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Tháng 07 năm 2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức
lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng (“Dự
thảo”) thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP (“Nghị định 157”). Theo Dự thảo, mức
lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng so với Nghị định 157 như sau:

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Vùng Dự thảo Nghị định 157 Mức tăng 

I 4.420.000 4.180.000 240.000

II 3.920.000 3.710.000 210.000

III 3.430.000 3.250.000 180.000

IV 3.070.000 2.920.000 150.000

Địa bàn vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Dự thảo được điều chỉnh so
với Nghị định 157 như sau:

• Chuyển từ Vùng III lên Vùng II: Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành thuộc
tỉnh Bến Tre; Huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước

• Chuyển từ Vùng IV lên Vùng III: Huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ, Thị xã Cửa
Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An, các huyện Đông
Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa, Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày
Nam thuộc tỉnh Bến Tre

Đơn vị: Đồng/ tháng
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HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ QUÀ TẶNG THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Ngày 22/07/2019 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn 2875/TCT-DNNCN hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
đối với quà tặng từ chương trình khuyến mãi.

Theo Công văn, trường hợp Công ty thưởng cho khách hàng đạt doanh số theo hình thức không bằng tiền là một chuyến du lịch
theo chương trình khuyến mãi thì phần thưởng này được xác định là thu nhập từ quà tặng. Tuy nhiên, do quà tặng trong trường hợp này
không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên thu nhập của khách hàng không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

Lưu ý với các doanh nghiệp tham khảo hướng dẫn trên phải thực hiện chương trình khuyến mãi theo đúng hình thức được quy định tại
các văn bản pháp lý đối với hoạt động xúc tiến thương mại.

Hiện tại, RSM Việt Nam chưa ghi nhận hướng dẫn nào từ Cơ quan thuế về việc miễn thuế TNCN trong trường hợp phần thưởng bằng
tiền mặt và đối tượng nhận thưởng không phải là khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này và thông tin kịp thời đến Quý
doanh nghiệp trong các bản tin sau.

Theo nội dung Công văn 5826/TCHQ-TXNK ban hành trước đây vào ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) nhận định không
được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng sau đó xuất khẩu sản
phẩm theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ từ ngày 01/09/2016 vì lý do không phù hợp với quy định miễn thuế nhập khẩu tại Nghị định
134/2016/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc trường hợp này đã được miễn thuế nhập khẩu thì sẽ bị Cơ quan hải quan ấn định
thuế, tính số tiền chậm nộp, và xử lý phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, ngày 25/06/2019 vừa qua, TCHQ đã ban hành Công văn 4138/TCHQ-TXNK thay thế nội dung Công văn 5826/TCHQ- TXNK. 
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế nhập khẩu thay vì không được miễn thuế đối với tình huống này. 

Các trường hợp doanh nghiệp đã đóng thuế nhập khẩu và nộp các khoản phạt chưa được hướng dẫn hồi tố theo Công văn 4138/TCHQ-
TXNK, RSM Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản hướng dẫn tiếp theo đến Quý doanh nghiệp.

HƯỚNG DẪN VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐỂ SẢN XUẤT, GIA CÔNG HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU TẠI CHỖ
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HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
THEO ĐỊA BÀN

Ngày 02/08/2019 vừa qua, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 3042/TCT-CS hướng dẫn
về trường hợp không được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) theo địa
bàn như sau:

• Theo quy định, doanh nghiệp có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì
thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động
sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi (trừ các khoản thu nhập
không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN như thu nhập từ chuyển
nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh
doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt)

• Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn có bổ sung
ngành nghề kinh doanh thương mại nhưng doanh nghiệp không tăng vốn, không
thực hiện đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ hoạt động thương mại
được bổ sung không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn. Doanh nghiệp có
thể tham khảo thêm Công văn số 17008/BTC-CST do Bộ tài chính ban hành ngày
17/11/2015 cho tình huống tương tự

HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Ngày 08/07/2019 vừa qua, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 53582/CT-TTHT về việc ghi nhận chi phí được trừ đối với trường
hợp doanh nghiệp chi mua phần mềm qua website của nhà cung cấp nước ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ và
kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài và được ghi nhận vào chi phí được trừ nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

• Chi phí mua phần mềm có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; và
• Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định liên quan đến chi phí.

Công văn cũng hướng dẫn nếu doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn đáp ứng theo quy định của Việt Nam, do nhà cung cấp
nước ngoài không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam, thì có thể thay thế bằng tờ khai và chứng từ nộp thuế cho nhà thầu nước
ngoài theo quy định.
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LIÊN HỆ

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho 
những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy
nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM 
Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do 
kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty 
kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài phán nào. 
Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng 
đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được 
sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2019. Tất cả các quyền được bảo hộ.

www.rsm.global/vietnam
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