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I. TỔNG HỢP VỀ THUẾ 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các luật thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 với 

những điểm nổi bật dưới đây : 

1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) 

Bãi bỏ mức khống chế đối với chi phí quảng cáo và tiếp thị 

Bãi bỏ mức khống chế 15% đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến 
mại, tiếp tân, khánh tiết, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Với quy định mới này, thì các khoản chi nêu trên chỉ cần đảm bảo hai điều kiện cơ 
bản là được tính vào chi phí được trừ: 

- Thực tế phát sinh liên quan hoạt động kinh doanh; 

- Có hóa đơn chứng từ đầy đủ. 

Việc bãi bỏ mức khống chế này được đánh giá là động thái tốt của Chính phủ nhằm 
thúc đẩy doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình và mở rộng tầm ảnh hưởng 
trên thị trường. Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia tiên tiến khác trên thế giới 
đã và đang áp dụng. 

2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 

Thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh sẽ được tính theo mức thuế suất trên doanh 
thu (liệt kê dưới đây), không còn theo Biểu thuế lũy tiến. 

Hoạt động kinh doanh Thuế suất trên doanh 
thu (%) 

Phân phối, cung cấp hàng hoá 0,5 

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2 

Cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán 
hàng đa cấp 

5 

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng 
có bao thầu nguyên vật liệu 

1,5 

Hoạt động kinh doanh khác 1 

Lưu ý: đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu 
đồng/năm trở xuống thì sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. 

3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) 
 

Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT 

Những mặt hàng liệt kê dưới đây được chuyển từ diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 
5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT: 
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Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu 
đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. 

4. QUẢN LÝ THUẾ  

Mức tính tiền chậm nộp thuế thống nhất 0,05%/ngày 

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Luật đã bổ sung quy định bãi bỏ 

mức tiền chậm nộp thuế 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp từ ngày 

91 trở đi, thay vào đó, thống nhất một mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm 

nộp áp dụng đối với người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, 

thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, 

thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế. 

Hồ sơ khai thuế hàng tháng và hàng quý 

Theo Điều 5 Luật sửa đổi thì: 
“1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là Tờ khai thuế tháng; 
1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là Tờ khai thuế quý.” 

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2015, doanh nghiệp không cần nộp Bảng kê hóa đơn 
hàng hóa, dịch vụ bán ra và mua vào (đối với thuế GTGT) mà chỉ cần nộp Tờ khai 
thuế tháng/quý cho Cục thuế.  

Việc doanh nghiệp phải kê khai các bảng kê này theo quy định cũ là một trong các lý 
do dẫn đến số giờ khai thuế cao, vì vậy nội dung trên đã được sửa đổi nhằm thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

 

II. LAO ĐỘNG  

Thay đổi mức đóng BHTN từ ngày 01/01/2015  

Ngày 17/12/2014 Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban hành Công văn số 4064/BHXH-THU trong 
đó hướng dẫn mức đóng các loại bảo hiểm kể từ 01/01/2015 như sau: 

- Đối với BHXH, BHYT: mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng bảo hiểm vẫn là 20 lần 
mức lương cơ sở (hiện nay là 23.000.000 VNĐ) 

- Đối với BHTN: mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng bảo hiểm sẽ là 20 lần mức 
lương tối thiểu vùng (theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, từ năm sau vùng I lương tối thiểu 
vùng là 3.100.000 VNĐ/tháng, vậy mức tối đa làm căn cứ đóng BHTN sẽ là 62.000.000 VNĐ) 

 

III. VẤN ĐỀ KHÁC 

Xử lý hóa đơn bị hỏng, rách 

Ngày 11/12/2014 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5539/TCT-CS hướng dẫn về xử lý đối 

với hóa đơn bị hỏng, rách. 

Trường hợp hóa đơn bị hỏng do nguyên nhân khách quan trong quá trình lập (hóa đơn khi 

in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ), doanh nghiệp đã không đóng dấu 

giao khách hàng mà đã lập hóa đơn thay thế để giao cho khách hàng thì được xác định là 

hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và chỉ 

xử phạt cảnh cáo. 
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Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Theo Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2016: tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt với một số hàng hóa, dịch vụ 

như thuốc lá, rượu bia, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng. 

 

Các từ viết tắt 

 
 

 

 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CTLD Công ty liên doanh 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GTGT Thuế giá trị gia tăng UBND Ủy ban Nhân dân 

TNT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCT Tổng Cục Thuế BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội 

DNCX Doanh nghiệp chế xuất BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

KCX Khu chế xuất CV Công văn 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước  

KCN Khu công nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 

NSNN Ngân sách Nhà nước BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo thất nghiệp 
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CROWE HORWATH VIETNAM AUDIT CO., LTD 
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Ho Chi Minh City Office 

14th Floor, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, 

District 1, HCMC, Vietnam  

Tel: +84 8 3827 8096     Fax: +84 8 3827 8097 

Takayuki Jitsuhara (實原): takayuki.jitsuhara@i-glocal.com 

Vo Tan Huu: vo.tan.huu@i-glocal.com 

Tran Nguyen Trung: tran.nguyen.trung@i-glocal.com 

Le Quoc Duy: le.quoc.duy@i-glocal.com 

Dang Thanh Hieu: dang.thanh.hieu@i-glocal.com 

Vu Lam: lam.vu@crowehorwath.vn 

Duong Quynh Nga: duong.quynh.nga@vinabookkeeping.com 

 
Hanoi Office 

R.1206, 12th Floor, Indochina Plaza Hanoi Tower, 241 Xuan Thuy, 

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 

Tel: +84 4 2220 0334     Fax: +84 4 2220 0335 

Naoki Fukumoto (福本): naoki.fukumoto@i-glocal.com 

Ta Huong Ly: ta.huong.ly@i-glocal.com 

Nguyen Thi Loan: nguyen.thi.loan@i-glocal.com 

Nguyen Quynh Nam: nam.nguyen@crowehorwath.vn 

Nguyen Thi Thu Huyen: huyen.nguyen@crowehorwath.vn 

 

Website:   http://www.i-glocal.com 

http://www.crowehorwath.vn 

http://vinabookkeeping.com 
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