
 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 04 nội dung 

sau đây: 

1. Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của 

chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;  

2. Thủ tục thành lập dự án đầu tư trong khu công nghiệp;  

3. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả tiền 

lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động nước ngoài; và 

4. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi trả tiền 

lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động nước ngoài. 

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 của pháp luật mới nhất của Việt Nam 
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CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP PHÁT 

SINH TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CHUYÊN 

GIA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 

Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 11900/CTHN-TTHT vào ngày 

16/4/2021 hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ tiền 

lương, tiền công của chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với những 

nội dung sau: 

• Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú trong năm 

tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ 

Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN 

theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. 

• Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân không cư trú trong 

năm tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam 

(không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập). Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo mức 

thuế suất 20%. 

• Trường hợp chuyên gia nước ngoài đủ điều kiện miễn thuế TNCN thì chuyên gia 

nước ngoài phải lập hồ sơ miễn thuế theo quy định. 

THỦ TỤC THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU 

CÔNG NGHIỆP 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn 2040/BKHĐT-QLKKT đề ngày 

12/4/2021 hướng dẫn về thủ tục thành lập dự án đầu tư trong khu công nghiệp với 

nội dung như sau: 

• Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và mẫu văn bản về thủ tục đầu tư được 

thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

• Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ, không được 

yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định 

của pháp luật. 

• Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm giải quyết các khó khăn mắc của nhà 

đầu tư tại khu công nghiệp. 
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CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN 

ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG DOANH NGHIỆP CHI TRẢ 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

Cục thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2405/CT-TTHT đề ngày 02/4/2021 

về việc hướng dẫn ghi nhận chi phí thuế thu nhập cá nhân của nhân viên nước ngoài khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN với những nội dung sau:  

Đối với trường hợp các chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam theo bổ nhiệm của 

Công ty mẹ ở nước ngoài và nhận 02 nguồn thu nhập do Công ty ở Việt Nam và Công ty mẹ ở nước 

ngoài chi trả, Công ty Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN nếu có có hợp đồng thỏa thuận quy định thu nhập ở nước ngoài và Việt Nam là lương NET và 

tất cả các khoản thuế thu nhập cá nhân từ 02 nguồn thu nhập trên sẽ do Công ty Việt Nam chi trả. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 

ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 

Vào ngày 14/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT về việc công 

bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra 

nước ngoài với những nội dung sau: 

Thủ tục hành chính mới: 

• Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (“GCN”) với dự án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc Hội.  

• Hiệu đính GCN. 

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 

• Cấp GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội. 

• Cấp GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng 
Chính phủ. 

• Điều chỉnh GCN đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ 
tướng Chính phủ. 

• Cấp GCN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài. 

• Điều chỉnh GCN đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài. 

• Cấp lại GCN. 

• Chấm dứt hiệu lực GCN. 

• Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài. 

• Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước. 
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