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Warrick Cleine
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên điều hành – Tư vấn
giao dịch, Thuế, Luật
KPMG Việt Nam và Campuchia

“

Sự tàn phá của đại dịch COVID-19 đã gây
thiệt hại nặng nề cho con người, không
chỉ về cuộc sống và sức khỏe của con
người, mà còn ảnh hưởng đến thu nhập
và công việc…

”

Ông Warrick Cleine
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên điều hành – Tư vấn giao dich, Thuế, Luật
KPMG Việt Nam và Campuchia
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Nguồn: https://lsvn.vn/tp-hcm-gian-cach-toan-thanh-pho-theo-chithi-16-tu-00h-ngay-0971625698672.html.html

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-tp-hcmxep-hang-cho-tiem-vac-xin-vero-cell-765885.html

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Suc-khoe/Viet-Nam-tiep-nhan-26-trieu-lieuvaccine-ngua-COVID19-tu-Chinh-phu-Duc/447874.vgp
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“

Mọi người đều cảm thấy quá
khó để vượt qua những khó
khăn do Covid-19 gây ra, nhưng
các biện pháp hạn chế đang dần
được dỡ bỏ và nền kinh tế đang
phục hồi rất nhanh chóng

”

Ông Warrick Cleine
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên điều hành – Tư vấn giao dich, Thuế, Luật
KPMG Việt Nam và Campuchia
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Mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi bởi đại dịch, GDP của Việt Nam dự
kiến sẽ đạt 3,8% vào năm 2021, đạt tỷ lệ cao hơn so với Indonesia,
Malaysia, Philippines hay Thái Lan.
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Nguồn: Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Ông Warrick Cleine
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Cụm đầu tư trực tiếp nước
ngoài
Hà Nội

+ 25%
Hải Phòng

Năm đầu tiên sau khi hoàn tất ký kết Hiệp định thương mại
Liên minh Châu Âu-Việt Nam
Thương mại Hàng hóa của Liên minh Châu Âu với Việt Nam, 2019-2020 (tỷ
Euro)
4

+18%

3
2

10 tháng đầu năm, tăng Đầu
tư trực tiếp nước ngoài
(“FDI”) chất lượng cao

Đà Nẵng

+ 43%

1

0

FDI theo khu vực, 2020 so với
2021 (cùng kỳ, tỷ Đô-la Mỹ)

-1

Nguồn: Quỹ Tiền tệ Quốc tế

-2
Hồ Chí Minh

-3

+ 2%
Cần Thơ

Balance

Exports

Imports

Nguồn: Eurostat (Mã dữ liệu trực tuyến: ext_st_eu27_2020sitc)
Ông Warrick Cleine
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Việt Nam và chuỗi cung ứng toàn cầu

Mức lương trung bình hàng tháng của lao động có tay nghề so
604.0
với lao động phổ thông - 2019

Hiệp định
TMTD
với/giữa

500.0
410.1
330.1

325.3

ASEAN
ASEANTrung

275.3

315.7 313.5

203.6

155.4

Ấn Độ
Hàn Quốc

VN

MY

Nhật Bản

ID

TH

CN

Mức lương phổ thông (Đô-la Mỹ/tháng)

CPTPP

Dân số theo nhóm tuổi năm 2019
Triệu người

LM Châu
Âu
Anh
Mỹ
Ghi chú

Đã phê chuẩn

Đang đàm phán

▪ Nguồn lao động lớn của Việt Nam với đặc điểm trẻ hơn, ham học hỏi và chi phí
thấp là yếu tố quyết định trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
▪ Ngoài ra, Việt Nam có thị trường lao động linh hoạt với mức lương thấp, dễ tuyển
dụng, luật pháp ưu đãi hơn với doanh nghiệp và linh hoạt trong việc đàm phán mức
lương

Nguồn: Business Monitor
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32.0

270.6

69.6

23%

24%

26%

17%

40%

44%

40%

29%

25%

28%

108.1
30%

34%

7%

VN
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6%
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18%
35%

42%
37%

8%

1,434

36%
23%

TH

11%

5%

12%
PH

CN

0-14 tuổi

40-64 tuổi

15-39 tuổi

Trên 65 tuổi
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1

Mô hình kinh doanh quan trọng, không sao chép

Tình hình COVID vẫn đang diễn biến phức tạp:
Covid sẽ vẫn là yếu tố quyết định chính đối với vận
may kinh tế toàn cầu trong tương lai gần

2 Tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam

trong thương mại toàn cầu: Việt Nam đã tăng đáng
kể mức tương quan toàn cầu trong những năm gần
đây. Các công ty sẽ có nhiều vướng mắc kinh doanh
phức tạp hơn

Một Việt Nam vẫn đang phát triển nhưng
phức tạp hơn

3
Xem xét lại nhân tài

4
Các quy định còn nhiều thách thức với
các công ty đa quốc gia

Vai trò toàn cầu hóa đang thay đổi nhanh
chóng của Việt Nam

Tăng trưởng dòng tiền vào do vốn bị dồn ứ: Dòng
vốn toàn cầu chậm lại vào năm 2021. Giờ đây, phần
lớn thế giới đang quay lại trạng thái bình thường,
chúng ta có thể kỳ vọng sự tăng trưởng của dòng
vốn vào Việt Nam

Hiểu các sáng kiến do Chính phủ Việt Nam thực
hiện và các xu hướng chung phù hợp với các nhu
cầu chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Ông Warrick Cleine
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Beyond the Pandemic: Vietnam’s Economic Outlook
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Thu Ngân sách Nhà nước ( ‘000 tỷ đồng)

Nguồn thuế thực thu trong 10 tháng đầu năm 2021
1785

2022 Draft

1412

+5%

1687

2021

Loại thuế

% so với mục tiêu
(xấp xỉ)

Thực thu

79.30%

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)

76.00%

Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN)

92.7%
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2019
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1422
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1104
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Tổng chi

1500
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45%

2000

Dự thu NSNN

Nguồn: Tổng cục thuế
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Ưu tiên của các nhà lãnh đạo trong giai đoạn bình
thường mới
Trong trạng thái bình thường mới, các mối đe dọa đến sự tăng
trưởng kinh doanh đã thay đổi: Theo các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp, rủi ro lớn nhất là...

Tại sao điều này quan trọng với Quý doanh nghiệp
Industrial IoT

Hiểu những thay đổi và sáng kiến chính do Chính phủ Việt Nam
thực hiện & tác động đến Quý doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế

Tháng 3 2021

Tháng 8 2020

+/ - %

18%
14%
14%
12%

10%

+8%

5%

+9%

Một số quy định mới về thuế TNCN

4%

+10%

Các biện pháp hỗ trợ COVID-19

18%

-6%

Rủi ro môi trường/biến đổi khí hậu

10%

12%

-2%

Rủi ro hoạt động

10%

5%

+5%

Rủi ro công nghệ mới nổi/đột phá

6%

7%

-1%

Rủi ro lãi suất

6%

2%

+4%

Chủ nghĩa phục hồi dân tộc

5%

14%

-9%

Rủi ro danh tiếng

3%

2%

+1%

Rủi ro văn hóa phi đạo đức nội bộ

1%

1%

-

Rủi ro nhân lực

1%

21%

-20%

Rủi ro an ninh mạng
Rủi ro pháp lý
Rủi ro thuế
Rủi ro chuỗi cung ứng

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022

Tiếng nói từ cơ quan chức năng

Chuyển giá
Luật Đầu tư

Một số quy định
mới & Các tác động
chính

Hoàn thuế GTGT
Thương mại & Hải quan

Thuế trong thương mại điện tử
Quản lý hóa đơn

Các ngành công nghiệp hỗ trợ
Xu hướng thanh tra thuế

Doanh nghiệp chế xuất
Ông Warrick Cleine
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Ông Nguyễn Văn Phụng
Vụ trưởng quản lý thuế doanh nghiệp lớn
Tổng cục Thuế

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

1

Ưu đãi thuế TNDN
đối với các dự án
đặc biệt

4

Hoàn thuế GTGT
khi chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp
chế xuất

2

Quản lý thuế

5

Các quy định mới
về thuế TNCN

3

Các biện pháp hỗ
trợ người nộp thuế
trong bối cảnh
COVID-19

6

Ưu đãi cho các
ngành công nghiệp
hỗ trợ

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner,
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp

17

1

Ưu đãi thuế TNDN
đối với các dự án
đặc biệt

4

Hoàn thuế GTGT
khi chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp
chế xuất

2

Quản lý thuế

5

Các quy định mới
về thuế TNCN

3

Các biện pháp hỗ
trợ người nộp thuế
trong bối cảnh
COVID-19

6

Ưu đãi cho các
ngành công nghiệp
hỗ trợ

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner,
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp

18

Một số quy định mới về thuế

Quyết định 29 – có hiệu lực từ ngày 6 tháng 10 năm 2021
03 mức ưu đãi thuế TNDN

Đối tượng áp dụng

Dự án đầu tư mới/mở
rộng các trung tâm đổi
mới sáng tạo, trung
tâm nghiên cứu & phát
triển có tổng vốn đầu
tư từ 3.000 tỷ đồng trở
lên, trung tâm đổi mới
sáng tạo quốc gia

Dự án đầu tư thuộc
ngành, nghề đặc biệt
ưu đãi đầu tư có quy
mô vốn đầu tư từ
30.000 tỷ đồng trở
lên

30
33
37

năm – 9%, Miễn 5 + Giảm 10

năm – 7%, Miễn 6 + Giảm 12

năm – 5%, Miễn 6 + Giảm 13
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Một số quy định mới về thuế

Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hạch toán kế toán riêng

9 năm

Miễn

Giảm 50%

Không có thuế suất thuế TNDN ưu đãi

Doanh thu từ hoạt động SXKD các sản phẩm hình thành từ kết quả
khoa học và công nghệ đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng
năm của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực CNTT: Dịch vụ CNTT mới

4 năm

o
o

Không đáp ứng điều kiện doanh thu đạt 30%?
Dự án đang được hưởng hoặc đã hưởng hết
ưu đãi thuế TNDN theo các điều kiện khác thì
được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh
nghiệp KHCN cho thời gian còn lại.
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Một số quy định mới về thuế

Thông tư 80 –
hướng dẫn Luật
Quản lý thuế
Có hiệu lực từ
ngày 1 tháng 1
năm 2022

Thông tư 78 Quản lý hóa đơn

Luật Quản lý
thuế 2019

Có hiệu lực từ
ngày 1 tháng 7
năm 2022
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Một số quy định mới về thuế

Khai thuế tập trung và phân bổ số thuế phải nộp

▪

Đối tượng áp dụng: NNT có hoạt động, kinh doanh trên
nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính
thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính

▪

Một số trường hợp cụ thể về phân bổ số thuế
TNDN/GTGT:

Thủ tục thông báo miễn
giảm thuế theo Hiệp định
tránh đánh thuế hai lần
▪

Không còn cơ chế tự kê khai –
Cơ quan thuế sẽ xác nhận khi
nhận được hồ sơ

- Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản
xuất
- Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
- Hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Áp dụng Thông tư 80

- Hoạt động xây dựng (chỉ áp dụng với thuế GTGT), và

▪

- Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh
▪

Áp dụng cho quyết toán thuế
năm 2021

Đối với hoạt động được ưu đãi: Không phân bổ - Thuế

TNDN phải nộp được xác định theo kết quả SXKD của
hoạt động ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng
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Một số quy định mới về thuế

Bắt buộc: ngày 01 tháng 7 năm 2022

Tạm hoãn áp dụng: Tối đa 12 tháng kể từ ngày 1/7/2022 đối với một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Áp dụng sớm theo lộ trình: Bắt buộc đối với người nộp thuế ở một số tỉnh, thành phố

Giai đoạn 1

57 tỉnh thành còn lại

01/11/2021 – 31/3/2022

6 tỉnh
▪ Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Quảng Ninh - Phú Thọ - Bình Định

01/4/2022-31/7/2022

Giai đoạn 2

▪ Tự động áp dụng HĐĐT hay chờ thông báo của cơ quan thuế?
© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn
theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Document Classification: KPMG Confidential

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner,
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp

24

1

Ưu đãi thuế TNDN
đối với các dự án
đặc biệt

4

Hoàn thuế GTGT
khi chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp
chế xuất

