo 

quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ 

hàng vừa là chủ kho ngoại quan.”

Như vậy, công ty không phải chủ hàng (dù có 

được ủy quyền bằng văn bản), cũng không thể 

thay mặt chủ hàng ký hợp đồng thuê kho 

ngoại quan.

(Công văn số 3235/HQHCM-GSQL ngày 

05/11/2020 ban hành bởi Tổng cục Hải quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Cho phép doanh nghiệp nộp bổ sung giấy 

chứng nhận xuất xứ (“C/O”) để hưởng 

thuế FTA khi nhập khẩu "khung giá đỡ 

tấm pin quang điện" đã được miễn thuế 

theo diện ưu đãi đầu tư nhưng sau đó 

xác định không được ưu đãi

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng 

khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối 

tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế Nhập 

khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc 

đối tượng ưu đãi đầu tư, nếu doanh nghiệp 

nộp bổ sung C/O trong thời hạn còn hiệu lực 

của C/O thì xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi 

đặc biệt theo quy định.

(Công văn số 7769/TCHQ-GSQL ngày 

09/12/2020 ban hành bởi Bộ Tài chính)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu 

nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng 

xuất khẩu

Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập 

khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu 

theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký 

với bên nước ngoài (thuộc đối tượng không 

chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 20, 

Điều 5, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12) đã 

nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì số thuế 

GTGT đã nộp được xác định là số thuế nộp 

thừa và cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả 

theo quy định.

(Công văn số 7434/TCHQ-TXNK ngày 

24/11/2020 ban hành bởi Bộ Tài chính)
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (tiếp theo)

Chi nhánh của doanh nghiệp 

chế xuất (“DNCX”) được lựa chọn 

thực hiện hoặc không thực hiện 

thủ tục hải quan

Chi nhánh của DNCX được thành lập 

trong khu khu chế xuất, khu công nghiệp, 

khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào 

DNCX mà thỏa mãn điều kiện ngăn cách 

với lãnh thổ bên ngoài theo quy định 

hiện hành, thì sẽ được áp dụng cơ chế 

đối với doanh nghiệp chế xuất. 

Do đó, khi các chi nhánh của DNCX thực 

hiện trao đổi hàng hóa với nhau thì được 

lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện 

thủ tục hải quan.

(Công văn số 3450/HQHCM-GSQL ngày 

26/11/2020 ban hành bởi Tổng cục 

Hải quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa trong Hiệp định EVFTA

1. Hàng hóa có xuất xứ EU nhập khẩu từ 

kho ngoại quan vào nội địa kể từ ngày 

Hiệp định EVFTA có hiệu lực (ngày 

01/08/2020) được áp dụng thuế suất ưu 

đãi đặc biệt, nếu nộp được chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa đáp ứng 

quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT 

và Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Trong đó, nhà xuất khẩu có thể thực hiện 

khai báo tự chứng nhận xuất xứ trên hóa 

đơn, phiếu giao hàng hoặc các chứng từ 

thương mại khác có đủ thông tin về hàng 

hóa (như là phiếu gửi hàng, hóa đơn 

chiếu lệ, phiếu đóng gói). 

Lưu ý: Chứng từ vận tải như vận tải đơn 

hoặc vận đơn hàng không không được coi 

là chứng từ thương mại khác.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

2. Về chữ ký trên khai báo tự chứng nhận 

xuất xứ của người xuất khẩu đối với hàng 

hóa từ EU nhập khẩu vào Việt Nam:

• Đối với lô hàng có trị giá trên 6000 

Euro: cơ quan Hải quan chấp nhận 

không có chữ ký của người xuất khẩu 

có mã số REX trên chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa; nhưng

• Đối với lô hàng có trị giá không vượt 

quá 6000 Euro: cần phải có chữ ký tay 

của người xuất khẩu trên chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

3. Khai báo nước xuất xứ trên lời văn tự 

chứng nhận xuất xứ: 

• Trường hợp chứng từ chứng nhận 

xuất xứ khai báo khai báo xuất xứ EU

và khai báo thêm tên một nước 

châu Âu cụ thể thì không ảnh hưởng 

đến tính hợp lệ của chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa;

• Trường hợp chứng từ chứng nhận 

xuất xứ chỉ khai báo xuất xứ theo tên 

một nước châu Âu cụ thể thì từ chối 

chứng từ chứng nhận xuất xứ theo 

đúng quy định và gửi báo cáo về 

Tổng cục Hải quan để thông báo với 

cơ quan có thẩm quyền của châu Âu.

(Công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 

08/12/2020 ban hành bởi Bộ Tài chính)
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