
Tiếp theo Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 (“Công văn 10453”), Bộ 
Tài chính đã ban hành Công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 (“Công văn 
15888”) gửi các cục thuế địa phương về chính sách thuế Nhà Thầu Nước Ngoài 
(“NTNN”) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. 

Công văn 15888 tái khẳng định mức thuế suất thuế NTNN áp dụng đối với hoạt động 
chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm 5% thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và 
10% thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”).

Đối với các giao dịch phát sinh trước ngày 7/11/2016 mà người nộp thuế đã kê khai 
và nộp thuế GTGT, thuế TNDN khác với nội dung hướng dẫn tại Công văn 15888 thì 
không cần kê khai điều chỉnh. Tuy nhiên, trường hợp người nộp thuế chưa kê khai, 
hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT, thuế TNDN thì thực hiện kê khai, nộp 
thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn 15888.

Mặc dù có những hướng dẫn nêu trên, Bộ Tài chính vẫn chưa quy định rõ ràng có áp 
dụng hồi tố quy định này trong trường hợp doanh nghiệp trước đây kê khai không 
chịu thuế GTGT hay không, và nếu có thì thời hạn áp dụng hồi tố như thế nào. 

Để tránh rủi ro bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính khi truy thu thuế qua 
thanh tra, doanh nghiệp nên chủ động rà soát lại các giao dịch tương tự, thực hiện kê 
khai và nộp thuế điều chỉnh bổ sung (nếu có) theo hướng dẫn tại Công văn 15888, 
hoặc xin hướng dẫn về áp dụng cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Chuyển quyền sử dụng 
Nhãn hiệu hàng hóa chịu 
Thuế Giá Trị Gia Tăng
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