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Thuế nhà thầu nước ngoài
(“NTNN”) đối với tiền bản quyền

Hiện nay cách tính thuế NTNN đối với các khoản thanh toán cho quyền sử
dụng tài sản trí tuệ (điển hình như thương hiệu) không có sự thống nhất.

Theo quy định về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), chuyển nhượng quyền sở
hữu trí tuệ được miễn thuế GTGT nhưng các khoản thanh toán cho quyền sử
dụng tài sản trí tuệ thì không được miễn thuế GTGT. Tuy nhiên, trên thực tế, 

một số công ty cho rằng tất cả tiền bản quyền, bao gồm tiền thanh toán cho

quyền sử dụng tài sản trí tuệ được miễn thuế GTGT khi tính thuế NTNN.

Trong những đợt kiểm tra thuế gần đây, cơ quan thuế thường không chấp

nhận việc miễn thuế GTGT cho các khoản thanh toán cho quyền sử dụng tài

sản trí tuệ và cố gắng áp mức thuế suất NTNN-GTGT 5% (trên cơ sở quyền

sử dụng tài sản trí tuệ là một dịch vụ chứ không phải là chuyển nhượng

quyền sở hữu trí tuệ).

Quan điểm này đã được chính thức thể hiện trong những công văn do cơ
quan thuế ban hành trong thời gian gần đây. Điển hình là công văn số
3159/CT-TTHT do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày

15/04/2015, theo đó quyền sử dụng tài sản trí tuệ được xem là một loại hình

dịch vụ chịu thuế suất NTNN-GTGT là 5%.

Các công ty hiện đang trả tiền bản quyền cho tài sản trí tuệ ở nước ngoài cần

soát xét lại việc tính thuế NTNN hiện hành để đảm bảo rằng việc tính toán

thuế GTGT được thực hiện chính xác.

***
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