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Theo hướng dẫn gần đây tại 
Công văn số 10453/BTC-CST 
ngày 27/7/2016 (“Công văn 
10453”), sau khi tham vấn 
ý kiến của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Tài chính 
cho rằng việc doanh nghiệp 
Việt Nam sử dụng nhãn 
hiệu hàng hóa được coi là 
hoạt động chuyển quyền 
sử dụng nhãn hiệu hàng 
hóa nhưng không phải là 
hoạt động chuyển nhượng 
quyền sở hữu trí tuệ theo 
Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, 
ngoài 10% thuế TNDN, 
khoản thu nhập này phải 
chịu thuế GTGT với mức 
thuế suất 10% (nếu kê khai 
theo phương pháp khấu 
trừ), hoặc 5% (nếu kê khai 
theo phương pháp trực 
tiếp). Như vậy, thuế NTNN 
đối với hoạt động chuyển 
nhượng quyền sử dụng 
nhãn hiệu sẽ bao gồm cả 
thuế TNDN và thuế GTGT.

Hiện nay, việc các doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của 
các doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu và chi trả một 
khoản phí cho việc sử dụng nhãn hiệu đó là khá phổ biến. Theo quy định, khoản 
thu nhập này của doanh nghiệp nước ngoài sẽ chịu thuế Nhà Thầu Nước Ngoài 
(“NTNN”) tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là thuế NTNN đối với khoản thu nhập này 
chỉ bao gồm thuế TNDN hay phải chịu cả thuế GTGT, và nếu có thì thuế suất thuế 
GTGT trong trường hợp này là bao nhiêu?

Theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế NTNN (“Thông tư 103”), 
thu nhập từ tiền bản quyền thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với thuế suất thuế 
TNDN 10%. Thu nhập từ tiền bản quyền được định nghĩa tại Thông tư 103 bao 
gồm thu nhập trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định 
của Luật thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) hiện hành, hoạt động chuyển nhượng 
quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT.   

Dựa trên các quy định trên, hầu hết các doanh nghiệp đã và đang xác định thu 
nhập của doanh nghiệp nước ngoài từ việc cho phép bên Việt Nam được phép 
sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu trí 
tuệ. Theo đó, doanh nghiệp thường áp dụng thuế NTNN với mức thuế suất 
thuế TNDN 10% và không kê khai, nộp thuế GTGT trên khoản thu nhập này. 

Tuy nhiên, theo hướng dẫn gần đây tại Công văn số 10453/BTC-CST ngày 
27/7/2016 (“Công văn 10453”), sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhãn 
hiệu hàng hóa được coi là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng 
hóa nhưng không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo 
Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, ngoài 10% thuế TNDN, khoản thu nhập này phải 
chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% (nếu kê khai theo phương pháp khấu 
trừ), hoặc 5% (nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp). Như vậy, thuế NTNN 
đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bao gồm cả 
thuế TNDN và thuế GTGT. 

Trên thực tế, trước khi Công văn 10453 được ban hành, một số công văn về chính 
sách thuế NTNN chưa thực sự rõ ràng và thống nhất về việc áp dụng phần thuế 
GTGT. Trong một số đợt kiểm tra thuế, một số cơ quan thuế đã chấp thuận cho 
doanh nghiệp kê khai thuế NTNN theo mức thuế suất thuế TNDN 10% và không 
có thuế GTGT. 
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Công văn 10453 không đề cập đến vấn đề truy thu hồi tố thuế GTGT, lại được ban 
hành hướng dẫn riêng cho một số cục thuế và doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, các 
cơ quan thuế địa phương có thể áp dụng hướng dẫn này cho các trường hợp khác 
tương tự và thực hiện truy thu phần thuế GTGT đối với các doanh nghiệp chưa thực 
hiện kê khai, khấu trừ.  Các doanh nghiệp có thỏa thuận sử dụng nhãn hiệu hàng 
hóa cần rà soát lại việc kê khai tính thuế NTNN và kết quả các lần được kiểm tra 
thanh tra tại doanh nghiệp, để kịp thời có các điều chỉnh kê khai phần thuế GTGT 
đúng quy định. Trường hợp chưa rõ doanh nghiệp nên cân nhắc xin hướng dẫn 
riêng từ cơ quan thuế/ Bộ Tài Chính cho đơn vị mình.




