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1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i) Chi nhánh công ty thành lập trong giai đoạn 2007 – 2008 

là dự án đầu tư mở rộng, được hưởng ưu đãi về thời gian 
miễn giảm và không được hưởng ưu đãi về thuế suất
Theo Công văn số 11753/BTC-TCT ngày 23/8/2016, Bộ 
Tài Chính quy định chi nhánh công ty thành lập trong giai 
đoạn 2007 – 2008 là dự án đầu tư mở rộng và theo đó 
chỉ được áp dụng hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm 
thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, và không được 
hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN (như đối với dự án 
đầu tư mới). 

(ii) Lãi phát sinh từ khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của tài 
khoản vốn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 4507/TCT-CS ngày 
29/9/2016 của Tổng Cục thuế, trường hợp doanh nghiệp 
sử dụng phần vốn góp điều lệ bằng ngoại tệ gửi tiết kiệm 
ngắn hạn phù hợp với quy định của pháp luật về việc 
sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ thì 
khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiết kiệm này phải tính vào 
thu nhập chịu thuế TNDN. 
Đối với khoản tiền gốc bằng ngoại tệ được chuyển giữa 
tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán, và làm phát 
sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền gửi là 
khoản tiền góp vốn điều lệ thì không tính vào chi phí 
được trừ cũng như thu nhập chịu thuế TNDN.

(iii) Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, sử 
dụng, hạch toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại 
về môi trường
Ngày 20/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 
86/2016/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, sử dụng, hạch 
toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi 
trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường với một số 
điểm đáng lưu ý như sau:

 – Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh vực:

• dầu khí;
• sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu;
• sử dụng tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu 

mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy 
hiểm khác khi hoạt động trong vùng cảng biển và 
vùng biển Việt Nam; và

• lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm.

 – Mức trích lập được xác định bằng 0,5% trên doanh thu 
thuần năm về bán hàng và cung cấp dịch vụ và không 
vượt quá 5% lợi nhuận trước thuế năm. Khi số dư của 
Quỹ bằng 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì không 
tiếp tục thực hiện trích Quỹ. 

(iv) Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng 
dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp (“Quỹ PTKHCN”)
Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài 
chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-
BKHCN-BTC hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ 
PTKHCN của doanh nghiệp với một số điểm đáng lưu ý 
như sau:
 – Bổ sung nội dung chi của Quỹ, bao gồm các khoản chi 

quản lý Quỹ như: chi lương và các khoản bảo hiểm bắt 
buộc, chi phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm, chi trụ sở 
làm việc (nếu có).

 – Bổ sung quy định về tiền chậm nộp phát sinh từ số thuế 
TNDN phải nộp thêm trong trường hợp doanh nghiệp 
hoàn nhập quỹ do không sử dụng, theo đó tiền chậm 
nộp tương ứng sẽ không được coi là chi phí hợp lệ. 

 – Bổ sung quy định về báo cáo trích lập, điều chuyển và 
sử dụng quỹ. Theo đó, báo cáo trích lập, điều chuyển và 
sử dụng quỹ phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý, 
Sở Khoa học công nghệ và Sở Tài chính cùng thời hạn 
nộp quyết toán thuế TNDN. 

Thông tư liên tịch 12 có hiệu lực từ 1/9/2016 và áp dụng 
cho năm tính thuế 2016.



(v) Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 
45/2013/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”)
Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-
BTC với một số điểm đáng lưu ý như sau:
 – Bổ sung quy định về quản lý và trích khấu hao đối với 

tài sản là nhà hỗn hợp, theo đó trường hợp TSCĐ là nhà 
hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh 
nghiệp, vừa để bán, cho thuê thì doanh nghiệp phải 
xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) để bán, để 
cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không 
được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách 
riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh 
nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và 
không được trích khấu hao;

 – Bổ sung thêm loại hình tài sản số 6 và các quy định 
về quản lý, khấu hao áp dụng đối với TSCĐ là kết cấu 
hạ tầng có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ 
nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh 
tế quản lý, khai thác, sử dụng; 

 – Sửa đổi quy định về thời gian trích khấu hao của TSCĐ 
đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh 
doanh - Chuyển giao (B.O.T) và dự án hợp đồng hợp tác 
kinh doanh (B.C.C). Theo đó, thời gian trích khấu hao 
TSCĐ được xác định là thời gian khai thác hoàn vốn 
đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Theo quy định trước 
đây, thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định từ 
thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng đến khi kết thúc dự 
án.

Thông tư 147 có hiệu lực từ ngày 28/11/2016 và áp dụng 
cho năm tài chính 2016.

