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Quy định mới về luật thuế GTGT và thuế
TNCN
Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính (“BTC”) ban hành
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn luật thuế
GTGT và thuế TNCN. Một số điểm mới của thông
tư như sau:
Thuế GTGT và TNCN đổi với cá nhân cư trú có
hoạt động kinh doanh
Bổ sung tỷ lệ tính thuế theo doanh thu từng lĩnh vực:
Lĩnh vực

Thuế
GTGT

Thuế
TNCN

Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

0,5%

Dịch vụ, xây dựng không bao
thầu nguyên vật liệu

5%

2%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn
với hàng hóa, xây dựng có bao
thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

Trong năm dương lịch, cá nhân kinh doanh có tổng
doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nôp
thuế GTGT và thuế TNCN.
Thuế TNCN
Các khoản trợ cấp, phụ cấp người Việt Nam
cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam
làm việc không tính vào thu nhập chịu thuế
TNCN;
Trường hợp người sử dụng lao động mua
bảo hiểm không bắt buộc cho người lao
động thì khoản tiền mua bảo hiểm không
tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của
người lao động;
Khoản chi phương tiện phục vụ đưa đón
người lao động, bất kể là cá nhân hay tập
thể, từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại,
được quy định trong quy chế của công ty,
không tính vào thu nhập chịu thuế của người
lao động;
Doanh thu, thu nhập chịu thuế bằng ngoại tệ
phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá
giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá
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nhân mở tài khoản giao dịch tại thời
điểm phát sinh thu nhập. Trường hợp
người nộp thuế không mở tài khoản giao
dịch tại Việt nam thì phải quy đổi theo tỷ
giá mua vào của Ngân hàng thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời
điểm phát sinh thu nhập;
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán
nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá
chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
Cuối năm cá nhân đó không phải quyết
toán thuế TNCN;
Thuế suất đối với chuyển nhượng bất
động sản là 2% trên giá chuyển nhượng
hoặc giá cho thuê lại;
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài
sản của cá nhân có trách nhiệm khấu trừ
thuế GTGT, TNCN trước khi trả thu
nhập trên 100 triệu đồng/năm cho cá
nhân cho thuê tài sản nếu trong hợp đồng
thuê có thoả thuận bên đi thuê là người
nộp thuế thay;
Tiền hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình
người lao động do người sử dụng lao
động chi trả cũng thuộc diện miễn thuế
TNCN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày
30/07/015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ
năm 2015 trở đi.

Thuế nhà thầu đối với nhượng quyền
sử dụng nhãn hiệu
Ngày 15/4/2015, cục thuế thành phố Hồ Chí
Minh ban hành công văn số 3159/CT-TTHT
hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với nhượng
quyền sử dụng nhãn hiệu.
Theo công văn, việc nhượng quyền sử dụng nhãn
hiệu có thời hạn chịu thuế GTGT theo tỷ lệ 5%
doanh thu. Trường hợp nhượng quyền nhãn hiệu
có kèm theo chuyển quyền sở hữu trí tuệ thì
thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Đối với cả hai trường hợp, thuế TNDN được tính
bằng 10% doanh thu tính thuế.
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Thí điểm sử dụng hóa đơn xác thực từ
tháng 6 năm 2015

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong
lĩnh vực thuế

Hoá đơn điện tử (“HĐĐT”) là một hình thức hóa
đơn mới được sử dụng tại Việt Nam từ ngày
1/5/2011 theo quy định tại Thông tư 32/2011/TTBTC ngày 14/3/2011 của BTC. HĐĐT giúp doanh
nghiệp thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối
chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh, kê khai và nộp
thuế; có thể sao chép thành nhiều bản, tránh rủi ro
thất lạc, hư hỏng.

Ngày 28/7/2015, BTC ban hành Thông tư
110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử
trong lĩnh vực thuế.

Ngày 23/6/2015, BTC ban hành Quyết định
1209/QĐ-BTC về việc sử dụng hóa đơn điện tử có
mã xác thực của cơ quan thuế (“hóa đơn xác thực”).
Việc thí điểm sử dụng hóa đơn xác thực được áp
dụng cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ tháng 6 năm 2015
đến hết năm 2016.
Ngoài những thông tin cơ bản của hóa đơn hiện
hành, trên hóa đơn xác thực thể hiện thêm một số
thông tin sau:
Số hóa đơn xác thực;
Mã xác thực; và
Mã vạch hai chiều.
Doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng hóa đơn xác
thực phải đáp ứng được các điều kiện sau:
Có mã số thuế, đang hoạt động;
Có chứng thư số theo quy định của pháp
luật; và
Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập,
sử dụng internet.