2

Quản lý thuế

5

Các quy định mới
về thuế TNCN

3

Các biện pháp hỗ
trợ người nộp thuế
trong bối cảnh
COVID-19

6

Ưu đãi cho các
ngành công nghiệp
hỗ trợ

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner,
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp

25

Một số quy định mới về thuế

Nghị định 52/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021
Nghị định 44/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021
Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021
Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2021

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2021
Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021
Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021
Nghị quyết 406/QH15-NQ ngày 19 tháng 10 năm 2021

Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021
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Một số quy định mới về thuế

Mở rộng đối tượng người nộp
thuế đủ điều kiện áp dụng so
với Nghị định 41 năm 2020

Thuế TNDN: gia hạn 3 tháng
đối với số thuế TNDN tạm nộp
của Quý 1 và Quý 2/2021

Thuế GTGT: Gia hạn nộp tiền
thuế từ 3 - 5 tháng

Thuế TNCN/GTGT của hộ/cá
nhân kinh doanh: gia hạn đến
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tiền thuê đất: gia hạn 6 tháng
kể từ ngày 31 tháng 5 năm
2021

Các khoản chi ủng hộ và tài
trợ để phòng chống dịch
Covid-19 được trừ khi xác định
thuế TNDN
(Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Nghị định 44/2021/NĐ-CP)
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Một số quy định mới về thuế

Giảm 30% thuế TNDN
Điều kiện: (i) Doanh thu 2021 < 200
tỷ đồng; và (ii) Doanh thu 2021 <
Doanh thu 2019

Giải pháp miễn, giảm
thuế năm 2021

✓ Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh
X Ngoại trừ: sản phẩm và dịch vụ phần
mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung
thông tin số,…

X Điều kiện (ii) không áp dụng đối với
trường hợp sáp nhập, chia, tách
trong năm tính thuế 2020, 2021

Miễn tiền chậm nộp phát sinh
trong năm 2020, 2021

Giảm thuế GTGT (30% trên
thuế suất thuế GTGT hoặc tỷ lệ
% trên doanh thu)
(01/11/2021-31/12/2021)
X không bao gồm phần mềm xuất bản
và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất,
kinh doanh theo hình thức trực
tuyến.

Miễn thuế TNCN/GTGT cho hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh (Q3 +
Q4)

Điều kiện: NNT phát sinh lỗ trong
năm 2020
(Nghị quyết 406/QH15 có hiệu
lực từ 19/10/2021)
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✓ áp dụng với các khoản nợ tiền thuế,
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
X không áp dụng đối với các trường hợp
đã nộp tiền chậm nộp
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Các biện pháp khác
▪ Thủ tục đơn giản hơn đối với cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú
▪ Tăng thời gian làm thêm giờ ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề, nhưng không vượt quá
300 giờ/năm
▪ Tạm dừng các cuộc kiểm tra/thanh tra chưa cần thiết

(Nghị quyết 105/2021/NQ-CP)
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DNCX không phải đối tượng nộp thuế GTGT → Không
được hoàn thuế GTGT sau khi chuyển thành DNCX

DN thông
thường

DNCX

Chuyển từ DN thông thường sang DNCX không thuộc
trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo Luật DN để đáp
ứng điều kiện hoàn thuế GTGT
(Công văn 3393/TCT-CS ngày 9 tháng 9 năm 2021)
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Mở rộng đối tượng áp dụng: cá nhân có
thu nhập từ hoạt động thương mại điện
tử, cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội
dung thông tin số, thu nhập từ chuyển
nhượng tên miền “.vn”

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm
2021

1

4

2

3

Bổ sung phương pháp khai thuế (bên
cạnh phương pháp khoán và phương
pháp khai thuế theo từng lần phát sinh)

Mở rộng tổ chức khai thuế thay, nộp
thuế thay bao gồm tổ chức chi trả các
khoản chiết khấu thương mại... cho hộ
khoán; chủ sở hữu sàn giao dịch
thương mại điện tử; đối tác của nhà
cung cấp nền tảng số ở nước ngoài
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Một số quy định mới về thuế

Chi phí cách ly ở trong nước và tại
nước ngoài đối với trường hợp đi công
tác theo yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền

Chi phí ăn, ở của người lao động theo
phương án “3T” (ba tại chỗ)

Chi phí xét nghiệm Covid-19, mua kit xét
nghiệm Covid-19 cho người lao động,
chi phí mua các thiết bị để phòng ngừa
Covid-19 tại nơi làm việc

▪ Hiệu lực?
▪ Các chi phí Covid-19 khác không
được đề cập trong CV 4110?

(Công văn 4110/BTC-DNNCN ngày 27 tháng 10 năm 2021)
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1

Ưu đãi thuế TNDN
đối với các dự án
đặc biệt

4

Hoàn thuế GTGT
khi chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp
chế xuất

2

Quản lý thuế

5

Các quy định mới
về thuế TNCN

3

Các biện pháp hỗ
trợ người nộp thuế
trong bối cảnh
COVID-19

6

Ưu đãi cho các
ngành công nghiệp
hỗ trợ
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Ưu đãi ngành công nghiệp hỗ trợ
✓
✓
✓
✓

Các sản phẩm ưu tiên trong 6 lĩnh vực

Ưu đãi thuế TNDN
Miễn thuế nhập khẩu
Miễn/giảm tiền thuê đất
Ưu đãi khác (ví dụ ưu đãi cho DN quy mô vừa và
nhỏ)

Dệt - May

Da - Giày

Điện tử

Sản xuất lắp
ráp ô tô

Cơ khí chế
tạo

Hỗ trợ cho
Công nghệ
cao

Căn cứ pháp lý
BTC

2011

Thông tư 96
Ưu đãi thuế
TNDN
2015

BCT

Nghị định 57
Mở rộng các dự án được
áp dụng

Thông tư 21
Hướng dẫn áp dụng ưu đãi
2016

2017

Nghị định 111
Dự án sản xuất CNHT và sản phẩm CNHT
Thông tư 55
Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Thông tư 42
Bổ sung thủ tục báo cáo
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Một số quy định mới về thuế

Các dự án đầu tư từ năm 2015
Thuế suất 10% trong 15 năm; và / hoặc
Miễn thuế 4 năm & giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm
tiếp theo

Các dự án đầu tư trước năm 2015
Thời gian ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất
sản phẩm CNHT trừ (-) Số năm đã được hưởng ưu đãi thuế
TNDN theo điều kiện ưu đãi khác

(Thông tư 96/2015/TT-BTC; Thông tư 21/2016/TT-BTC)
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Định nghĩa dự
án đầu tư mở
rộng (ĐTMR)

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định hoặc công
suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20%

Sản phẩm CNHT
đủ điều kiện

❖ Định nghĩa CNHT: Bổ sung “hoạt động gia
công" và “nguyên vật liệu phụ trợ“
❖ Danh mục sản phầm CNHT:

✓ Bổ sung sản phẩm của các công đoạn gia
công ngành dệt may
✓ Bổ sung linh kiện và cụm linh kiện

➢ Định nghĩa dự án ĐTMR
thống nhất với quy định của
Luật thuế TNDN

➢ Khả năng đáp ứng điều kiện
ưu đãi CNHT đối với các sản
phẩm hiện chưa đủ điều kiện

✓ Bổ sung thêm các sản phẩm đủ điều kiện
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Một số quy định mới về thuế

Những Điều kiện mới để được hưởng ưu đãi
cho CNHT

Bổ sung: tiêu chuẩn của công ty mua hàng là các tập đoàn, công ty sản xuất
có thương hiệu và uy tín

Sản phẩm

Công nghệ & thiết bị
Hệ thống quản lý chất
lượng
Môi trường

Áp dụng các công nghệ mới không quá 05 năm kể từ thời điểm đầu tư

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
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Một số quy định mới về thuế

Những Điều kiện mới để được hưởng ưu đãi
cho CNHT (tiếp theo)

Nhân sự

i. Có bằng đại học: ít nhất 2,5% tổng số lao động
ii. Chuyên gia: ít nhất 1% tổng số lao động
i. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam: chiếm tối thiểu 20% số lượng doanh nghiệp là nhà cung

Nội địa hóa

cấp trực tiếp; HOẶC
ii. Giá trị sản phẩm đầu vào do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp: chiếm tối thiểu 20% tổng
giá trị của sản phẩm

➢ Ưu điểm: Các tiêu chuẩn của Doanh nghiệp có thể được sử dụng cùng với với các tiêu
chuẩn của Liên minh Châu Âu
➢ Nhược điểm: Những thách thức để đáp ứng các điều kiện mới
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Một số quy định mới về thuế

Giới hạn về thời gian

Hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi CNHT
❖ Phải được bổ sung hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày làm việc;
nếu không
❖ Bị coi là không đủ điều kiện hưởng ưu đãi và được trả lại về doanh
nghiệp.

➢ Có được phép nộp lại hồ sơ
sau khi bị trả về hay không?
➢ Hồ sơ xác nhận CNHT nên
được chuẩn bị đầy đủ kỹ
càng trước khi nộp.
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1

1.

Tình hình thu Ngân
sách Nhà nước

1.

Quan điểm xử lý
của cơ quan thuế
về hoàn thuế GTGT

4

1.

Xu hướng thanh/
kiểm tra thuế

1.

Tăng cường quản
lý thuế ở cấp trung
ương

2
5

1.

3

Vấn đề dẫn đến bất
đồng về thuế và
các biện pháp
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Thu nội địa

Tình hình thu chi NSNN
1781
1616
1422

1687

1666
1457

1507

1,400

1,254
1,200

1,117

1343

1,000

1220
1104

899

29.4

812

Nghìn tỷ đồng

800
600
Nghìn tỷ đồng

869.4

2017

2018

2019

Thu NSNN

2020
Chi NSNN

Target
2021

400
200

Thu từ đầu thô

Trừ đầu thô

2020
Dự toán thu cả năm

2021
Số thu thực tế 9 tháng
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Số tiền đề nghị xử lý qua
thanh kiểm tra

Tình hình thanh kiểm tra thuế 2021

45%

Tỷ đồng

55%

42,134.03

34,040.08

46,752 cuộc thanh kiểm tra được thực hiện

58,817 cuộc thanh kiểm tra chưa thực hiện theo kế
hoạch

Cùng kỳ 2020

9 tháng 2021

➢ Kết luận thanh kiểm tra với quan điểm chặt hơn

➢ Tăng cường thanh kiểm tra giai đoạn sau đại dịch
➢ Quy trình thanh kiểm tra mới
➢ Kết hợp và mở rộng phạm vi thanh kiểm tra
➢ Phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan
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Khuyến nghị
Nhiều chính sách thuế mới

Cách diễn gải khác nhau giữa các cơ quan
thuế

Quan điểm và cách tiếp cận chặt chẽ hơn
khi thực hiện các chính sách thuế

Chủ động xin
hướng dẫn
làm rõ chính
sách
→ Tránh phạt
hành chính

▪ Chuẩn bị
kỹ trước
thanh kiểm
tra
▪ Rà soát
tổng thể
thuế

Sẵn sàng cho
các bước
khiếu nại sau
thanh kiểm tra

Còn nhiều tranh cãi bất đồng trong
cách hiểu và thực hiện
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TCT mới thành lập tổ chuyên trách để đôn đốc giám sát
việc xét hoàn thuế ở các địa phương
Các biện pháp thắt chặt việc hoàn thuế GTGT:
➢ Kiểm tra trước hoàn sau trong trường hợp có phát sinh số truy hoàn
trong kỳ hoàn trước
➢ Cách tiếp cận và yêu cầu chặt chẽ, khó khăn hơn đối với các hồ sơ
hoàn thuế GTGT
➢ Phối hợp với các cơ quan hải quan trong nước và nước ngoài/ ngân
hàng thương mại
(Nguồn: CV2928/TCT-TTKT, CV9877/BTC-VP, CV428/TCT-TTKT, CV429/TCT-TTKT,
Thông tư 31/2021/TT-BTC)

Kết hợp kiểm tra hoàn thuế GTGT với các cuộc thanh
kiểm tra khác
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TỔNG CỤC THUẾ

