
   

BẢN TIN 
Ấn bản số 2/2012 

Quý độc giả thân mến,  

Hoan nghênh Qu{ Vị đến với Bản Tin Luật mới nhất này của Công Ty chúng tôi. Kz này, bản tin sẽ gửi đến Qu{ Vị 
những tiến triển mới và thú vị trong thế giới luật Việt Nam và của riêng Công Ty Luật Frasers chúng tôi. 

Công Ty Luật Frasers Đầu Tư Cho Tương Lai Qua Việc Bổ Nhiệm Một Luật Sư Thành 
Viên Mới 

Công Ty chúng tôi tự hào thông báo đến Qu{ Vị việc chúng tôi bổ nhiệm Ông Justin Gisz làm Luật Sư Thành Viên 
của Công Ty chúng tôi. Ông Justin làm việc tại Công Ty chúng tôi từ năm 2007; trong suốt thời gian này Ông  
Justin đã thể hiện mình là một đồng nghiệp được đánh giá cao trong Công Ty và được nể trọng trong cộng đồng 
doanh nghiệp vì sự nhạy cảm thương mại vững chắc và hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng. Với kiến thức sâu 
rộng của Ông về Luật Việt Nam và quốc tế, Ông Justin đã được Tạp Chí The Legal 500 Asia Pacific tuyên dương là 
một Luật Sư “có kỹ năng, kiến thức tốt, rất đáng tin cậy, và cung cấp dịch vụ chất lượng nhất quán”. Việc bổ 
nhiệm Ông Justin lên chức danh Luật Sư Thành Viên của Công Ty sẽ củng cố thêm chất lượng hành nghề của 
Công Ty chúng tôi, đảm bảo sự phát triển, tăng trưởng lâu dài của Công Ty. Ông Justin tập trung vào các vấn đề 
về doanh nghiệp và thương mại. Luật Sư Thành Viên Điều Hành Mark Fraser bày tỏ: “Frasers rất vui mừng với 
việc Ông Justin được bổ nhiệm làm luật sư thành viên của công ty. Sự thăng tiến của Ông Justin đánh dấu cam 
kết lâu dài của Ông đối với Frasers và đối với việc thường xuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao với 
cương vị lãnh đạo trong đội ngũ Frasers đối với khách hàng, phần lớn là những công ty đa quốc gia hàng đầu 
trên thế giới.” 

Làm nền tảng cho việc xây dựng kỹ năng hành nghề tốt tạo cơ hội phát triển cho các luật sư của Công Ty cũng 
như đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ hạng nhất cho khách hàng của mình, Công Ty Luật Frasers vui mừng thông 
báo đến Qu{ Vị việc Bà Lưu Thị Xuân Trang, Bà Phùng Thị Thanh Thảo, Ông Nguyễn Việt Hà và Ông Phạm Bá Linh 
được đề bạt lên vị trí Luật Sư Cao Cấp.    

Trở lại những tiến triển trong các vấn đề pháp l{ kz này, chúng tôi xin gửi đến Qu{ Vị những tin tức cập nhật về 
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Thuế Thu Nhập Cá Nhân đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam và vấn đề Hợp 
Pháp Hóa Lãnh Sự và Chứng Nhận Lãnh Sự - một thủ tục mà đa số Qu{ Vị đều gặp phải khi đầu tư vào Việt Nam. 

Trong bản tin kz này, chúng tôi sẽ điểm qua: 

 Công Văn số 4263 hướng dẫn trách nhiệm nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân đối với người lao động nước ngoài 
có thu nhập tại Việt Nam. 

 Nghị Định 111 về các thủ tục Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự và Chứng Nhận Lãnh Sự, bao gồm những giấy tờ cần 
phải nộp trong bộ hồ sơ đơn xin thực hiện những thủ tục này; và 

 Nghị Định 113 sửa đổi các quy định về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, làm rõ việc áp dụng thuế này và tránh đánh 
thuế hai lần đối với một số mặt hàng sản xuất trong nước kể từ khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường; 

Chúng tôi tin rằng Qu{ Độc Giả sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong bản tin này và hoan nghênh mọi phản hồi 
hoặc nhận xét của Qu{ Vị. Mọi nhận xét của Qu{ Vị xin gởi về địa chỉ newsletter@frasersvn.com.  
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Với mong muốn cung cấp đến Qu{ Vị những thông tin cập nhật hữu ích về các văn bản pháp luật mới ban hành, 
Bản Tin Luật của Công Ty chúng tôi không phải là bản tư vấn pháp l{ chính thức. Nếu Qu{ Vị cần tìm hiểu thêm 
thông tin về bất cứ vấn đề gì trong bản tin này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. 