Theo đó, mọi thông báo của Tổng cục Thuế sẽ
được gửi đến thư điện tử hoặc điện thoại của
người nộp thuế, đồng thời sẽ được lưu trữ trên
Cổng thông tin điện tử. Người nộp thuế có thể tra
cứu các thông báo qua tài khoản hoặc mã giao
dịch điện tử.
Ngoài hướng dẫn cách thức thực hiện giao dịch
điện tử trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế,
hoàn thuế… thông tư quy định người nộp thuế
thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
phải đảm bảo các điều kiện sau:
Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức
chứng thực chữ ký số công cộng cấp,
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
công nhận;
Có khả năng truy cập và sử dụng mạng
Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số
điện thoại di động (đối với cá nhân chưa
được cấp chứng thư số) đã đăng ký với
cơ quan thuế.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2015
và thay thế các Thông tư 180/2010/TT-BTC và
35/2013/TT-BTC trước đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

© 2015 Bản quyền thuộc về công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

2

ĐẦU TƯ

LAO ĐỘNG

Bỏ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư
nước ngoài tại các công ty đại chúng

Hướng dẫn thực hiện về tiền lương
năm 2015

Ngày 26/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định
60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chứng
khoán.

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội đã ban hành Thông tư 23/2015/TTBLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chi tiết một số
điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐCP.

Theo Nghị định, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư
nước ngoài tại các công ty đại chúng được nâng lên
100% thay vì 49% như hiện tại, ngoại trừ một số
ngành nghề được quy định cụ thể trong Luật Đầu tư
hoặc các điều ước Quốc tế của Việt Nam.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại quỹ đầu tư chứng khoán
và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cũng
không còn bị giới hạn. Tuy nhiên, để tham gia góp
vốn mua cổ phần sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên,
nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng nhiều điều kiện
chặt chẽ, đặc biệt là phải chịu sự giám sát liên tục
của cơ quan chuyên môn tại nước ngoài và cơ quan
đó phải có thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước Việt Nam về trao đổi thông tin, hợp
tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động chứng
khoán.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ nhà đầu tư
nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào trái
phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái
phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh
nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc
tổ chức phát hành có quy định khác.

Theo Thông tư, người lao động làm thêm giờ vào
ngày thường sẽ được hưởng ít nhất bằng 150%
tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình
thường; đối với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày
nghỉ lễ, Tết, mức hưởng ít nhất bằng 200% hoặc
300%. Đối với lao động làm việc vào ban đêm,
mỗi giờ làm sẽ được hưởng thêm ít nhất 30% tiền
lương giờ của ngày làm việc bình thường.
Người sử dụng lao động có thể lựa chọn trả
lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc khoán
căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản
xuất, kinh doanh. Việc lựa chọn hoặc thay đổi
hình thức trả lương phải được thể hiện trong hợp
đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày
8/8/2015.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
1/9/2015.
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Khuyến cáo
Ấn bản “Bản tin pháp luật” bao gồm thông tin dưới dạng tóm tắt, do đó chỉ mang tính hướng dẫn chung.
Ấn phẩm này không nhằm thay thế cho nghiên cứu chi tiết hay đưa ra đánh giá, kết luận về mặt chuyên
môn. Chúng tôi khuyến cáo độc giả hãy liên hệ với công ty để tham khảo ý kiến của các chuyên gia
chuyên trách và không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào với các thiệt hại xảy ra với bất kỳ cá nhân nào
hành động hoặc có ý định hành động theo thông tin trong ấn phẩm này.
KTC SCS là thành viên của Russell Bedford International (www.russellbedford.com) được đại diện bởi hơn
460 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và hơn 200 văn phòng ở trên 90 nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung
Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương.
KTC SCS là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại KTC SCS chúng tôi
tập trung vào các dịch vụ thực sự mang lại giá trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề
doanh nghiệp gặp phải dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, thời gian làm việc trách nhiệm và cam kết
về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để
công ty vận hành và phát triển.
Chúng tôi là một đội ngũ các kiểm toán viên công chứng (CPA) trong nước và quốc tế, tiến sĩ, thạc sĩ về kế
toán và tài chính, thạc sĩ về quản trị kinh doanh với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác
nhau. Con người là tài sản lớn nhất và cũng là nhân tố chủ chốt cho thành công của chúng tôi.
Liên hệ
Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Duy Hưng
hung.duy.pham@ktcvietnam.com

Thái Vân Anh
van.anh.thai@ktcvietnam.com

Đỗ Thùy Linh
linh.thuy.do@ktcvietnam.com

Lê Quang Hải
hai.quang.le@ktcvietnam.com

Nguyễn Cẩm Chi
chi.cam.nguyen@ktcvietnam.com

Tầng 4, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành,
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-4- 6277 6386
Fax: +84-4- 6277 6376

Tầng 4, 162B Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-8-6290 9980
Fax: +84-8-6290 9981

Để biết thêm thông tin trên các ấn bản hoặc về KTC SCS, xin vui lòng truy cập website
www.ktcvietnam.com hoặc email tới hanoi@ktcvietnam.com
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