Cục Thanh tra – Kiểm
tra thuế

Cục Thuế doanh nghiệp
lớn

Cục Kiểm tra nội bộ

Lập kế hoạch danh sách
thanh/ kiểm tra

Thực hiện thanh kiểm tra các
cục thuế địa phương

Quản lý trực tiếp:
▪ 150 doanh nghiệp lớn
▪ Hoạt động thương mại
điện tử

Thực hiện thanh kiểm tra

Giải quyết khiếu nại

Quản lý gián tiếp: Phối hợp với
các cục thuế địa phương quản
lý 500 doanh nghiệp lớn khác

Nguồn: Quyết định 1966, 1968, 1969/QĐ-BTC ngày 08/10/2021
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Bà Nguyễn Thu Hường
Partner
Trưởng Bộ phận Tư vấn và
Tranh chấp Thuế và Quan hệ Chính phủ
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Ông Tạ Hồng Thái
Partner
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

2

Chi phí với các bên
liên kết

3

Các khoản chi
không tuân thủ
quy định

4

Các chi phí liên
quan đến COVID

5

Tạm nộp thuế
TNDN

6

Các khoản hỗ trợ
từ nước ngoài

7

Chi phí trích trước

8

Hoàn thuế GTGT

9

Chuyển nhượng
dự án

1

Chi phí Quảng cáo
và Khuyến mại

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Ông Tạ Hồng Thái
Partner
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Chi phí Quảng cáo &
Khuyến mãi cho khách
hàng gián tiếp
• Khuyến mãi, hỗ trợ cho
các đại lý thứ cấp

• Chi phí liên quan đến tài
sản, công cụ dụng cụ
lưu giữ tại đại lý thứ cấp

Không phù hợp với hoạt
động kinh doanh đã đăng
ký
• Chi phí Quảng cáo &
Khuyến mại của các
công ty sản xuất không
có hoạt động kinh doanh
thương mại – không
tương ứng với doanh thu

Không tuân thủ quy định
về thương mại
• Giảm giá > 50% khi mua
số lượng lớn

Không được khấu trừ
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Những truy vấn phổ biến
Dịch vụ không thực tế phát sinh

Không mang lại lợi ích cho Công ty

Quan sát của KPMG và
Công văn 1524/TCT-DNL
ngày 17 tháng 5 năm 2021
của Tỏng Cục thuế

Dịch vụ trùng lặp

Không có cơ sở tính phí nhất quán
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Giao dịch không tuân thủ

quy định

Lao động

Xây dựng

Ngân hàng

Khác
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Không được
khấu trừ

Ông Tạ Hồng Thái
Partner
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Chi phí phòng ngừa Covid
Được khấu trừ nhưng bị giới hạn:

Các vấn đề chưa quy định rõ:

✓ Chi phí xét nghiệm Covid, tiêm vắc xin,
chi phí cách ly

➢ Chi phí có bị giới hạn? Có cần được quy
định trong hợp đồng lao động?

✓ Chi phí bố trí chỗ ăn ở cho người lao
động làm việc tại công ty, ví dụ: tiền ăn,
phụ cấp.

➢ Các khoản chi khác cho người lao động
ở tại nhà máy:

(CV 31577/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục
thuế Thành phố Hà Nội, CV 1883 / CTBNI-TTHT
ngày 29/6/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh)

•

Lều, chăn, TV

•

Nấu ăn, nước uống, nước giải khát, v.v.

➢ Chi hỗ trợ người lao động trong thời gian
giãn cách:
•

Internet, trợ cấp sức khỏe tinh thần và
thể chất

•

Bộ xét nghiệm cá nhân và chi phí y tế tại
nhà, v.v.
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Các vấn đề khác liên quan đến Covid
▪ Các hướng dẫn khác nhau về chi
phí khấu hao
(Công văn số 12425/BTC-TCT ngày 09/10/2020
của BCT và Công văn số 1565/CT-TTHT ngày
31/03/2021 của Cục thuế tỉnh Bình Phước)

▪ Các chi phí bất thường khác: được trừ
hay không?
✓ Chi phí dự phòng hàng hóa, vận chuyển,
nhân sự để thực hiện hợp đồng
✓ Các điều chỉnh giá vốn hàng bán,
nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi
phí sản xuất chung
✓ Chi phí chuyển giao tài sản và tư liệu
sản xuất cho các đơn vị khác trong tập
đoàn,…
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Từ năm tài chính 2021:
tạm nộp 3 quý đầu năm tối thiểu

75%
- Nghị định 126/2020/ND-CP;
- Công văn số 37175 của Cục thuế Thành phố Hà Nội ngày 30/09/2021, Công văn
số 4396 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang ngày 17/09/2021
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Doanh nghiệp ở
Việt Nam

Các nhà phân phối
nước ngoài

Các công ty
liên kết nước ngoài

Hỗ trợ chi phí Quảng cáo & Khuyến mại

Doanh thu từ bán hàng hóa tại Việt Nam sẽ chịu 1% thuế Nhà thầu
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Là chi phí được trừ dựa trên
nguyên tắc chi phí tương ứng với
doanh thu?

Không được trừ do không có hóa
đơn, chứng từ thanh toán?
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Không tuân thủ các quy định về thanh toán:

Không tuân thủ các quy
định chuyên ngành
✓ Quy định đầu tư
✓ Quy định xây dựng
✓ Và các quy định khác

X

Thanh toán quá hạn, thanh toán bù
trừ hoặc thanh toán trả chậm không
được quy định trong hợp đồng

X

Thiếu thông tin tài khoản ngân hàng
trên sao kê ngân hàng hoặc thông tin
không đồng nhất
(Điểm a, Khoản 3, Điều 16, Thông tư
219/2013/TT-BTC; Công văn số 5018/TCT-KK
ngày 13/12/2018 của TCT)
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không được khấu trừ/
không được hoàn
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Khoản giảm trừ doanh
thu xuất khẩu thiếu tờ
khai hải quan điều
chỉnh

Thuế GTGT đầu vào
không được khấu trừ/
không được hoàn
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Hoàn thuế GTGT đối với dự án
đầu tư:
✓ Đề nghị hoàn thuế GTGT khi
kết thúc giai đoạn đầu tư

Kê khai thuế

Thời gian hoàn thuế đối với
dự án đầu tư: tính đến tháng
dự án đầu tư hoàn thành

✓ Hạn chế về thời hạn điều
chỉnh tờ khai

Hồ sơ hoàn thuế GTGT
không đầy đủ hoặc không
thống nhất: thuộc đối tượng
kiểm tra trước - hoàn thuế sau

(Công văn số1085/TCT-KK ngày
29/03/2019 củaTCT)

(Điểm 4, Khoản 7, Nghị định
126/2020/ND-CP; Công văn số
944/TCT-CS ngày 01/04/2021 của
TCT)
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(Điểm b2, Điều 34,Thông tư
80/2021/TT-BTC)
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Các vấn đề thực tiễn về thuế

Khó khăn: Không có định nghĩa rõ ràng

Quy định hiện hành

Dự thảo Nghị định
Bỏ Chuyển nhượng dự án
khỏi các trường hợp
“không phải kê khai, tính
nộp thuế GTGT”

Chuyển nhượng dự án:
Không phải kê khai, tính nộp
thuế GTGT

Chuyển nhượng
dự án (Không
có thuế GTGT)

Chuyển nhượng
tài sản (10%
thuế GTGT)
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(Dự thảo Nghị định về thuế
GTGT được trình Chính phủ
ngày 22/09/2021)
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Bà Trần Thị Thúy Hà
Partner
Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

1

Nghĩa vụ tuân thủ đối với doanh
nghiệp có GDLK

3

Tác động của đại dịch Covid-19
đối với việc xác định giá GDLK

2

Xu hướng thanh tra, kiểm tra giá
GDLK

4

Cập nhật về Thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính
thuế (“APA”)
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Partner
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1

Nghĩa vụ tuân thủ đối với doanh
nghiệp có GDLK

3

Tác động của đại dịch Covid-19
đối với việc xác định giá GDLK

2

Xu hướng thanh tra, kiểm tra giá
GDLK

4

Cập nhật về Thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính
thuế (“APA”)
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

Mẫu kê khai bắt buộc hàng năm
- Phụ lục I – Kê khai các thông tin về GDLK;
- Phụ lục II – Danh sách thông tin, tài liệu trong Hồ sơ quốc gia;
- Phụ lục III – Danh sách thông tin, tài liệu trong Hồ sơ toàn cầu;
- Phụ lục IV – Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) –
chỉ áp dụng cho một số công ty mẹ tối cao tại Việt Nam

Thời hạn theo quy định

Bộ hồ sơ xác định giá GDLK
- Hồ sơ toàn cầu – bao gồm thông tin liên quan đến tất cả các
công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia;
- Hồ sơ quốc gia – trình bày cụ thể các GDLK của người nộp thuế
tại Việt Nam;
- Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (trong trường hợp được áp
dụng)

QUÁ TRÌNH THAM VẤN
Thời hạn kê khai
quyết toán thuế
TNDN

Lập Hồ sơ xác định giá GDLK

Yêu cầu bằng văn
bản

Ngày làm việc
thứ 30

Nộp Hồ sơ

Ngày làm việc
thứ 45

Giai đoạn
gia hạn

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ/ GIÁ
GDLK
Yêu cầu bằng văn
bản

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Nộp các Phụ lục giá GDLK
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

(Nguồn: Tổng cục Thuế và thông tin đại chúng)

Tổng quan về thanh tra, kiểm tra giá GDLK trong giai đoạn 2018-2021
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Điều chỉnh lợi nhuận chịu thuế

2019

2020

2021 (tại ngày 11/10/2021)

Số lượng doanh nghiệp có GDLK bị thanh kiểm tra

Do áp lực đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, số lượng đợt thanh tra, kiểm tra giá GDLK của cơ quan thuế được dự báo sẽ
tăng trở lại trong những năm tới.
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

Cơ quan thuế có quyền ấn
định giá GDLK dựa trên dữ
liệu nội bộ của cơ quan thuế

Lỗ/lợi nhuận thấp

Sự tuân thủ của người
nộp thuế trong việc nộp
các mẫu kê khai GDLK
và lập hồ sơ xác định giá
GDLK theo quy định

4. KẾT LUẬN
THANH TRA, KIỂM TRA

Lợi nhuận người nộp thuế
càng thấp, rủi ro giá GDLK
càng lớn

Rủi ro cao cơ quan thuế thực hiện
điều chỉnh tăng lợi nhuận (có thể dựa
trên dữ liệu nội bộ của cơ quan thuế)

5. KHIẾU NẠI

Không đồng ý

Lợi nhuận cao

Có tuân thủ

Không tuân thủ

3. CÁC GDLK
ĐẶC THÙ

2. LỢI NHUẬN

Chất vấn về các GDLK đặc
thù:
- Phí bản quyền/ nhãn hiệu
- Phí dịch vụ nội bộ Tập
đoàn
- Lãi vay
- Các chi phí khác

Cơ quan thuế chất vấn về
bản chất, lợi ích và nguyên
tắc giao dịch độc lập của phí
dịch vụ nội bộ Tập đoàn

Đồng ý

1. TÌNH HÌNH
TUÂN THỦ

Người nộp thuế ký vào biên bản
thanh tra, kiểm tra thuế trong
vòng 5 ngày làm việc

Bài học rút ra: Quản lý toàn bộ quy trình thanh tra, kiểm tra giá GDLK – bao gồm xây dựng chiến lược, cung cấp hồ sơ tài liệu và
đàm phán với cơ quan thuế là chìa khóa để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến giá GDLK.
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

Quản lý giá GDLK trong quá trình hoạt
động
1

Xem xét lại chính sách xác định giá GDLK

2

Phân bổ lại lợi nhuận / lỗ và chi phí

3

Cân nhắc phương án tự điều chỉnh giá GDLK

4

Các biện pháp khác

Hồ sơ xác định giá GDLK
Phân tích ảnh hưởng của COVID-19 lên hoạt động
1
kinh doanh
Cân nhắc thực hiện điều chỉnh kinh tế để lượng hóa
các tác động của COVID-19 lên kết quả hoạt động 2
kinh doanh

Phương án phân tích so sánh bổ sung
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

Các bên liên kết

CÔNG TY A
- Sản xuất theo hợp đồng
- Có lợi nhuận ổn định

Tháng 5

Tháng 9

Chi phí 50 tỷ VNĐ gồm:
- Chi phí cố định;
- Chi phí bất thường liên
quan đến COVID-19

