
THÁNG 12/2020 
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần 

của BLawyers Vietnam, một bản cập nhật các tin tức 

pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và 

quy định pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers 

Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung 

sau đây: 

1. Ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp 

sáp nhập dự án đầu tư;  

2. Thuế TNCN đối với cá nhân là người 

Việt Nam phát sinh thu nhập từ hoạt 

động đầu tư vốn tại nước ngoài; và 

3. Giải đáp vướng mắc trong quy định 

pháp luật về ủy quyền. 



  

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN TRONG TRƯỜNG HỢP  

SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số  

6019/CT-THTT đề ngày 30/10/2020 về ưu đãi thuế TNDN 

trong trường hợp sáp nhập dự án đầu tư với nội dung  

như sau: 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành từ việc sáp nhập  

02 dự án đầu tư cùng địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN 

thì dự án sau khi sáp nhập không thuộc trường hợp áp dụng ưu 

đãi thuế TNDN như dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng. 

Doanh nghiệp được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án  

đầu tư trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục 

đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp  

tự xác định ưu đãi thuế TNDN theo quy định.  

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 95846/CT-TTHT 

đề ngày 02/11/2020 về chính sách thuế TNCN đối với  

thu nhập từ đầu tư vốn với nội dung như sau: 

Trường hợp cá nhân người Việt Nam phát sinh thu nhập từ  

đầu tư vốn tại nước ngoài: 

• Nếu là cá nhân không cư trú thì không phải nộp thuế 

TNCN tại Việt Nam. 

• Nếu là cá nhân cư trú thì tính vào thu nhập chịu thuế 

TNCN theo quy định. 

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam 

và Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực, nếu cá nhân phải nộp thuế 

TNCN tại Việt Nam thì sẽ được khấu trừ số thuế đã nộp tại 

Hoa Kỳ. 

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 

PHÁT SINH THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN 

TẠI NƯỚC NGOÀI  
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GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG  

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ỦY QUYỀN  

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3817/BTP-PLDSKT đề ngày 15/10/2020 trả lời 

kiến nghị về vướng mắc trong quy định pháp luật về ủy quyền như sau:  

Hợp đồng ủy quyền được xác lập không dựa trên tên gọi của văn bản. Văn bản  

ủy quyền có chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, xác lập quan hệ ủy quyền 

sẽ được xem là hợp đồng ủy quyền. 

Trong trường hợp được bên ủy quyền đồng ý, bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại 

cho người khác thực hiện bằng văn bản, với điều kiện tuân thủ hình thức phù hợp với 

hợp đồng ủy quyền ban đầu.  

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác 

thực hiện công việc, người đại diện này có thể ủy quyền theo các phương án sau:  

• Người đại diện theo pháp luật nhân danh doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác 

thực hiện các công việc được ủy quyền theo văn bản ủy quyền;  

• Người đại diện theo pháp luật nhân danh cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác  

thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình trong phạm vi được ủy quyền theo 

văn bản ủy quyền.  

8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  

Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 
 

 

 

 

 

(+84) 93 7879 724 

  

www.blawyersvn.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     consult@blawyersvn.com 

02 Cập nhật pháp luật | Tháng 12/2020 

http://www.blawyersvn.com/

