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Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers  

Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung  

sau đây: 

1. Hoàn thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi 

mượn;  

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án không 

thuộc lĩnh vực công nghệ cao nhưng được 

đầu tư vào khu công nghệ cao; và 

3. Chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt 

động cung cấp máy móc, thiết bị kèm phần 

mềm của nhà thầu nước ngoài. 



Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5608/

TCT-CS đề ngày 31/12/2020 với nội dung 

chính như sau: 

Chỉ các hoạt động quy định theo Luật Công nghệ 

cao mới được đầu tư vào trong khu công nghệ 

cao (“CNC”) và được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

Trường hợp doanh nghiệp được cấp phép vào 

khu CNC theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP, 

nếu lĩnh vực hoạt động không phải CNC nhưng 

vẫn đầu tư, hoạt động trong khu CNC thì có thể 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luật Thuế 

TNDN hiện hành. 
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ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN  

KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO 

NHƯNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO    

HOÀN THUẾ HÀNG HÓA TẠM NHẬP  

TÁI XUẤT ĐI MƯỢN  

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8115/TCHQ-TXNK đề ngày 28/12/2020 

về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn với nội dung như sau: 

Đối với hàng hóa đi mượn khi tạm nhập, trị giá hải quan là toàn bộ các chi phí mà người 

đi mượn phải trả để đưa hàng hóa đến cửa nhập khẩu đầu tiên, phù hợp với các chứng từ 

tài liệu liên quan đến hàng hóa đi mượn theo quy định. 

Khi tái xuất hàng hóa đi mượn nêu trên thì không thuộc trường hợp được hoàn thuế. 
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CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP 

TỪ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ KÈM PHẦN MỀM CỦA  

NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 110283/CT-TTHT đề ngày 28/12/2020 về 

chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị kèm phần mềm 

của nhà thầu nước ngoài với các nội dung chính như sau: 

Nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ cung cấp máy móc và bản quyền 

phần mềm trên cơ sở hợp đồng ký kết với doanh nghiệp Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng 

thuế theo quy định. 

Các loại thuế áp dụng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động cung cấp máy móc, thiết bị kèm 

phần mềm: Thuế GTGT và Thuế TNDN, tỷ lệ tính thuế trên doanh thu được xác định như 

sau: 

(i) Về thuế GTGT: 

• Phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

• Máy móc thiết bị (không đi kèm dịch vụ thực hiện tại Việt Nam) chỉ nộp thuế 

GTGT ở khâu nhập khẩu. 

(ii) Về thuế TNDN: 

• Đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu 

tính thuế là 10%. 

• Đối với máy móc thiết bị (không đi kèm dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam),  

tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%. 
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