Cuối năm

Doanh thu: 100 tỷ VNĐ
Chi phí hoạt động: 125 tỷ VNĐ
Lỗ thuần: -25 tỷ VNĐ
Tỷ suất lợi nhuận/tổng chi phí
(NCP): -20%

Cách tiếp cận đối với hồ sơ xác định giá GDLK của Công ty A:
Trình bày phân tích tài chính chi tiết trong Hồ sơ quốc gia để giải thích cho tình trạng lỗ trong năm tài chính 2021

Thực hiện điều chỉnh kinh tế giả định đối với kết quả hoạt động kinh doanh để loại bỏ tác động của các chi phí bất
thường
Cân nhắc danh sách các đối tượng so sánh độc lập
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Xác định giá giao dịch liên kết (“GDLK”)

Ngày 20/12/2013

Ngày 13/06/2019

Ngày 19/10/2020

Ngày 18/06/2021

Thông tư 201/2013/TT-BTC
(Có hiệu lực từ ngày 05/02/2014)

Luật Quản lý thuế
38/2019/QH14

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Thông tư 45/2021/TT-BTC
(Có hiệu lực từ ngày 03/08/2021)
(Được làm rõ thêm trong
Công văn số 3194/TCT-DNL)

Giao dịch được đề nghị áp dụng
APA
▪ Thực tế đã phát sinh và sẽ tiếp
tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị
áp dụng APA.
▪ Giao dịch không thuộc trường
hợp có tranh chấp, khiếu nại về
thuế.
Thời gian có hiệu lực của APA
▪ Tối đa 3 năm

Ngày có hiệu lực của APA
▪ Là ngày các Cơ quan có thẩm quyền
ký kết APA.
▪ Đối với APA song phương, nếu cả hai
Cơ quan có thẩm quyền thống nhất
được một ngày có hiệu lực khác thì
Bộ Tài chính Việt Nam có thể đề xuất
lên Chính phủ Việt Nam.

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA
▪ Không quy định về thời gian thẩm định
hồ sơ đề nghị áp dụng APA của người
nộp thuế.
▪ Tổng cục Thuế có thể cân nhắc áp
dụng các biện pháp quản lý thuế khác
để đánh giá/xác minh hồ sơ đề nghị áp
dụng APA của người nộp thuế.

Quy trình nộp
▪ Quá trình tham vấn trước khi nộp hồ
sơ chính thức không còn là bắt buộc.

Sửa đổi/ hủy bỏ APA đơn phương
▪ Người nộp thuế có quyền đề nghị Tổng
cục Thuế về việc sửa đổi hoặc hủy bỏ
APA đơn phương trong trường hợp bị
đánh thuế trùng.

© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn
theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Document Classification: KPMG Confidential

Bà Trần Thị Thúy Hà
Partner
Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp

74

Ông Nhân Huỳnh
Partner
Trưởng Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

1

Cập nhật về các Hiệp định
Thương mại tự do

3

Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”)
và chuyển đổi thành DNCX

2

Các quy định mới về Hải quan đối
với Xuất nhập khẩu tại chỗ

4

Những thách thức phổ biến trong
lĩnh vực Hải quan

76

Cập nhật về Thương mại & Hải quan

STT

Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

C/O

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACFTA
AKFTA
AJCEP
VJEPA
AANZFTA
AIFTA
ATIGA
VCFTA
VKFTA

29/11/2004
24/8/2006
1/4/2008
25/12/2008
27/2/2009
24/10/2009
26/2/2009
11/11/2011
5/5/2015

Hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực
7/2005
Mẫu E
6/2007
Mẫu AK
1/12/2008
Mẫu AJ
1/10/2009
Mẫu VJ
1/1/2010
Mẫu AANZ
1/1/2010
Mẫu AI
17/5/2010
Mẫu D
1/1/2014
Mẫu VC
20/12/2015
Mẫu VK

10

VN-EAEU FTA

29/5/2015

5/10/2016

Mẫu EAV

11

CPTPP

8/3/2018

14/1/2019

Mẫu CPTPP

12
13
14

AHKFTA
EVFTA
UKVFTA

12/11/2017
30/6/2019
29/12/2020

11/6/2019
1/8/2020
1/5/2021

Mẫu AHK
Mẫu EUR.1
Mẫu EUR.1

Các quốc gia thành viên
ASEAN, Trung Quốc
ASEAN, Hàn Quốc
ASEAN, Nhật Bản
Việt Nam, Nhật Bản
ASEAN, Úc, New Zealand
ASEAN, Ấn Độ
ASEAN
Việt Nam, Chile
Việt Nam, Hàn Quốc
Việt Nam, Nga, Belarus, Armenia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan.
Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New
Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei,
Malaysia
ASEAN, Hongkong (Trung Quốc)
Việt Nam, EU (27 thành viên)
Việt Nam, UK, Bắc Ireland

Hiệp định Thương mại tự do đã kí, chưa có hiệu lực
15

RCEP

15/11/2020

Chưa có hướng dẫn

1/1/2022

ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Úc, New Zealand

Hiệp định Thương mại tự do đang đàm phán
16

VN – EFTA FTA

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 5 năm 2012

N/A

17

VN– Israel FTA

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 12 năm 2015

N/A

Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu
Âu (Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein)
Việt Nam, Israel
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Cập nhật về Thương mại & Hải quan

STT

1

Hiệp định

CPTPP

Xóa bỏ Thuế quan
• Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: 65.8% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 86.5% số dòng thuế quan (sau 4 năm) ➔
97.8% số dòng thuế quan (sau 11 năm) ➔ 100% (trong vòng 16 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan)
• Hàng hóa nhập khẩu vào các nước CPTPP khác: 78-95% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 97-100% số dòng thuế quan
(trong hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan)
• Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: 48.5% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 98.3% số dòng thuế quan (trong vòng 10
năm) ➔100% (sau 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan)

2

EVFTA

• Hàng hóa nhập khẩu vào EU: 85.6% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 99.2% số dòng thuế quan (trong vòng 7 năm)
➔100% (sau 7 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan)
• EVFTA sẽ thay thế Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) trong vòng 7 năm sau khi có hiệu lực (ngày 1 tháng 8 năm 2020)

3

4

UKVFTA

RCEP

• Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: 48.5% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 91.8% số dòng thuế quan (đến ngày 1 tháng
1 năm 2027) ➔ 98.3% số dòng thuế quan (đến ngày 1 tháng 1 năm 2029)
• Hàng nhập khẩu vào UK: 85.6% số dòng thuế quan (ngay lập tức) ➔ 99,2% số dòng thuế quan (đến ngày 1 tháng 1 năm
2027)
Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam:
• 64% số dòng thuế (ngay lập tức)
Sau 15 – 20 năm:
• 90.3% số dòng thuế quan đối với các nước ASEAN
• 89.6% số dòng thuế quan đối với Úc và New Zealand
• 86.7% số dòng thuế quan đối với Hàn Quốc và Nhật Bản
• 85.6% số dòng thuế quan đối với Trung Quốc

Hàng hóa nhập khẩu vào các nước thành viên RCEP:
• 64% số dòng thuế (ngay lập tức)
Sau 15 – 20 năm:
• Úc: 92% số dòng thuế quan
• New Zealand: 91.4% số dòng thuế quan
• Nhật Bản: 90.4% số dòng thuế quan
• Hàn Quốc: 90.7% số dòng thuế quan
• Trung Quốc: 90.7% số dòng thuế quan
• ASEAN: trung bình 90% số dòng thuế quan
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Cơ quan Hải Quan

Người nhập khẩu tại chỗ
Hàng hóa nhập khẩu

Người xuất khẩu tại chỗ
Hàng hóa xuất khẩu

BÊN XUẤT KHẨU

BÊN NHẬP KHẨU

• Mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và cung cấp thông tin tờ khai nhập khẩu
tại chỗ tương ứng trong vòng 15 ngày
• Nếu không tuân thủ quy định:
✓ Nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT của nguyên vật liệu đầu vào có
liên quan; và
✓ Yêu cầu hoàn thuế sau khi cung cấp thông tin về tờ khai nhập khẩu
tại chỗ tương ứng

Hợp đồng Gia công

• Mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ
• Được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu

Hợp đồng sản xuất

• Mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ
• Nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu
• Yêu cầu hoàn thuế khi thành phẩm được xuất khẩu
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Nhà cung cấp
NVL

(1) Bán NVL

(4) Bán Thành phẩm

Bên đặt
gia công

Hợp đồng gia
công

Khách hàng
nước ngoài

(4) Giao Thành phẩm

(5) Bán Thành
phẩm

Nước ngoài

Việt Nam
(2) Bán NVL

Nhà cung cấp
NVL

(1) Giao
NVL

(3) Phí gia
công

Viet Co.
(2) Giao NVL

(Bên nhận gia công)

(5) Giao Thành phẩm

Khách hàng
Việt Nam

Chiều vận chuyển NVL và/hoặc Thành phẩm

Chiều xuất hóa đơn đối với NVL và/hoặc Thành phẩm
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Nhà cung cấp
NVL

Bán NVL

Đối tác hợp đồng
sản xuất

Bán Thành
phẩm

Khách hàng
nước ngoài

(1) Giao NVL

(1) Bán
NVL

(3) Bán
Thành
phẩm

(3) Giao Thành
phẩm
Nước ngoài
Việt Nam

Nhà cung cấp
NVL

(2) Bán NVL

Viet Co.
(Bên sản xuất)

(4) Bán Thành phẩm

Khách hàng
Việt Nam

(4) Giao Thành phẩm

(2) Giao NVL

Chiều vận chuyển NVL và/hoặc Thành phẩm
Chiều xuất hóa đơn đối với NVL và/hoặc Thành phẩm
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DNCX là doanh nghiệp (i) được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất; hoặc
(ii) được thành lập và hoạt động trong một Khu công nghiệp (“KCN”) hoặc Khu
kinh tế (“KKT”) và sản xuất xuất khẩu tất cả các sản phẩm.

Hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.

Giao dịch hàng hóa giữa DNCX và doanh nghiệp trong nước được coi là
giao dịch xuất nhập khẩu.

DNCX được thực hiện sản xuất xuất khẩu và / hoặc gia công xuất khẩu.

DNCX phải đáp ứng điều kiện về giám sát/ kiểm tra/ áp dụng chính sách thuế.
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Doanh nghiệp khác

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

DNCX

• Không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công xuất khẩu
• Phải lập Báo cáo quyết toán cuối năm
KHÁC BIỆT CHÍNH

# Giao dịch với các đối tác nội địa

• Được coi là giao dịch nội địa thông thường, chịu thuế GTGT

• Được coi là giao dịch xuất nhập khẩu, phải làm thủ
tục hải quan
• Không chịu thuế GTGT và thuế xuất khẩu

✓ Bán thành phẩm cho khách hàng nội địa

• Chịu thuế GTGT (thông thường là 10%)

• Khách hàng nội địa trả thuế GTGT nhập khẩu và
thuế nhập khẩu

✓ Nguyên vật liệu mua từ các nhà cung cấp
nội địa

• Chịu thuế GTGT (thông thường là 10%)

• Không chịu thuế GTGT và thuế nhập khẩu

✓ Hàng hóa nhập khẩu không phải là nguyên
vật liệu (ví dụ: công cụ, dụng cụ,…)

• Chịu thuế GTGT nhập khẩu và thuế nhập khẩu

• Không chịu thuế GTGT và thuế nhập khẩu

✓ Miễn thuế đối với máy móc và thiết bị nhập
khẩu để tạo tài sản cố định

• Chỉ dành cho các dự án được khuyến khích đầu tư và có giới
hạn trong danh mục máy móc và thiết bị đã đăng ký ở giai
đoạn đầu tư

• Không chịu thuế GTGT và thuế nhập khẩu

✓ Nguyên vật liệu nhập khẩu tại chỗ

• Chỉ nguyên vật liệu gia công xuất khẩu mới được miễn thuế
GTGT nhập khẩu và thuế nhập khẩu

• Không chịu thuế GTGT và thuế nhập khẩu
• Phần lớn chịu thuế GTGT với thuế suất 0%

