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Thông tư mới hướng dẫn về
thuế Thu nhập doanh nghiệp
(“TNDN”)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC vào ngày 22 tháng 06 
hướng dẫn về các thay đổi được quy định tại Nghị định 12/2015 và sửa đổi/ bổ
sung các Thông tư về thuế TNDN trước đây như Thông tư 78/2014, Thông tư
119/2014 và Thông tư 151/2014. Thông tư 96 có hiệu lực từ ngày 06 tháng 08 và
áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015 trở đi. 

Trong trường hợp năm tài chính của công ty khác năm dương lịch, Thông tư 96 
đưa ra những hướng dẫn cho việc áp dụng chuyển tiếp ưu đãi thuế cũng như các
nội dung sửa đổi, bổ sung khác.

Dưới đây là một số thay đổi đáng lưu ý.

1. Ưu đãi thuế TNDN

• Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Danh mục hiện đang được áp dụng được
ban hành tại Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011) được hưởng thuế
suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế TNDN 
trong thời gian 9 năm tiếp theo, nếu đáp ứng được một trong các tiêu chí sau:

 Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao; hoặc

 Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành như ngành dệt - may, da -
giày, điện tử - tin học, ô tô mà trong nước chưa sản xuất được tính đến 
ngày 1/1/2015; hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn 
kỹ thuật của Liên minh Châu Âu hoặc tương đương.

Bản tin PwC Việt Nam

30 tháng 06 năm 2015

Tài liệu này chỉ đưa đến cho Quý vị những thông tin tổng quan về một số vấn đề đang được quan tâm và không được xem như ý kiến tư vấn chuyên nghiệp. Quý vị
không nên dựa vào những thông tin trong tài liệu này mà không có sự tư vấn chuyên nghiệp cụ thể. Không có đại diện hoặc đảm bảo nào thể hiện hay ngụ ý được đưa ra
như tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin trong tài liệu, và trong phạm vi pháp luật cho phép, PwC không chấp nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ
liên quan đến bất kỳ hậu quả nào do Quý vị hoặc bất cứ ai hành động hay kiềm chế hành động dựa vào các thông tin trong tài liệu này hoặc cho mục đích ra quyết định
dựa trên tài liệu này .

• Quy định về ưu đãi thuế cũng được sửa đổi để đồng bộ với quy định của Luật đầu tư, theo đó cho phép 
dự án đầu tư được hưởng mức ưu đãi thuế có lợi hơn theo quy định của Luật mới được sửa đổi, bổ 
sung cho thời gian còn lại của dự án, kể từ kỳ tính thuế 2015. Một số trường hợp áp dụng nguyên tắc 
nêu trên được đề cập cụ thể như sau:

 Dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư 
trong giai đoạn 2009 – 2013 trước đây không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 Dự án đầu tư thực hiện ở khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 – 2013 trước đây không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 Dự án đầu tư vào địa bàn trước đây chưa thuộc địa bàn ưu đãi thuế.
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1. Ưu đãi thuế TNDN (tt)

• Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất có quy mô lớn với tổng vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng 
(khoảng 560 triệu Đô la Mỹ), thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ 
ngày được phép đầu tư và có sử dụng công nghệ được thẩm định theo quy định, được hưởng thuế 
suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế TNDN trong thời gian 9 năm.
Thuế suất ưu đãi 10% sẽ được kéo dài thời gian áp dụng thêm tối đa 15 năm nữa nếu dự án sản
xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng “cạnh tranh toàn cầu” (chưa được định nghĩa!) với doanh thu
đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm (khoảng 950 triệu Đô la Mỹ) trong vòng 5 năm kể từ khi có doanh thu
từ dự án đầu tư, hoặc sử dụng thường xuyên bình quân trên 6.000 lao động.

• Tái khẳng định các hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN được nêu ra trước đây tại Thông tư 151/2014 
về (i) dự án đầu tư có phân kỳ đầu tư và (ii) thu nhập chịu thuế phát sinh từ đầu tư bổ sung máy
móc, thiết bị thường xuyên trong giai đoạn 2009- 2013 mà không thuộc dự án đầu tư mở rộng. 
Tương tự như các quy định của Thông tư 151/2014, ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp nói
trên sẽ được áp dụng từ năm 2014 (không có hiệu lực hồi tố).

• Thu nhập của doanh nghiệp từ chế biến nông sản, thủy sản giờ đây có thể được hưởng thuế suất 
ưu đãi 15%, hoặc 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án nếu thực hiện ở địa bàn có điều 
kiện kinh tế xã hội khó khăn, hoặc có thể được miễn thuế nếu đáp ứng một số điều kiện. 

• Ban hành các hướng dẫn chi tiết làm rõ việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế đối với
các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi, bao gồm các ví dụ
minh họa cho các trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, sản xuất, xây dựng
và dịch vụ trong đó một phần thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài địa bàn được ưu đãi.
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2. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

• Hồ sơ chứng từ để tài sản, hàng hóa bị tổn thất được tính vào chi phí được trừ được đơn giản
hóa. Theo đó, yêu cầu về văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế giải trình về tài sản, hàng 
hóa bị tổn thất và xác nhận của các cơ quan Nhà nước có liên quan trong trường hợp thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn đã được bãi bỏ.

• Yêu cầu lưu giữ định mức tiêu hao nguyên vật liệu nội bộ cho mục đích khấu trừ thuế bị bãi bỏ.

• Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ của công ty cho người lao động đã được loại trừ ra khỏi các
khoản chi được trừ chịu mức khống chế 1 triệu đồng/tháng/người và giờ đây có thể được trừ toàn
bộ nếu đáp ứng được các điều kiện về hóa đơn, chứng từ kèm theo.

• Mức khống chế đối với chi phí quảng cáo và tiếp thị, chi trang phục cho người lao động bằng hiện
vật và chi phụ cấp cho người lao động đi công tác đã được bãi bỏ.

• Ban hành hướng dẫn chi tiết về cách tính khoản lãi tiền vay không được trừ tương ứng với phần 
vốn điều lệ chưa được đóng góp của công ty theo tiến độ góp vốn.

• Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và các khoản bảo hiểm tự nguyện khác
của công ty cho người lao động được xem là một khoản chi có tính chất phúc lợi và được trừ nếu
không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện.

• Một số khoản chi liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp nay được 
nêu rõ là tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
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3. Các thay đổi khác

• Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ 
được xác định tại thời điểm hoàn thành toàn bộ hoặc từng phần việc cung 
ứng dịch vụ; việc ghi nhận doanh thu tại thời điểm lập hóa đơn không còn
được áp dụng.

• Khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác được tính vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong
trường hợp doanh nghiệp đầu tư đã góp đủ vốn điều lệ. Theo đó, chi phí lãi
vay này sẽ không được bao gồm trong giá mua được khấu trừ của công ty
nhận đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng vốn trong tương lai. 

*****

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin về những thay đổi
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