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PROFESSIONAL NEWSLETTER NOVEMBER 2022 
 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 

 NEW LEGAL DOCUMENTS ISSUED 

 

• QUỐC HỘI/ NATIONAL ASSEMBLY 

 

1. Luật số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 

Law No. 14/2022/QH15 dated November 15, 2022 

Luật phòng, chống rửa tiền 

Law on Prevention of money laundering 

- Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; Việc 

phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ 

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định 

của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt. 

Scope of adjustment: This Law prescribes measures to prevent, detect, stop and handle 

organizations and individuals that commit money laundering; responsibilities of 

agencies, organizations and individuals in the prevention and anti of money 

laundering; international cooperation on money laundering prevention and anti; The 

prevention and anti of money laundering by organizations and individuals to finance 

terrorism or finance the proliferation of weapons of mass destruction shall comply with 

the provisions of this Law, the provisions of the Criminal Code and the Law on 

prevention and anti of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. 

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức tài chính; Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài 

chính có liên quan; Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, 

tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, 

nghề phi tài chính có liên quan; Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến 

phòng, chống rửa tiền. 

Subjects of application: Financial institutions; Organizations and individuals engaged 

in related non-financial business lines; Vietnamese organizations and individuals, 

foreign organizations, foreigners, international organizations having transactions with 

financial institutions, organizations and individuals involved in related non-financial 

business lines; Other organizations, individuals and agencies related to money 

laundering prevention and combat. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

This Law takes effect from March 1, 2023. 

 

  



 

 

 

• CHÍNH PHỦ/ Government 

 

2. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 

Decree No. 99/2022/NĐ-CP dated November 30, 2022 

Về đăng ký biện pháp bảo đảm  

About registration of security interest 

- Nghị định này quy định về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản (sau đây gọi là biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo 

đảm; Đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng 

chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 

Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đối với các vấn đề không 

quy định trong pháp luật về chứng khoán thì thực hiện theo quy định liên quan đến 

đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển tại Nghị định 

này. 

This Decree provides for the registration and provision of information on property 

security interests (hereinafter referred to as security interests); State management of 

security interest registration. Registration of security interests and provision of 

information on security interests with securities centrally registered at the Vietnam 

Securities Depository and Clearing Corporation shall comply with the requirements of 

the law on securities. For matters not specified in the law on securities, the conditions 

relating to the registration of security interests in movable property other than aircraft 

or vessels shall be complied with in this Decree. 

- Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

đến đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 

This Decree applies to agencies, organizations and individuals participating in or 

related to the registration, provision of information about security interests, and state 

management of registration of security interests. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

This Decree takes effect from January 15, 2023. 

 

• BỘ TÀI CHÍNH/ MINISTRY OF FINANCE 

 

3. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7 tháng 11 năm 2022 

Circular No. 67/2022/TT-BTC dated November 7, 2022 

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ của doanh nghiệp  

Guidance on tax obligations when enterprises set up and use their Foundation for Science 

and Technology Development. 

- Thông tư này hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Quỹ). 

This Circular guiding on tax obligations when enterprises set up and use there 

Foundation for Science and Technology Development (Hereinafter referred to Funds) 

- Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), các cơ quan nhà nước, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan. 

Subjects of application: Enterprises established and operating under Vietnamese Law 

("Companies"), other relevant state agencies, organizations and individuals. 

 



 

 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 và áp dụng cho việc 

xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. 

This Circular takes effect from December 23, 2022, and applies to determining tax 

obligations from the corporate income tax period of 2022. 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 

 DISPATCH OF GUIDANCES AND REPLIES 

• TỔNG CỤC THUẾ/ GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION 

 

4. Số 4223/TCT-CS ngày 15 tháng 11 năm 2022 

No. 4223/TCT-CS on November 15, 2022 

V/v chính sách thuế 

About tax policy 

Hợp đồng thầu không quy định chi tiết số lượng, đơn giá của từng loại vật tư, thiết bị theo 

tiêu chuẩn thông số kỹ thuật mà nhà thầu phải cung cấp cho công trình và hóa đơn, chứng 

từ thanh toán cũng không chi tiết phần giá trị máy móc, thiết bị gắn với hạng mục thi công 

xây dựng thì không có cơ sở để tách phần giá trị của công việc “Mua sắm, cung cấp vật tư, 

thiết bị” để áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế theo mức 1%. 