# Các dịch vụ do các nhà cung cấp nội địa cung
cấp

• Chịu thuế GTGT (thông thường là 10%)
• Có thể được khấu trừ

• Một số dịch vụ (ví dụ: dịch vụ vận chuyển) sẽ chịu
thuế GTGT với thuế suất 10% và không được khấu
trừ

# Yêu cầu kê khai thuế GTGT

• Có (hàng tháng /hàng quý)

• Không
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Báo cáo quyết toán và Kiểm tra sau thông quan

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hoàn thuế nhập khẩu

Các nghĩa vụ hải quan phát sinh trong thời gian chuyển đổi
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BƯỚC TIỀN ĐỀ
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư (“IRC”)

BƯỚC 1
Hoàn thành đầy đủ tất cả
các nghĩa vụ về thuế xuất/
nhập khẩu và nợ phạt còn
tồn đọng

BƯỚC 2
Cơ quan hải quan kiểm tra
việc đáp ứng điều kiện
kiểm tra, giám sát hải quan

BƯỚC 3
Ban quản lý/ cơ quan
cấp phép cấp IRC sửa
đổi cho Công ty
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Áp dụng
phương pháp trị
giá giao dịch

• Khai báo về “mối quan hệ đặc biệt” trên tờ khai hải quan? → Tham vấn trị giá hải quan/ kiểm tra
sau thông quan
• “Mối quan hệ đặc biệt” có ảnh hưởng đến giá trị giao dịch không? Trị giá trên hóa đơn phù hợp với
trị giá hóa đơn mua từ nhà cung cấp độc lập và/ hoặc bán cho khách hàng độc lập
• Thay đổi giá nhập khẩu do thay đổi hồ sơ FAR của bên nhập khẩu → Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết

Điều chỉnh tăng
đối với trị giá
hải quan

Các khoản điều chỉnh cộng:
• Phí bản quyền liên quan đến hàng hóa nhập khẩu mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián
tiếp, như một điều kiện cho giao dịch mua bán
• Chi phí hoa hồng và tiền thu được
• Các chi phí khác
Các chi phí khác:
• Thủ tục hành chính liên quan đến việc kê khai bổ sung phí bản quyền
• Việc tính cộng vào giá nhập khẩu hoặc tách riêng các khoản phải điều chỉnh/ không phải điều
chỉnh cộng → có thể dẫn đến thay đổi hồ sơ FAR của bên nhập khẩu
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Sự không thống
nhất giữa mã kê
khai Hải quan và
mã theo dõi Kế
toán

Sự không thống
nhất giữa định
mức sản xuất và
tiêu hao thực tế

Hệ thống quản
lý thiếu hiệu
quả

Chênh lệch giữa số liệu ghi nhận hải quan và ghi nhận kế toán
→ Tác động của thuế nhập khẩu và thuế GTGT
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Điều chỉnh
giảm

➢ Không được chấp nhận chi phí thuế TNDN được khấu trừ
➢ Chưa có quy định/ hướng dẫn về thủ tục hải quan
➢ Sửa đổi tờ khai nhập khẩu có thể gây tốn kém và không khả thi

➢ Có thể được chấp thuận bởi cơ quan thuế
➢ Chưa có quy định/ hướng dẫn về thủ tục hải quan
➢ Không có cơ hội được hoàn thuế

Điều chỉnh
tăng
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KPMG Việt Nam

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử/ kinh doanh dữa trênnền tảng số tại Việt Nam

➢ Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
(“TMĐT”), kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (“NCCNN”)
➢ Hiệu lực thi hành: 01/01/2022
Hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số

Hoạt động kinh doanh TMĐT
Tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động
thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng
Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác

Hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh thông
qua hệ thống kỹ thuật số trung gian nhằm kết nối với khách
hàng, tất cả các hoạt động kết nối diễn ra trong môi trường
số
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Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử/ kinh doanh dữa trênnền tảng số tại Việt Nam

NCCNN lựa chọn đăng ký thuế, tự kê khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam

Đăng ký thuế, tự kê khai thuế và nộp thuế như
thế nào?

➢ Thông qua Cổng thông tin điện tử sắp được
triển khai của Tổng cục Thuế (“TCT”)

Tự kê khai thuế và nộp thuế khi nào?

➢ Kê khai và nộp thuế theo quý
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Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử/ kinh doanh dữa trênnền tảng số tại Việt Nam

NCCNN lựa chọn không đăng ký thuế, tự kê khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam
Giao dịch B2B
• Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo
pháp luật Việt Nam kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho NCCNN

B2C transactions
• Ngân hàng thương mại (“NHTM”) và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (“TGTT”)
kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho NCCNN
• Kê khai thuế và nộp thuế theo tháng
• NHTM và TGTT theo dõi và báo cáo cho TCT các giao dịch không thể khấu trừ thuế và nộp thay
cho NCCNN
• Nghĩa vụ khấu trừ thuế và báo cáo của NHTM và TGTT bắt đầu từ thời điểm TCT gửi thông báo
chính thức đến Hội sở chính
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Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử/ kinh doanh dữa trênnền tảng số tại Việt Nam

Cách tính thuế
➢ Bao gồm 2 loại thuế: thuế TNDN và thuế GTGT

➢ Tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng để tính thuế tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh và bản chất của khoản thu nhập của
NCCNN
➢ Tỷ lệ phần trăm (%) cao nhất được áp dụng khi không xác định được loại hàng hóa, dịch vụ của từng giao dịch

Miễn, giảm thuế theo Hiệp định
➢ Chỉ hướng dẫn chung về thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định

➢ Chưa có hướng dẫn chi tiết về thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định, đặc biệt là đối với thu nhập từ giao dịch B2C của
NCCNN lựa chọn không đăng ký thuế, tự kê khai thuế và nộp thuế
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Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

1.

Kế hoạch mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế

1.

Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động
người nước ngoài tại Việt Nam
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1. Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

Trước khi chuyên gia vào Việt Nam

Sở LĐ TBXH
và các cơ
quan có thẩm
quyền ở nước
ngoài

Chuẩn bị tài
liệu và hồ sơ
để xin chấp
thuận nhập
cảnh

Ủy ban
nhân dân/
Sở Y tế/ Sở
LĐ TBXH

Xin chấp
thuận nhập
cảnh và phê
duyệt cách ly

Cục Xuất
Nhập Cảnh

Đặt vé máy
bay và xét
nghiệm
Covid-19

Xin thị thực
(5 đến 7
ngày làm
việc)

Sau khi vào Việt Nam

Cách ly bắt
buộc (*)

Sở
LĐTBXH/
BQL (nếu
GPLĐ chưa
hoàn thành

Nộp hồ sơ
xin GPLĐ

1 đến 2 tháng

Cục Xuất
Nhập Cảnh

Xin thị thực
lao động/
Thẻ Tạm Trú

4 đến 5 tuần

Thủ tục trên áp dụng ở Hà Nội và có thể có sự khác biệt ở các tỉnh/ thành phố khác
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1. Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

Cách ly tập trung trong 7 ngày kể từ ngày đến Việt Nam và giám sát y tế 7 ngày tiếp theo với điều kiện:
— Chứng nhận xét nghiệm Covid -19 có kết quả âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi di
chuyển; và
— (i) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19, trong đó mũi tiêm cuối được ghi nhận trong khoảng
thời gian từ 14 ngày đến không quá 12 tháng trước ngày đến Việt Nam; hoặc
— (ii) Có chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính bằng phương pháp RT-PCR, được cấp trong vòng 6
tháng trước ngày di chuyển và Giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan chứng minh rằng người lao động đã
khỏi bệnh

Người nhập cảnh được xét nghiệm Covid-19 vào ngày 1 và ngày 7 kể từ ngày đến;
Bộ Ngoại giao hướng dẫn thêm về việc công nhận các chứng nhận tiêm chủng được các nước cấp
Ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn về việc thực hiện cách ly đối với người nhập cảnh đã được tiêm vắc xin đầy đủ
Official letter 6288/BYT-MT dated 4 August 2021 of Ministry of Health
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1. Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

Nếu giấy chứng nhận tiêm vắc xin và giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 ĐÃ được chính thức giới thiệu với Bộ
ngoại giao => mang bản gốc đến Việt Nam để sử dụng

Nếu giấy chứng nhận tiêm vắc xin và chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 CHƯA được chính thức giới thiệu với Bộ
ngoại giao HOẶC chứng chỉ không theo mẫu đã được công nhận => hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở Việt Nam

Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021, Việt Nam đã công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin và giấy chứng
nhận khỏi bệnh Covid-19 cho 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trường hợp mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin và chứng nhận khỏi bệnh không đúng như mẫu đã giới thiệu => phải
hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam
Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/08/2021, Công văn số 3100/LS-PL ngày 13/08/2021;
Công văn số 3185/BNG-LS ngày 18/08/2021 Bộ Ngoại Giao
Danh sách đã giới thiệu đến Bộ Ngoại giao Việt Nam được cập nhật thường xuyên trên trang tin Lanhsuvietnam
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1. Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

Quy trình

Hồ sơ yêu cầu

Thời gian
Nguyên tắc
cách ly

Giám sát y tế
sau cách ly

▪ Quy trình thực hiện xin chấp thuận nhập cảnh có sự khác biệt đáng kể giữa các tỉnh/ thành phố khác nhau
▪ Các quy định liên quan đến phê duyệt nhập cảnh thay đổi thường xuyên mà không có thông báo trước
▪ Công ty/người nước ngoài được yêu cầu thực hiện thủ tục xin chấp thuận nhập cảnh từ đầu cho mỗi lần nhập cảnh vào Việt
nam
▪ Người nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở thì cần thực hiện
thủ tục xin chấp thuận nhập cảnh ở cả hai địa phương
▪ Bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, xác nhận kinh nghiệm phải được công chứng tại nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự. Quy
trình này có thể mất một vài tuần đến vài tháng
▪ Ở một số tỉnh/ thành phố, khách sạn cho mục đích cách ly phải được lựa chọn và phê duyệt từ ban đầu, do đó khi muốn
thay đổi khách sạn cách ly, người nước ngoài/doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để xin đổi khách sạn
cách ly => do đó quy trình xin nhập cảnh bị kéo dài hơn so dự kiến ban đầu.
▪ Chấp thuận nhập cảnh thường được phê duyệt muộn hơn so với ngày dự kiến trong giấy hẹn hoặc không có ngày nhận kết
quả cụ thể
▪ Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi, liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo các chấp thuận nhập
cảnh được ban hành đúng thời hạn
▪ Chưa có quy định rõ ràng với những trường hợp bố mẹ đã được tiêm vắc xin đầy đủ nhưng con cái cách ly cùng thì chưa
được tiêm vắc xin
▪ Các trung tâm kiểm soát bệnh tật tại các địa phương khác nhau có thể yêu cầu thêm tài liệu so với quy định hiện hành để
chấp thuận cho người nước ngoài được cách ly 7 ngày thay vì 14 ngày (VD: đơn đăng ký, thông tin về vắc xin mũi 1)

▪ Các quy định về giám sát y tế sau cách ly tập trung có sự khác biệt giữa các tỉnh/ thành phố
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2. Kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế

Căn cứ vào dự thảo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông vận tải ngày 22 tháng 10 năm 2021
Bước

Hành khách

Những yêu cầu đối với hành khách

Những yêu
cầu đối với
chuyến bay

Hành trình

Giai đoạn 1
Các chuyến bay
tổng hợp
Cuối năm 2021

Công dân Việt
Nam

+ có xác nhận đặt khách sạn cách ly

Xin chấp thuận
nhập cảnh cho
mỗi chuyến đi

Tùy thuộc vào chấp
thuận của mỗi tỉnh/
thành phố cụ thể

Khách du lịch
quốc tế

+ đã hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19 trong
vòng 14 ngày đến 12 tháng hoặc khỏi bệnh
Covid-19 trong vòng 6 tháng trước khi di chuyển;
+ có xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ
+ đăng kí tour du lịch với các công ty du lịch
được chỉ định

Hành khách nước
ngoài không cần
xin chấp thuận
nhập cảnh của
UBND tỉnh

+ đã hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19 trong
vòng 14 ngày đến 12 tháng hoặc khỏi bệnh
Covid-19 trong vòng 6 tháng trước khi di chuyển;
+ có xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ
+ có xác nhận đặt phòng khách sạn cách ly và
xác nhận phương tiện vận chuyển tại sân bay

Giai đoạn 2
Thí điểm các
chuyến bay
thường lệ
1/2022-3/2022
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2. Kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế

Bước

Hành khách

Những yêu cầu đối với hành khách

Những yêu cầu
đối với chuyến
bay

Giai đoạn 3
Các chuyến bay
thường xuyên
04/202206/2022

Công dân Việt
Nam và hành
khách nước
ngoài – đã tiêm
đủ liều vắc xin
hoặc khỏi bệnh
COVID-19

+ đã hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19
trong vòng 14 ngày đến 12 tháng hoặc khỏi
bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng trước khi
di chuyển;
+ có xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ
+ KHÔNG yêu cầu cách ly

7 chuyến/ngày
cho mỗi hành
trình

Giai đoạn 4
Các chuyến bay
quốc tế thường
lệ theo nhu cầu
Từ tháng
07/2022 trở đi

Tất cả các
hành khách

Hành khách được chấp thuận làm thủ tục nhập
cảnh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu
của Bộ Y tế Việt Nam tại thời điểm đó

Dựa trên nhu cầu
thương mại

© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn
theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Document Classification: KPMG Confidential

Hành trình

Bà Andrea Godfrey
Partner
Dịch vụ Di chuyển toàn cầu

103

2. Kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế

—

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các phương án nhằm mục đích nối lại các chuyến bay thương mại quốc
tế để giúp khởi động lại ngành du lịch và dần dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh thường xuyên

—

Đề xuất tái khởi động bốn giai đoạn trên là kế hoạch đang được đệ trình để Bộ GTVT xem xét và có thể
thay đổi tùy theo sự cân nhắc của các cấp có thẩm quyền và tình hình Covid 19 tại Việt Nam và trên thế
giới.

