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Chi phí được trừ đối với người

lao động nước ngoài chưa được

cấp giấy phép lao động

Trả lời kiến nghị của các công ty

chứng khoán về áp dụng Khoản

3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-

CP

Nội dung

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng một số văn bản quy phạm 

pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế như sau:

Xác định giá trị doanh nghiệpChuyển tiếp ưu đãi đối với dự

án sản xuất sản phẩm công

nghiệp hỗ trợ
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Chuyển tiếp ưu đãi đối với dự án sản xuất

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ1.
Ngày 18/03/2019, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời tại Công văn 896/TCT-CS về việc áp dụng

ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trước 01/01/2015 sản xuất sản phẩm công

nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, mặc dù có những quy định về quyền lựa chọn hưởng ưu đãi

thuế TNDN khi pháp luật có thay đổi, tuy nhiên pháp luật không quy định cụ thể về chuyển

tiếp ưu đãi đối với các dự án đã thực hiện từ trước 01/01/2015 thuộc một số lĩnh vực ưu đãi

mới được bổ sung tại Luật số 71/2014/QH13 trong đó bao gồm các dự án sản xuất sản

phẩm công nghiệp hỗ trợ.
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CHUYỂN TIẾP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN

XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

2.

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số

2679/BTC-QLG ngày 11/03/2019 hướng

dẫn các nội dung về xác định giá trị doanh

nghiệp nói chung và các trường hợp khác

liên quant đến các doanh nghiệp có vốn

nhà nước nói riêng theo tiêu chuẩn thẩm

định giá Việt Nam số 12 về thẩm định giá

doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông

tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 

để đảm bảo xác định được chính xác giá

trị thị trường của giá trị doanh nghiệp.

Như vậy trong bối cảnh thị trường mua

bán sáp nhập doanh nghiệp đang ngày

càng sôi động, các cơ quan chức năng

đang có những bước đi nhằm quản lý

chặt chẽ hơn và nâng cao chất lượng

hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp, 

giảm thiểu rủi ro thất thu ngân sách. Các

doanh nghiệp đang và sắp tham gia vào

các giao mua bán, sáp nhập cần lưu ý 

nội dung này để lên kế hoạch thực hiện

theo quy định. 

Xác định giá trị doanh nghiệp
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Chi phí được trừ đối với người lao động

nước ngoài chưa được cấp giấy phép

lao động

Ngày 15/02/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội vừa

ban hành công văn số 6351/CT-TTHT hướng dẫn về

chi phí đối với người lao động nước ngoài không

được cấp giấy phép lao động.

Theo công văn này, trường hợp doanh nghiệp có

thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc

tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm

quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy

định của Bộ Luật Lao động thì chi phí tiền lương, tiền

thưởng và các khoản chi trả khác có tính chất tiền

lương, tiền công mà doanh nghiệp trả cho người lao

động chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác

định thu nhập chịu thuế TNDN. Đồng thời khoản thuế

GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh

nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên cũng chưa

đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3.
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Tổng cục thuế vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của

Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam và

Công ty chứng khoán Vietcombank tại Công văn

số 310/TCT-DNL ngày 28/01/2019 về việc áp dụng

quy định xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác

định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

(TNDN) theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị

định số 20/2017/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng áp

dụng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 

là người nộp thuế (NNT) có phát sinh giao dịch với

các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều

5 Nghị định số 20, trừ trường hợp NNT là đối

tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và

Luật kinh doanh bảo hiểm. Tổng chi phí lãi vay của

NNT được trừ khi xác định thu nhập chịu

thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại

Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên

tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân

biệt chi phí lãi vay phát sinh từ giao dịch vay với

bên liên kết hay bên độc lập.

Hiện tại, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp

nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của NNT 

liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20 nói

chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số

20 nói riêng để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ

tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Mặc dù vậy, 

trước khi có những sửa đổi chính thức, việc xác

định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập

chịu thuế TNDN tiếp tục thực hiện theo đúng quy

định hiện hành.

4. Trả lời kiến nghị của các công ty

chứng khoán về áp dụng Khoản

3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP 



Trên đây là những tóm tắt sơ bộ để tiện cho các đơn vị tham khảo và

nắm được thông tin. Trong trường hợp có những vướng mắc cụ thể, 

vui lòng liên hệ với các chuyên gia tại Grant Thornton để được tư vấn

chuyên sâu hơn. 

Vui lòng truy cập website

để xem thêm thông tin chi tiết

www.grantthornton.com.vn
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