The bidding contract does not specify the quantity and unit price of each type of materials 

and equipment according to the technical specifications that the contractor must provide 

for the work, and invoices and payment vouchers also do not detail the value of machinery 

and equipment associated with construction items, then there is no basis for separating the 

value of the work "Purchasing and supplying materials and equipment" to apply the 

percentage of CIT calculated on taxable turnover at the rate of 1%. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI/ HANOI DEPARTMENT OF TAXATION 

 

5. Số 53403/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 11 năm 2022 

No. 53403/CTHN-TTHT on November 4, 2022 

V/v kê khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh 

About VAT declaration for real estate transfer outside the province 

- Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà 

để chuyển nhượng tại địa bàn tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì công ty thực hiện 

nộp tờ khai mẫu 01/GTGT để kê khai riêng thuế GTGT của dự án hoặc từng dự án (nếu 

trong trường hợp tại tỉnh, thành phố công ty có nhiều dự án nhà ở khác nhau) cho cơ 

quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

The company has real estate transfer activities of infrastructure investment projects, 

houses for transfer in another province differ from the place where its head office is 

located, the company shall submit a declaration form 01/GTGT to declare the VAT of 

the project or each project separately (if in the case in the province or city the company 

has many different housing projects) to the tax authority where the real estate transfer 

is conducted as prescribed at Point b Clause 1 Article 11 of Decree 126/2020/ND-CP. 

  



 

 

 

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường tại trụ sở chính, Công ty kê khai 

theo mẫu 01/GTGT không bao gồm hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. 

For normal production and business activities at the head office, the Company declares 

according to form 01/GTGT, excluding the transfer of real estate outside the province. 

 

6. Số 53394/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 11 năm 2022 

No. 53394/CTHN-TTHT on November 4, 2022 

V/v chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh 

About tax policy when paying sales support for business households and individuals 

- Công ty chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng 

tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 

khoán thì Công ty có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo tỷ lệ 

% tính thuế GTGT là 1% và tỷ lệ % tính thuế TNCN là 0.5%. Đồng thời Công ty có 

trách nhiệm kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo tờ khai 

mẫu số 01/CNKD theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của 

Bộ Tài chính. 

The Company is responsible for declaring tax and paying tax on behalf of individuals 

at the rate of 1% VAT and 0.5% rate of PIT corresponding to the spending support of 

the Company for sales, spending support by cash or non-cash to individuals who are 

business households, individuals paying tax under presumption method. Also, the 

Company is responsible for fully declaring the criteria on Appendix 01-1/BK-CNKD 

enclosed with the declaration form No. 01/CNKD as prescribed in Clause 1, Article 16 

of Circular No. 40/2021/TT- BTC of the Ministry of Finance. 

- Khoản thuế Công ty nộp thay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên không được 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 

4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC). 

The tax paid by the Company on behalf of business households and individuals 

mentioned above is not included in the deductible expenses when determining taxable 

income according to the provisions of Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated 

22 June 2015 of the Ministry of Finance amending and supplementing Article 6 of 

Circular No. 78/2014/TT-BTC (amended and supplemented in Clause 2, Article 6 of 

Circular No. 119/2014/TT-BTC and Article 1 Circular No. 151/2014/TT-BTC). 

 

7. Số 53408/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 11 năm 2022 

No. 53408/CTHN-TTHT on November 4, 2022 

V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT 

About applying of VAT rate 

Công ty (kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) cung ứng dịch vụ 

trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, nếu đáp ứng 

các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp áp dụng thuế 

suất thuế GTGT 0%. 