—

Các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật những thay đổi bởi các thông tin này ảnh hưởng đến kế
hoạch nhập cảnh vào Việt Nam của lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp
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1.

Những yêu cầu về nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam

2

Kế hoạch mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế

3

Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động
người nước ngoài tại Việt Nam
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức làm việc để xin cấp GPLĐ

Hình thức làm việc

Di chuyển trong nội bộ
doanh nghiệp

Được điều chuyển từ công ty
mẹ dưới hình thức Thư bổ
nhiệm

Tuyển dụng trực tiếp

Nhân viên của nhà thầu
nước ngoài

Các trường hợp khác (*)

Kí hợp đồng lao động

Chuyên gia nước ngoài của
nhà thầu nước ngoài sang
Việt Nam để thực hiện hợp
đồng dịch vụ, v.v.

Quản lý / Giám đốc điều
hành, chuyên gia, lao động
kỹ thuật …

(*) Khoản 1, Điều 2, Nghị định 152/2020 / NĐ-CP
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 152 nêu rõ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động, bao gồm:
– Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam
– Người nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên
– Người nước ngoài là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty CP có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng
trở lên
– Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời
gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm
– Người nước ngoài vào Việt Nam chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam
Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm và chỉ được gia hạn một lần. Để làm việc lâu hơn 4 năm tại Việt Nam, người lao động
nước ngoài cần phải nộp hồ sơ xin mới GPLĐ từ đầu

Bổ sung yêu cầu báo cáo đối với các công ty/doanh nghiệp Việt Nam đứng ra bảo lãnh xin GPLĐ như:
– Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài cho Bộ LĐTB & XH / Sở LĐTBXH có liên quan
– Báo cáo về các trường hợp sang Việt Nam công tác ngắn hạn trước 3 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc tại Việt Nam
Bộ Công an thông báo cho Bộ LĐTBXH danh sách người nước ngoài được cấp thị thực vào làm việc với các doanh nghiệp/công ty/
tổ chức tại Việt Nam để quản lý lao động nước ngoài

Thay đổi yêu cầu về các tài liệu chứng minh kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật – hiện được sửa đổi tạm thời bởi Nghị
quyết số 105
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bộ LĐTBXH được yêu cầu điều chỉnh linh hoạt một số quy định trong việc cấp, gia hạn và xác nhận giấy phép lao
động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam
— Bằng đại học trở lên hoặc tương đương không cần liên quan đến vị trí công việc tại Việt Nam khi xin giấy phép lao
động của chuyên gia
— Lĩnh vực đào tạo không cần phải liên quan đến vị trí hoặc kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động của lao
động kỹ thuật

— Giấy phép lao động đã cấp trước đây có thể được chấp nhận là kinh nghiệm làm việc của chuyên gia hoặc lao động
kỹ thuật
— Hủy bỏ yêu cầu công chứng đối với hộ chiếu
— Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hợp lệ có thể được điều chuyển đến các tỉnh/ thành phố khác
trong thời gian không quá sáu tháng mà không phải xin lại giấy phép lao động tại tỉnh/thành phố đó

Bộ Y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn việc cách ly bắt buộc đối với người lao động đến từ các tỉnh khác
Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện thỏa thuận song phương về hộ chiếu vắc xin với các nước
khác
Tạm thời hoãn các cuộc thanh tra lao động không cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được lên kế hoạch trong
năm 2021
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu bằng cử nhân/ bằng đại học/ bằng thạc sỹ thay vì các giấy tờ khác có giá trị tương đương liên quan tới
bằng cấp của người lao động nước ngoài

Không có hướng dẫn, yêu cầu cụ thể về chứng chỉ hành nghề để chứng minh năng lực của chuyên gia

Giấy phép lao động và xác nhận miễn giấy phép lao động đã được cấp tại 1 địa phương có thể không được chấp
nhận như xác nhận kinh nghiệm của người lao động nước ngoài khi thực hiện việc cấp giấy phép lao động/xác nhận
miễn giấy phép lao động tại các địa phương khác
Không có hướng dẫn trong trường hợp Doanh nghiệp điều chuyển người lao động đến địa phương khác đã quá 6
tháng.
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

— Chính phủ Việt Nam đang từng bước nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế, từ đó sẽ giúp khởi động
lại ngành du lịch và kinh doanh nói chung. Việc mở cửa trở lại sẽ bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục nhập
cảnh nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam dễ dàng hơn và rút
ngắn thời gian cách ly.
—

Thêm nhiều cơ chế quản lý và giám sát việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bao gồm
những quy định phức tạp hơn trong việc xin cấp giấy phép lao động, bổ sung thêm nghĩa vụ báo cáo đối
với doanh nghiệp, sự tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý lao động và cơ quan quản lý xuất
nhập cảnh;

—

Mặc dù các cuộc thanh tra lao động đang được tạm hoãn gần đây theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết
105, chúng tôi tin rằng các cơ quan quản lý lao động sẽ tăng cường quản lý lao động người nước ngoài
làm việc tại Việt Nam trong những năm tới, theo đó các cuộc thanh tra lao động nước ngoài sẽ được thực
hiện quyết liệt và thường xuyên hơn. Do đó, các doanh nghiệp phải đảm bảo sự tuân thủ trong việc sử
dụng lao động nước ngoài và chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc thanh tra sắp tới.
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3. Những điểm cần lưu ý trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Hỗ trợ nhập cảnh cho lao
động nước ngoài và thân
nhân (người phụ thuộc)
trong bối cảnh dịch Covid-19

Hỗ trợ trong quá trình
thanh tra lao động và hỗ trợ
trước thanh tra, rà soát tình
hình tuân thủ của doanh
nghiệp về lao động và xuất
nhập cảnh

Dịch vụ
của
chúng
tôi

Các dịch vụ tư vấn về thủ
tục, quy trình và tính tuân thủ
trong quy định về lao động
và xuất nhập cảnh

Các dịch vụ hỗ trợ xuất
nhập cảnh (xin giấy phép
lao động, thị thực nhập
cảnh, thẻ tạm trú, các báo
cáo…)
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1. Những điểm đáng chú ý theo Thông tư 80 / TT-BTC

Áp dụng cho các đơn vị có địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác nhau và lương được trả tại trụ sở
chính
Cost for Social Insurance
(“SI”) for expatriate is going
to increase from 2022
Quy tắc: Kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính, đồng thời phân bổ số thuế phải nộp của cá
onward
nhân làm việc tại từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ.

Quy tắc được áp dụng đối với người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái: việc
phân bổ dựa trên địa bàn tỉnh người lao động đang làm việc tại ngày trả lương

Số thuế TNCN đã phân bổ không phải xác định lại tại thời điểm quyết toán thuế TNCN
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1. Những điểm đáng chú ý theo Thông tư 80 / TT-BTC

— Thông tư 80 chỉ quy định thủ tục khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài đối với cá nhân cư trú đến từ các
nước ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam
—

Không có điều khoản quy định thủ tục khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài theo nội luật

—

Việc khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Thông tư 111 vẫn
còn hiệu lực, tuy nhiên, trên thực tiễn khi làm việc với cơ quan thuế địa phương, việc áp dụng đối với cá
nhân cư trú đến từ các nước không có Hiệp định hoặc Hiệp định tránh đánh thuế với Việt Nam chưa có
hiệu lực có thể gặp khó khăn do Thông tư 80 không có quy định về các thủ tục liên quan.
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1. Những điểm đáng chú ý theo Thông tư 80 / TT-BTC

Thông tư 156: Cơ
quan thuế không xác
nhận việc miễn giảm
thuế theo Hiệp định
khi tiếp nhận hồ sơ
xin áp dụng Hiệp định
tránh đánh thuế hai
lần

Thông tư 80: Cơ quan
thuế sẽ ban hành thông
báo bằng văn bản về
việc đủ điều kiện áp
dụng miễn giảm thuế
Hiệp định sau khi tiếp
nhận hồ sơ (trong vòng
30 hoặc 40 ngày)
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2. Thuế TNCN với các chi phí liên quan đến Covid-19

Nhiều văn bản hướng dẫn đã được ban hành bởi các Cơ
quan thuế địa phương, bao gồm các quan điểm tính thuế và
không tính thuế

Hướng dẫn năm 2020 của Tổng Cục thuế: chi phí cách ly được
coi là lợi ích của người lao động, do đó phải chịu thuế TNCN
(Công văn 5032/TCT-CS ngày 26 tháng 11 năm 2020)

Hướng dẫn mới nhất của Tổng Cục thuế: Các chi phí liên quan
đến Covid-19 không phải chịu thuế
(Công văn 4110/TCT-DNNCN ngày 27 tháng 10 năm 2021)
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2. Thuế TNCN với các chi phí liên quan đến Covid-19

Các chi phí liên quan đến Covid-19 không chịu thuế theo Công văn 4110/TCT-DNNCN:
—

Chi phí cách ly y tế trong nước và tại nước ngoài trong trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền
ăn, tiền ở, chi phí xét nghiệm Covid-19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát
hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế, chi phí phục vụ sinh hoạt trong những
ngày cách ly y tế; …) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

— Chi phí xét nghiệm Covid-19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid-19 cho người lao động;
—

Chi phí mua thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá
trình làm việc;

—

Chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”

Lưu ý: các khoản chi phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định pháp luật

© 2021 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn
theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Document Classification: KPMG Confidential

Bà Andrea Godfrey
Partner
Dịch vụ Di chuyển toàn cầu

120

1

Những điểm đáng chú ý theo Thông tư 80/ TT-BTC

2

Thuế TNCN với các chi phí liên quan đến Covid-19

3

Tăng chi phí Bảo hiểm xã hội cho lao động người nước ngoài từ năm 2022

4

Làm việc từ xa

Bà Andrea Godfrey
Partner
Dịch vụ Di chuyển toàn cầu

121

3. Tăng chi phí BHXH cho lao động người nước ngoài từ năm 2022

Chi phí Bảo hiểm xã hội (“BHXH”)
cho NNN sẽ tăng từ năm 2022 trở đi

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, tỷ lệ đóng
BHXH sẽ tăng lên đáng kể:
- Người sử dụng lao động: 17,5%

- Người lao động: 8%
Từ tháng 12/2018, BHXH đã bắt đầu áp dụng cho người lao
động nước ngoài. Tỷ lệ đóng góp như sau:
- Người sử dụng lao động: 3,5%

- Người lao động: 0%
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3. Tăng chi phí bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài từ năm 2022