2.Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)
(i) Tăng mức tiền ăn giữa ca lên 730.000 VNĐ/người/tháng

Ngày 1/9/2016, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội ban 
hành Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 26”) 
hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền 
thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 
trách nhiệm hữu hạn do nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ. Đáng lưu ý, mức tiền ăn giữa ca được tăng lên từ 
680.000/người/tháng lên 730.000/người/tháng. 
Theo hướng dẫn tại thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế 
TNCN, trường hợp người sử dụng lao động là doanh 
nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác không tổ 
chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao 
động thì khoản chi không vượt quá mức áp dụng đối với 
doanh nghiệp Nhà nước sẽ được miễn thuế thu nhập cá 
nhân. Do đó, có thể hiểu, mức khống chế phụ cấp tiền ăn 
giữa ca, ăn trưa chi bằng tiền được miễn thuế TNCN của 
các doanh nghiệp sẽ là 730.000 VNĐ/người/tháng.
Thông tư 26 có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2016. Các chế 
độ quy định tại thông tư được áp dụng từ ngày 1/1/2016.

3.Cơ sở thường trú cho mục đích thuế
(i) Văn phòng đại diện (“VPĐD”) được coi là tạo thành cơ 

sở thường trú cho tổ chức nước ngoài nếu thực hiện các 
hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam 
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2826/TCT-DNL ngày 
23/6/2016 của Tổng Cục thuế, trường hợp VPĐD thay mặt 
cho tổ chức nước ngoài thực hiện các hoạt động xúc tiến 
thương mại và tham gia vào quá trình thực hiện các hợp 
đồng đã ký kết thì tổ chức nước ngoài được xem là đã thực 
hiện một phần hoạt động kinh doanh của mình thông qua 
VPĐD, và do đó được coi là đã hình thành cơ sở thường trú 
tại Việt Nam, và có nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.
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4.Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
(i) Thời điểm nộp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Theo hướng dẫn tại các Công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và 
Công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 của Bộ Tài Chính, thời điểm nộp 
C/O được thực hiện như sau:
 – Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời 

điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo 
biểu thuế suất ưu đãi tương ứng.

 – Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người 
khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và 
nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Riêng đối 
với mẫu C/O theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc, thời hạn 
này là trong vòng 1 năm. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan 
khai báo theo mức thuế suất ưu đãi tối huệ quốc (MFN).

 – Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị bổ sung C/O 
trong trường hợp:

• Tại thời điểm đăng ký tờ khai, với mã HS thông báo, thuế suất MFN thấp 
hơn hoặc bằng với thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp kê khai theo 
thuế suất MFN và không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi 
hàng hóa đã thông quan, cơ quan quan hải quan xác định lại mã HS hoặc 
doanh nghiệp khai báo bổ sung mã HS, theo đó, với mã HS mới thì thuế 
suất MFN cao hơn so với thuế suất ưu đãi.

• Tại thời điểm đăng ký tờ khai, hàng hóa được xác định là miễn thuế nhập 
khẩu do thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu cho lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông 
quan hoặc doanh nghiệp tự phát hiện hàng hóa không thuộc danh mục 
hàng hóa nhập khẩu cho lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

(ii) Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 
nhập khẩu số 107/2016/QH13 (“Luật 107”) liên quan đến các trường hợp được 
miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 31/8/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn số 12166/BTC-TCHQ 
hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Luật 107. Công văn số 12166 
quy định chi tiết 10 trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, và 
hồ sơ thủ tục miễn thuế tương ứng.  
Liên quan đến nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 
khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trước ngày 
01/9/2016, Tổng Cục Hải quan cũng đã ban hành Công văn số 8621/TCHQ-
TXNK hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Công văn 12166 như sau:
 – Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đã hết thời gian ân hạn 

hoặc hết thời hạn bảo lãnh mà chưa xuất khẩu sản phẩm hoặc chưa tái xuất 
hàng hóa và chưa nộp thuế thì được miễn thuế nhập khẩu;

 – Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đang trong thời gian ân 
hạn hoặc thời hạn bảo lãnh, doanh nghiệp thực hiện kê khai chuyển đổi mục 
đích trên tờ khai mới đối với số lượng hàng hóa đó để được miễn thuế nhập 
khẩu;

 – Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm hoặc đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, 
doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành.

(iii) Các nghị định hướng dẫn về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
Ngày 1/9/2016, Chính phủ đã ban hành 11 nghị định hướng dẫn về biểu thuế 
xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các 
hiệp định tự do thương mại đã ký kết, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016.