The company (declaring and paying value-added tax by the deduction method) provides 

services directly to organizations and individuals abroad and consumes them outside 

Vietnam if it meets the conditions specified in point b Clause 2 Article 9 Circular No. 

219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013, and not in the cases specified in Clause 2,  

 



 

 

 

 

Article 1 of Circular No. 130/2016/TT-BTC dated August 12/ 2016 of the Ministry of 

Finance, it is in the case of applying the VAT rate of 0%. 

 

8. Số 53405/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 11 năm 2022 

No. 53405/CTHN-TTHT on November 11 2022 

V/v chính sách thuế TNCN 

About the policies of PIT 

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập trực tiếp chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng... cho 

người lao động thì trước khi trả thu nhập, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 

thuế TNCN theo quy định. Việc khấu trừ thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại 

khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

If an income-paying organization directly pays wages, remunerations, bonuses, Etc., to 

employees before paying income, the income-paying organization is responsible for 

withholding PIT as prescribed. The withholding of PIT shall comply with the guidance 

in Clause 1, Article 25 of Circular No. 111/2013/TT-BTC of the Ministry of Finance. 

- Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; 

cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng 

được trả từ nước ngoài thì thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo quy định 

Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

In case the resident individual earns income from salary or wages paid from abroad, 

Non-resident individuals who earn incomes from salaries or wages arising in Vietnam 

but are paid from abroad are eligible to directly declare tax with tax authorities 

according to the provisions of Article 19 of Circular No. 80/2021/TT- BTC. 

- Trường hợp cá nhân không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định 

tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì phải trực tiếp khai quyết 

toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp 

thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo theo quy định tại điểm d.3 

khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

In case an individual does not satisfy the conditions for being authorized to make a 

final settlement as prescribed in Point d.2 Clause 6 Article 8 of Decree No. 

126/2020/ND-CP, he/she must directly declare PIT finalization with the tax agency if 

have additional tax payable or have overpaid tax amount to be refunded or offset in the 

next tax declaration period as prescribed at Point d.3 Clause 6 Article 8 of Decree No. 

126/2020/ND-CP of the Government. 

 

9. Số 53673/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 11 năm 2022 

No. 53673/CTHN-TTHT on November 7 2022 

V/v thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ sinh con 

About the taxable income subject to maternity leave 

Trường hợp cá nhân người lao động nhận được khoản tiền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

hỗ trợ có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động; mức chi phù hợp với mức xác 

định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của văn bản hướng dẫn thi 

hành luật thuế TNDN (Tổng số chi có tính chất phúc lợi của tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh 

nghiệp) thì khoản tiền nhận được này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 

của người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC và 

điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

 

 

 



 

 

 

In case an individual employee receives an amount of money directly paid by an 

organization or individual paying a benefit of a welfare nature to the employee, the level of 

expenditure is consistent with the level of determination of taxable income according to the 

provisions of the guiding document on the implementation of the CIT law (the total amount 

of welfare expenditures of the income-paying organization or individual must not exceed 

one average monthly salary made in the tax year of the enterprise), this amount received is 

not included in the employee's taxable income as prescribed in Clause 5, Article 11 of 

Circular No. 92/ 2015/TT-BTC and Point 2.30, Clause 2, Article 4 of Circular No. 

96/2015/TT-BTC. 

 

10. Số 55897/CTHN-TTHT ngày 17 tháng 11 năm 2022 

No. 55897/CTHN-TTHT on November 17 2022 

V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 

About the VAT rate for services provided to export processing enterprises 

Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất để cung cấp dịch vụ kiểm tra, phân loại 

linh kiện điện tử thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thi dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử mà 

Công ty cung cấp là dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng  

điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. 