đối với các tổ chức có nhiều chuyên gia người nước ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH

Cập nhật thông tin và
giải thích rõ rang để
người lao động hiểu rõ
nghĩa vụ và quyền lợi
khi tham gia vào chế độ
bảo hiểm xã hội tại Việt
Nam

Xem xét gói thu nhập,
nghĩa vụ đóng BHXH
và lập dự toán chi phí
BHXH với mức đóng
mới có hiệu lực từ
năm 2022

Xem xét và tìm hiểu
khả năng tái cấu trúc
gói thu nhập hiện tại để
đảm bảo tuân thủ nghĩa
vụ BHXH đồng thời tối
ưu hóa chi phí cho
Công ty, trong khi
không ảnh hưởng tiêu
cực đến lợi ích của
nhân viên

Lên kế hoạch và hoạch định chi phí trước sẽ có lợi cho người sử
dụng lao động trong tương lai
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4. Làm việc từ xa

Covid-19

Làm việc từ xa
Sự phát triển
của công nghệ

Mô hình làm việc
truyền thống tại văn
phòng
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4. Làm việc từ xa

Thuế TNCN

— Nghĩa vụ thuế TNCN của người lao động có thể phát sinh ở nhiều nơi, bao gồm quốc gia trả thu
nhập và quốc gia nơi thực hiện công việc -> rủi ro đánh thuế hai lần
— Việc đóng góp bảo hiểm xã hội có thể phát sinh ở nhiều hơn một lãnh thổ cho cả người lao động
và người sử dụng lao động

BHXH

Nhập cảnh

— Thủ tục xuất nhập cảnh khó khăn và tốn kém hơn
— Chính sách nhập cảnh không ổn định của các chính phủ
— Việc duy trì nhân viên làm việc từ xa ở một quốc gia khác có thể tạo ra sự hiện diện chịu thuế tại
quốc gia đó

Cơ sở thường trú

Chuyển giá

Pháp lý và giấy phép

— Vấn đề phân bổ doanh thu và chi phí, phân bổ lợi nhuận
— Đăng ký kinh doanh và các yêu cầu cấp phép để hoạt động ở nước ngoài
— Quy định về bảo mật dữ liệu
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Điểm mới theo
TT80
Các chi phí liên
quan đến Covid19
Tăng chi phí
BHXH cho lao
động nước ngoài

Làm việc từ xa

▪
▪
▪
▪

Bộ tờ khai thuế TNCN mới áp dụng từ quyết toán năm 2021
Kê khai thuế tập trung và phân bổ số thuế phải nộp
Khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài
Thay đổi về quy trình áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

▪ Rà soát các chi phí và chứng từ liên quan để đánh giá phương án tính thuế phù hợp cho quyết toán thuế
TNCN
▪ Chủ động cập nhật các thông tin/hướng dẫn mới về vấn đề liên quan

▪ Cập nhật sự thay đổi về nghĩa vụ cho nhân viên
▪ Dự toán chi phí BHXH
▪ Lập kế hoạch tối ưu hóa chi phí BHXH
▪ Lưu ý các tác động về thuế đối với mô hình làm việc từ xa
▪ Xác định các yếu tố then chốt cho sự thành công của mô hình làm việc từ xa: chiến lược và chính sách,
các quy trình tuân thủ và hỗ trợ, việc đánh giá rủi ro
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Phân tích và tư vấn mô hình làm
việc từ xa
Quyết toán thuế TNCN

▪ Thực hiện quyết toán thuế
TNCN
▪ Rà soát quyết toán thuế
TNCN
▪ Tư vấn lập kế hoạch thuế
▪ Xử lý các vấn đề thuế
mang tính quốc tế

Hỗ trợ của KPMG

▪ Phân tích rủi ro
▪ Xây dựng chính sách
▪ Xây dựng chiến lược

Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế
▪ Rà soát trước thanh tra, kiểm
tra
▪ Hỗ trợ trong quá trình thanh tra,
kiểm tra
▪ Hỗ trợ giải quyết tranh chấp với
cơ quan thuế
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Cập nhật về pháp luật

1

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 (“Nghị định 31”)

2

Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
(“Nghị định 85”)

3

Các chính sách liên quan đến lao động để ứng phó với đại dịch Covid-19:
▪ Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động: Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định 28/2021/QĐTTg, Công văn 2059/TLĐ và Công văn 377/CĐVC
▪ Các hướng dẫn về kiểm soát Covid-19: Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và
các hướng dẫn khác của UBND cấp tỉnh, thành phố
Ông Nguyễn Thanh Hòa
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Cập nhật về pháp luật

1

1.1

Danh sách các ngành nghề hạn
chế tiếp cận thị trường đối với
nhà đầu tư nước ngoài

1.3

Yêu cầu mới về tài liệu xin phê
duyệt giao dịch Mua bán & Sáp
nhập

1.5

Các quy định mới về đầu tư ra
nước ngoài

1.2

Nguồn vốn đầu tư

1.4

Chia tách và sáp nhập các dự án
đầu tư
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1. Nghị định 31 hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Danh sách
các ngành nghề
hạn chế tiếp
cận thị trường
đối với nhà đầu
tư nước ngoài

chưa được tiếp cận thị trường
• 25 ngành nghề (ví dụ: kinh doanh tạm nhập tái xuất, hoạt
động báo chí,...)
• Nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư

tiếp cận thị trường có điều kiện
• 58 ngành nghề (ví dụ: bảo hiểm, ngân hàng, thương mại
điện tử) và các ngành nghề được cấp phép thí điểm
• Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư nếu đáp ứng
các điều kiện luật định

Đối với những ngành nghề chưa được Chính phủ Việt Nam cam kết về tiếp cận thị trường đối
với nhà đầu tư nước ngoài:
➢ nhà đầu tư nước phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có)
➢ nếu pháp luật Việt Nam không có quy định về hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước
ngoài: nhà đầu tư nước ngoài được phép tiếp cận thị trường như nhà đầu tư trong nước.
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1. Nghị định 31 hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Vốn góp của nhà đầu tư

Vốn đầu tư để
thực hiện dự
án đầu tư

vốn huy động (vốn vay)

Lợi nhuận giữ lại được tái đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư để ghi nhận việc tăng vốn đầu tư nếu sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư
vào các dự án đầu tư.
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1. Nghị định 31 hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Thỏa thuận nguyên tắc về giao dịch Mua bán &
Sáp nhập dự kiến
•

Các tài liệu thiết lập các điều khoản của giao dịch, ví dụ: Biên
bản ghi nhớ, Điều khoản chung hoặc Thỏa thuận nguyên tắc

•

Cần cân nhắc mức độ tiết lộ thông tin với cơ quan cấp phép
trong các tài liệu được nộp

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của công ty mục tiêu
•

Tài liệu này cần phải nộp trong trường hợp công ty mục tiêu
có quyền sử dụng đất tại một số khu vực nhất định, NGOẠI
TRỪ trường hợp công ty mục tiêu nằm trong khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, hoặc khu kinh tế.
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1. Nghị định 31 hướng dẫn Luật Đầu tư 2020

Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Chia tách dự án đầu tư

Dự án đầu tư

Sáp nhập các dự án đầu tư (của cùng một chủ đầu tư)

▪ Đáp ứng các điều kiện về sử dụng đất, đầu tư và các điều kiện khác (nếu có)

Điều kiện

Thủ tục

▪ Không được thay đổi các điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư trong Quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có)
2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
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Đầu tư ra nước ngoài theo hình
thức hoán đổi cổ phần

•

Nhà đầu tư Việt Nam được phép
sử dụng cổ phần, phần vốn góp
tại Việt Nam để thanh toán, hoán
đổi cho việc mua lại cổ phần,
phần vốn góp của tổ chức kinh tế
ở nước ngoài.

•

Quy trình đăng ký:

Doanh nghiệp có từ 50% vốn FDI
thực hiện đầu tư ra nước ngoài

•

Vốn đầu tư ra nước ngoài phải là
vốn góp của nhà đầu tư, và
không được sử dụng để thực
hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký đầu tư ra nước
ngoài trực tuyến

•

Áp dụng đối với dự án đầu tư ra
nước ngoài có quy mô vốn đầu
tư dưới 20 tỷ đồng Việt Nam và
không thuộc ngành, nghề đầu tư
ra nước ngoài có điều kiện.

➢ Nhà đầu tư Việt Nam xin cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư ra nước ngoài; sau đó
➢ Nhà đầu tư nước ngoài thực
hiện thủ tục đầu tư vào tổ chức
kinh tế tại Việt Nam.
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2.1

Các loại website TMĐT

2.3

Hoạt động TMĐT xuyên biên giới
của thương nhân nước ngoài

2.2

Hình thức mới của sàn giao dịch
TMĐT
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2. Nghị định 85 về thương mại điện tử (TMĐT)

Website TMĐT
Website TMĐT bán hàng của thương nhân

Website cung cấp dịch vụ TMĐT

➢ phục vụ cho các hoạt động xúc tiến thương
mại, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ
của thương nhân.

➢ được thiết lập để cung cấp môi trường cho các
thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện
các hoạt động thương mại.

➢ phải thông báo với Bộ Công Thương nếu có
chức năng đặt hàng trực tuyến

➢ bao gồm: sàn giao dịch TMĐT, website đấu giá trực
tuyến, website khuyến mại trực tuyến và các hình
thức cung cấp dịch vụ TMĐT khác.
➢ phải đăng ký với Bộ Công Thương

•
•

Dịch vụ TMĐT là hoạt động TMĐT theo đó cá nhân, tổ chức thiết lập website TMĐT để tổ chức, cá
nhân khác tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên
đó.
Nhà cung cấp dịch vụ TMĐT không bao gồm (1) thương nhân, (2) nhà cung cấp dịch vụ thiết kế
website và (3) tổ chức không trực tiếp tham gia kinh doanh, vận hành hoặc điều phối các hoạt động
trên website.
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2. Nghị định 85 về thương mại điện tử (TMĐT)

•

Có một trong các đặc điểm sau :
i) cho phép thành viên được mở các gian hàng để trưng
bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; HOẶC
ii) cho phép thành viên tạo tài khoản để thực hiện giao dịch
với khách hàng; HOẶC

Mạng xã hội

iii) có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép thành viên
đăng tin về hàng hóa và dịch vụ.
VÀ
•

các thành viên trả phí trực tiếp HOẶC gián tiếp cho việc
thực hiện các hoạt động trên

➢ được xem như là một sàn giao dịch TMĐT
➢ phải đăng ký với Bộ Công Thương
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2. Nghị định 85 về thương mại điện tử (TMĐT)

Thương nhân nước ngoài
Có website cung cấp dịch vụ TMĐT:
(i)

Bán hàng hóa trên Sàn giao dịch TMĐT Việt Nam

có tên miền Việt Nam (.vn); HOẶC

(ii) có ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt; HOẶC

(iii) có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một
năm

Yêu cầu trước ngày 31/12/2022:
➢ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ
Công Thương Việt Nam; VÀ
➢ thành lập VPĐD tại Việt Nam HOẶC cử người đại diện
theo ủy quyền tại Việt Nam.

