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Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam 

(Đ/c: Lầu 5, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) 

Trả lời công văn số 46/VPHH ngày 14/08/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics 

Việt Nam (Hiệp hội Logistics Việt Nam) về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng 

tại kho ngoại quan theo Phiếu chuyển số 874/PC-VPCP ngày 23/08/2017 của Văn phòng Chính 

phủ, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại khoản 2d Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy 

định: 

“d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập 

chịu thuế phát sinh tại Việt Nam“. 

Tại khoản 2 Điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 nêu trên quy định: 

“Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c và điểm 6 khoản 2 Điều 2 của 

Luật này được thực hiện theo quy định của Chính phủ”. 

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: 

“3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các 

Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được có nguồn gốc 

từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền 

bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh 

doanh tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh“. 

Tại khoản 3 điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định: 

“3. Đối với doanh nghiệp quy định tại các Điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng 

hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:…  

b) Cung cấp các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1 %;“ 

Tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng: 

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyển nhập khẩu, phân phối tại thị 

trường Việt Nam, mua hàng hóa đề xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo 

pháp luật về thương mại“. 

- Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng: 

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa 

để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hóa hoặc để cho 

doanh nghiệp khác gia công“. 



Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm 

kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc 

để cho doanh nghiệp khác gia công thì không phải nộp thuế nhà thầu; trường hợp tổ chức, cá 

nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa 

thì có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định. 

Do đó, đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của Hiệp 

hội Logistics Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Tổng cục thuế trả lời để Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam biết./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Kinh tế tổng hợp (VPCP); 
- Lãnh đạo Bộ (để b/c); 

- Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC); 

- Lưu: VT, CS (2b). 
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