The Company signs a contract with an export processing enterprise to inspect and classify 

electronic components belonging to the case as specified in Point b, Clause 1, Article 9 of 

Circular No. 219/2013/TT-BTC of the Ministry of Finance. The service the Company 

provides is an export service; the VAT rate of 0% is applied if responded to the conditions 

specified in Clause 2, Article 9 of Circular No. 219/2013/TT-BTC and not in the cases 

specified in Clause 2, Article 1 of Circular No. 130/2016/TT-BTC of the Ministry of 

Finance. 

 

11. Số 56701/CTHN-TTHT ngày 21 tháng 11 năm 2022 

No. 56701/CTHN-TTHT on November 21 2022 

V/v khai thuế GTGT KD vãng lai ngoại tỉnh 

About VAT declaration for current business outside the province 

- Trường hợp hoạt động xây dựng diễn ra trong khu phi thuế quan thuộc tỉnh khác nơi 

Công ty đóng trụ sở chính, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các quy 

định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không phát sinh số 

thuế GTGT phải nộp đối với khoản doanh thu từ hoạt động xây dựng này thì không 

phải thực hiện phân bố số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh. Do 

đó, Công ty không phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng 

mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu 05/GTGT ban 

hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

In case of construction activities take place in a non-tariff zone of another province 

where the Company's head office is located, the VAT rate of 0% is applied if it meets 

the provisions of Point b, Clause 2, Article 9 Circular No. 219/2013/TT-BTC and no 

VAT payable on the revenue from this construction activity is not required to distribute 

the payable tax amount to each province where the business takes place. Therefore, the 

Company is not required to declare value-added tax on those works and work items 

with the tax authority where the construction works, according to form 05/GTGT issued 

together with Appendix II of Circular 80. 2021/TT-BTC. 

- Trường hợp Nhà thầu phụ ký hợp đồng trực tiếp với Nhà thầu chính, không ký hợp 

đồng trực tiếp với Chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi 

đóng trụ sở chính thì Nhà thầu phụ không phải khai thuế giá trị gia tăng của các công 



 

 

trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo hướng dẫn tại tiết c.1, điểm 

c, Khoản 3, Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. 

 

In case the sub-contractor signs a contract directly with the main contractor and does 

not sign a direct contract with the investor to execute the construction work in a 

province other than the place where the head office is located, the sub-contractor is not 

required to declare the VAT of such works with the tax authority of the locality where 

the works are located according to the guidance in Item c.1, point c, Clause 3, Article 

13 of Circular 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021, of the Ministry of Finance. 

 

12. Số 57306/CTHN-TTHT ngày 23 tháng 11 năm 2022 

No. 57306/CTHN-TTHT on November 23 2022 

V/v chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng 

About the CIT policies for bank deposit interest 

Pháp luật thuế TNDN không quy định việc xác định khoản thu nhập dự kiến thu được 

nhưng chưa thực tế phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. 

Trường hợp Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền 

gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế 

thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. 

The CIT law does not stipulate the determination of the expected income to be collected but 

not actually incurred, which is included in the taxable income in the tax period. In case Sun 

Asterisk Vietnam Co., Ltd. actually generates income from interest on bank deposits, this 

income shall be included in the taxable income of the actual tax period in which the income 

is generated according to the guidance in Clause 7 of this Article7 Circular No. 

78/2014/TT-BTC dated 18/6/2014 of the Ministry of Finance mentioned above. 

 

13. Số 57837/CTHN-TTHT ngày 25 tháng 11 năm 2022 

13. No. 57837/CTHN-TTHT on November 25, 2022 

V/v chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản 

About tax policy for asset liquidation 

Trường hợp VPĐD Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội là văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu 

có hoạt động thanh lý tài sản là hàng hóa đã mua để phục vụ hoạt động của văn phòng đại 

diện thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN. 

In case the representative office of Mitsui Oil Exploration Co., Ltd in Hanoi city is a 

representative office of a foreign trader in Vietnam that is not engaged in production or 

business activities if there is a liquidation of purchased goods to serve the operation of 

representative offices, they are not required to declare and pay VAT and CIT. 