Yêu cầu:
➢ có giấy phép kinh doanh (nhập khẩu) do Bộ Công
Thương cấp; HOẶC
➢ thu xếp nhập khẩu hàng hóa theo ủy thác của người
mua; HOẶC
➢ chỉ định đại lý thương mại tại Việt Nam để thực hiện
việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam..
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3.1

Các chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động

3.2

Yêu cầu tiêm Vaccine
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3. Các chính sách liên quan đến lao động để ứng phó với đại dịch Covid-19

Hỗ trợ về bảo hiểm xã hội & phí Công đoàn

Hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng
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Chính sách hỗ trợ

Thời gian/Mức hỗ trợ
Từ 01/7/2021 đến 30/6/2022

❖ Mức đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
❖ Tạm dừng đóng quỹ Hưu trí và Tử tuất

▪

Tạm dừng đóng trong 6 tháng kể từ ngày
nộp hồ sơ

▪

Tối đa 12 tháng bao gồm cả thời gian
được hưởng theo Nghị quyết năm 2020

Điều kiện
Phải được sử dụng cho mục đích hỗ trợ nhân
viên
▪

Đã đóng đủ hoặc đang tạm dừng đóng
quỹ Hưu trí và Tử tuất đến cuối tháng
04/2021; và

▪

Bị giảm từ 15% số lao động tham gia
BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ so
với tháng 4/2021

▪

Không bị tính lãi cho khoản được tạm
dừng đóng

❖ Tạm dừng đóng quỹ Công đoàn

▪

Tạm dừng đóng đến ngày 31/12/2021

▪

Doanh nghiệp có 50% tổng số lao động
tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc

❖ Miễn đóng quỹ Công đoàn

▪

Miễn đóng từ ngày 1/5/2021-31/12/2021

▪

Người lao động có mức lương dưới mức
tối thiểu vùng
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Chính sách hỗ trợ

Thời gian/mức hỗ trợ

❖ Hỗ trợ tài chính cho hoạt động
đào tạo nghề

- 1.500.000 VND/nhân viên/tháng (66
USD)

- Tối đa 6 tháng

❖ Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất
nghiệp

- Đối với người lao động: từ 1.800.000
VND (79 USD) đến 3.300.000
VND/người lao động (145 USD)
01/10/2021 – 31/12/2021
- Đối với người sử dụng lao động: tỷ
lệ đóng BHTN giảm từ 1% xuống 0%

Điều kiện
Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
-

Đã đóng BHTN từ 12 tháng trở lên;

-

Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ;

-

Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ
trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019/2020;

-

Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề
nghiệp có phương án đào tạo cho người lao động.

-

Hồ sơ nộp từ 01/07/2021 – 30/06/2022

- Đối với người lao động: người lao động đang tham gia
BHTN tính đến ngày 30/9/2021 và người lao động được
bảo lưu thời gian đóng BHTN
- Đối với người sử dụng lao động: người sử dụng lao
động tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021

01/10/2021 – 30/09/2022.
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Người lao động

❖ Tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động,
nghỉ việc không hưởng
lương

Thời gian/mức hỗ trợ

▪

15 ngày đến 1 tháng: 1.855.000 VNĐ/người (81
USD)

▪

Từ 1 tháng: 3.710.000 VNĐ/người (163 USD)

▪

Tăng thêm 1.000.000 đồng/người đối với lao
động mang thai (44 USD);

▪

Thêm 1.000.000 đồng/con đối với người lao động
nuôi con dưới 6 tuổi (đối với cha hoặc mẹ);

▪

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 12/2021

❖ Ngừng việc do cách ly
hoặc phong tỏa

▪

❖ Chấm dứt hợp đồng
lao động

Điều kiện

▪

Đóng đủ BHXH cho đến khi tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động/ nghỉ việc
không hưởng lương

1.000.000 VNĐ/người

▪

Đóng đủ BHXH cho đến ngày ngừng việc

▪

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 12/2021

▪

Bị cách ly/phong tỏa từ 14 ngày trở lên

▪

3.710.000 VNĐ/người

▪

▪

Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 12/2021

Đóng đủ BHXH đến ngày chấm dứt hợp
đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng
trợ cấp thất nghiệp;

▪

Người sử dụng lao động bị cơ quan có
thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động
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Cơ sở pháp lý

Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm 2007

Hướng dẫn về kiểm soát
Covid-19:
▪

Nghị quyết 128/NQ-CP
của Chính phủ

▪

Quyết định 4800/QĐBYT của Bộ Y Tế

▪

Các hướng dẫn khác
của các UBND tỉnh,
thành phố

Nội dung

•

Người dân bắt buộc tiêm vaccine phòng các bệnh
truyền nhiễm nằm trong Danh mục các bệnh truyền
nhiễm thuộc đối tượng tiêm chủng bắt buộc

•

Covid-19 vẫn chưa được đưa vào Danh sách

•

Độ bao phủ của vắc-xin là một trong những tiêu chí để
(i) đánh giá mức độ dịch bệnh và (ii) kiểm soát dịch
bệnh trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh và các tổ
chức khác.

•

Những người có nhu cầu đi lại và/hoặc tham dự các
hoạt động tụ tập trong nhà và ngoài trời được yêu cầu:
(i)

đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19 sau 14 ngày;
hoặc

(ii)

đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng; hoặc

(iii) có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong
vòng 72 giờ

Diễn giải

•

Chính phủ hoặc người sử dụng lao
động không có quyền bắt buộc
người dân/ người lao động tiêm
vaccine Covid-19

•

Các biện pháp đảm bảo kiểm soát
dịch bệnh cần được đưa vào các
quy định nội bộ về lao động, bao
gồm yêu cầu nhân viên xuất trình
bằng chứng về tiêm chủng, hoặc đã
khỏi Covid-19 hoặc kết quả xét
nghiệm âm tính khi đến nơi làm
việc.

•

Việc không tuân thủ các chính sách
trên có thể khiến người lao động
phải chịu các biện pháp kỷ luật.

➢ Việc người lao động từ chối tiêm chủng KHÔNG thuộc trường hợp người sử dụng lao động được phép đơn phương
chấm dứt hoặc tạm dừng hợp đồng lao động.
➢ Các doanh nghiệp cần theo dõi và cập nhật các quy định/hướng dẫn mới nhất để có các biện pháp thích hợp.
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Ông Hoàng Thùy Dương
Partner
Trưởng Bộ phận Thuế
KPMG Việt Nam

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG, trong đó có 15 tháng làm việc tại KPMG Australia
trong lĩnh vực Định giá giao dịch liên kết toàn cầu (“GDLK”) và Tư vấn thuế doanh nghiệp, ông
Dương đang dẫn đầu các chuyên gia thuế tại KPMG để hỗ trợ khách hàng trong nhiều ngành khác
nhau. Ngoài ra, ông Dương cũng tham gia vào việc hình thành nhiều chính sách như Thỏa thuận
định giá trước đầu tiên của Việt Nam (APA) và Nghị định 20/2017 / NĐ-CP.

Bà Lê Thị Kiều Nga
Partner
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Bà Nga có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn về các vấn đề thuế, doanh
nghiệp và luật pháp cho các khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, các tổ chức tài
chính nước ngoài và trong nước, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty
quốc gia trong nước tại Việt Nam. Bà đã tư vấn cho khách hàng các vấn đề thuế, đầu tư và
quy định, bao gồm gia nhập thị trường, thẩm định thuế, sáp nhập và mua lại, thoái vốn và
tái cấu trúc công ty cũng như các cuộc điều tra và kiểm tra của cơ quan thuế địa phương.
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Ông Nhân Huỳnh
Partner
Trưởng Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Ông Nhân Huỳnh có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt là hoạch
định và tái cơ cấu về thuế, quản lý chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả về thuế, và hỗ trợ giải quyết tranh
chấp và bất đồng về thuế. Ông Huỳnh Nhân đồng thời có nhiều kinh nghiệm thực tiễn đại diện khách
hàng làm việc với Cơ quan Nhà nước về các vấn đề liên quan đến hải quan và thuế
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Bà Andrea Godfrey
Partner
Dịch vụ Di chuyển toàn cầu
KPMG Việt Nam
Bà Andrea là một chuyên gia về thuế với hơn 30 năm kinh nghiệm, qua đó bà đã có những đóng góp
quan trọng nhất định cho sự phát triển của lĩnh vực tư vấn thuế. Với tư cách là người đứng đầu phụ
trách hoạt động quản lý khối dịch vụ GMS tại KPMG Việt Nam – cung cấp các dịch vụ liên quan tới lao
động và sự di chuyển nội bộ, di chuyển quốc tế của các nhân sự tại các doanh nghiệp và các công ty,
tập đoàn đa quốc gia. Bà Andrea lãnh đạo đội ngũ sáng tạo và giàu kinh nghiệm của mình, bồi dưỡng
phát triển các chuyên gia tư vấn tâm huyết với nghề, luôn cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ
chất lượng về thuế nói chung, cũng như các dịch vụ tư vấn xuất nhập cảnh, dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế
thu nhập cá nhân nói riêng… Những dịch vụ này đảm bảo tính chuyên nghiệp và thực tiễn của hệ thống
GMS toàn cầu đồng thời liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực hoạt động khác của KPMG Việt Nam.
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Bà Nguyễn Thu Hường
Partner
Trưởng Bộ phận Tư vấn và
Tranh chấp Thuế và Quan hệ Chính phủ
KPMG Việt Nam

Bà Hường có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn thuế chuyên nghiệp và liên lạc với các cơ
quan quản lý thuế. Bà tư vấn cho các công ty đa quốc gia trong các cuộc tranh cãi và tranh
chấp về thuế, bao gồm hỗ trợ trong quá trình kiểm tra thuế do cơ quan thuế thực hiện, xây
dựng chiến lược và kế hoạch giải quyết tranh chấp ở các cơ quan thuế địa phương/trung
ương và cấp bộ. Bà sở hữu mạng lưới làm việc độc quyền với các cơ quan quản lý của Bộ
Tài chính và Tổng cục Thuế, đồng thời dẫn đầu trong việc cung cấp thông tin cập nhật kịp
thời về các chính sách thuế mới và tiềm năng.
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Ông Tạ Hồng Thái
Partner, Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Ông Thái có 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp tại Việt
Nam. Lĩnh vực chuyên môn của ông là tư vấn thuế và tuân thủ thuế, tư vấn và hỗ trợ các giao dịch mua
bán sáp nhập, tư vấn cơ cấu cổ phần và đầu tư. Ông Thái có nhiều kinh nghiệm tư vấn về thuế, đầu tư
và các vấn đề pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các
công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam với tư cách là nhà thầu nước ngoài.
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Bà Hồ Thị Bích Hạnh
Partner
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế và Dịch vụ Doanh nghiệp, bà Hạnh đã có
được kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thông qua việc tư vấn các vấn đề về thuế, đầu
tư và quy định cho nhiều tập đoàn Việt Nam và công ty nước ngoài trong các ngành khác
nhau. Bà cũng tham gia tư vấn và tham gia vào việc thẩm định thuế, mua bán sáp nhập,
thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn cơ cấu lại, thanh tra thuế và kiến nghị với cơ
quan thuế trung ương.
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Ông Nguyễn Thanh Hòa
Partner, Công ty Luật KPMG Việt Nam

Ông Hòa có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và thuế tại Việt Nam, trong đó có hơn 10
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thỏa thuận-Thuế-Pháp lý của KPMG tại Việt Nam. Ông đang lãnh đạo
Nhóm Gia nhập Thị trường cũng như các nhóm Tái cấu trúc Doanh nghiệp của công ty Luật KPMG. Ông
đã tư vấn và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau trong việc thâm nhập
hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
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Bà Bùi Thị Thanh Ngọc
Partner, Công ty Luật KPMG Việt Nam

Với 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và lịch sử làm việc với tư cách là cố vấn pháp lý
cho một tập đoàn viễn thông hàng đầu của Hàn Quốc, đối tác sáng lập của một công ty luật hàng đầu
Việt Nam, đối tác của một công ty luật hàng đầu của Pháp tại Việt Nam, bà Ngọc hiện đang hỗ trợ các
công ty về pháp lý các vấn đề liên quan đến Mua bán và Sáp nhập và Tái cấu trúc Doanh nghiệp, Giải
quyết Tranh chấp và Trọng tài, Quản trị Doanh nghiệp và Soạn thảo Hợp đồng Thương mại. Danh mục
khách hàng của bà bao gồm các công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia và các công ty Việt Nam
được xếp hạng hàng đầu.
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Bà Trần Thị Thúy Hà
Partner
Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Bà Hà có hơn 14 năm kinh nghiệm tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia từ Nhật Bản, Úc,
Châu Âu, Hoa Kỳ và khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong hàng chục dự án tư vấn về
thanh tra chuyển giá và giải quyết tranh chấp thuế, trong đó hầu hết các trường hợp đã
được giải quyết ngay trong quá trình thanh tra hoặc thông qua việc khiếu nại sau thanh tra.
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Ông Nguyễn Ngọc Thái
Partner
Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Với 15 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG, ông Thái có hiểu biết sâu sắc về hệ thống
pháp luật địa phương bao gồm thuế gián thu, thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân. Ông đã
chịu trách nhiệm hàng đầu trong một loạt các quy trình tư vấn về các vấn đề thuế, doanh
nghiệp và luật pháp cho các khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các công ty lớn của Việt Nam.
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