 

14. Số 57838/CTHN-TTHT ngày 25 tháng 11 năm 2022 

No. 57838/CTHN-TTHT on November 25 2022 

V/v kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư 

About tax declaration for real estate transfer of investment projects 

Công ty cổ phần Kosy có trụ sở chính tại Hà Nội, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

pháp khấu trừ phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng, nhà để chuyển nhượng tại tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thì Công ty thực 

hiện khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu 

tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của 

khách hàng theo tiến độ) theo mẫu 01/GTGT tại cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 



 

 

 

 

Kosy Joint Stock Company, headquartered in Hanoi, and paid value-added tax according 

to the deduction method, arises real estate transfer activities of infrastructure investment  

projects, houses for transfer in the province, the city which is different from that the head 

office is located, the Company shall declare value-added tax on the real estate transfer of 

the infrastructure investment project, the house for transfer (including the case with 

advance payment from customers according to the schedule) according to the form 

01/GTGT at the tax authority where the real estate transfer is carried out as prescribed at 

Point b, Clause 1, Article 11 of Decree No. 126/2020/ND-CP dated 19 October 2020 of the 

Government. 

 

15. Số 57839/CTHN-TTHT ngày 25 tháng 11 năm 2022 

No. 57839/CTHN-TTHT on November 25 2022 

V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

About tax policy for foreign contractors 

- Công ty giao nhận B (ở nước ngoài) phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ vận tải 

quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài trên cơ sở hợp đồng ký với tổ chức Việt Nam thì 

thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên. 

Forwarding firm B (overseas), generating income from providing international 

transport services from Vietnam to abroad based on a contract signed with a 

Vietnamese organization, is subject to the tax liability for foreign contractors as 

prescribed in Clause 1, Article 1 of Circular 103/2014/TT-BTC mentioned above. 

- Trường hợp Công ty B không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 

Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế nhà 

thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ TNDN đối với dịch vụ vận chuyển quốc 

tế là 2% trên doanh thu tính thuế TNDN hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 103/TT-

BTC. 

In case Company B fails to satisfy one of the conditions mentioned in Article 8 of 

Circular No. 103/2014/TT-BTC, the Vietnamese party is responsible for withholding 

and paying contractor tax on behalf of the foreign contractor at the rate of the CIT rate 

for international transportation services is 2% of the revenue for calculating CIT as 

guided in Article 13 of Circular No. 103/TT-BTC. 

- Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà 

thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải 

nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt 

Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có) theo quy định tại 

tiết a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 103/TT-BTC. 

Revenue subject to CIT is the total revenue excluding VAT received by foreign 

contractors and foreign sub-contractors, excluding payable taxes. The taxable turnover 

includes expenses paid by the Vietnamese party on behalf of the foreign contractor or 

foreign sub-contractor (if any) according to the provisions of Item a, Clause 1, Article 

13 of Circular No. 103/TT -BTC. 

 

16. Số 58217/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 11 năm 2022 

No. 58217/CTHN-TTHT on November 28 2022 

V/v chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho NLĐ những ngày phép chưa nghỉ 

About the deductible expenses for payment to employees for leave days that are still unused. 

Ngân hàng có chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao 

động phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì 

Ngân hàng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với 



 

 

khoản chi nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc 

các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 

16/03/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có). 

The bank pays the salary for the employee's annual unused leave days under the provisions 

of the Labor Code and its guiding documents. In that case, the bank shall be included in the 

deductible expenses when determining income subject to CIT for the above expenditure if it 

meets the conditions specified in Clause 1, Article 4 and is not included in the non-

deductible expenses specified in Clause 2, Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated 

June 22, 2015, of the Ministry of Finance, Clause 2, Article 3 of Circular No. 25/2018/TT-

BTC dated March 16, 2018, of the Ministry of Finance and related amendments and 

supplements (if any). 

 

 

 