Hướng Dẫn Thêm Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Nước Ngoài Tại 
Việt Nam 

Nhiều người nước ngoài đang làm việc (và đóng thuế thu thập) tại Việt Nam có thể có thu nhập từ kinh doanh 
hoặc thu nhập được trả từ nước ngoài. Hơn nữa, nhiều cơ sơ kinh doanh hoạt động tại Việt Nam có người lao 
động không-phải-là-người-Việt-Nam, những người có thể đến Việt Nam thường xuyên và có trách nhiệm thuộc 
phạm vi do Việt Nam quản l{ lao động nhưng không phải là người lao động hay cá nhân cư trú tại Việt Nam. 
Tổng Cục Thuế Việt Nam đã được yêu cầu làm rõ việc quản lí của mình đối với các thu nhập như vậy trong một 
khoảng thời gian và vừa ban hành hướng dẫn thêm về lọai thu nhập nào được xem là thu nhập tính thuế tại Việt 
Nam và nó sẽ được tính như thế nào. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2011, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công Văn số 4263/TCT-TNCN về nghĩa vụ thuế thu 
nhập cá nhân đối với người nước ngoài có thu nhập phát sinh từ công việc tại Việt Nam (Công Văn 4263). Công 
Văn 4263 cũng được áp dụng cho cá nhân nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện hay quản l{ dự án tại Việt 
Nam nhưng thu nhập được trả tại nước ngoài (bất kể trả vào tài khoản tại Việt Nam hay tại nước ngoài). Câu 
chữ chính xác trong Công Văn này được dùng rất khắt khe, dẫn đến các trường hợp có thể, về mặt l{ thuyết, 
bao gồm cả tiền lương được trả cho các công việc được thực hiện liên quan Việt Nam, ví dụ như một Giám Đốc 
Điều Hành tại Hồng Kông, nhưng quản lí từ xa công việc kinh doanh tại Việt Nam. 

Nếu cá nhân như vậy được xem là cá nhân cư trú theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân1, thu nhập chịu thuế sẽ 
được xem xét là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi thu nhập đó được 
trả hay nhận. 

Trong trường hợp cá nhân này được xem là cá nhân không cư trú2, thu nhập chịu thuế được xem là thu nhập 
phát sinh do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả hoặc nhận thu nhập. 

Trong trường hợp thu nhập được trả từ nước ngoài cho công việc được thực hiện đồng thời ở Việt Nam và 
nước ngoài (thu nhập toàn cầu) và phần thu nhập trả cho công việc làm tại Việt Nam không được tách riêng với 
các thu nhập khác thì tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam được xác định theo công thức được  Tổng Cục Thuế 
ban hành như sau: 
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1 Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây: 

 Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt 

Nam; 

 Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng k{ thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời 
hạn. 

2 Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện của cá nhân cư trú nêu trên.  
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Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 
 

 

 

 

 
 

Đối với các trường hợp khác: 

 

 

 

 

Trong đó, các thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam là các khoản lợi ích khác bằng tiền 
hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công, do người sử dụng lao đông 
trả hoặc trả hộ cho người lao động. 

Các cơ quan thuế hướng đến việc mở rộng mạng lưới thu của họ. Các cá nhân và tổ chức tiến hành kinh doanh 
tại Việt Nam cần phải nhận thức về qui định này để đảm bảo việc tuân thủ và tránh các rắc rối không cần thiết 
phát sinh về thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt câu hỏi về tính thực tiễn và hiệu quả của qui 
định này hiện nay và sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật sự phát triển về các biện pháp thực thi của các cơ quan thuế 
Việt Nam. 

 

Qui Định Mới Về Chứng Nhận Lãnh Sự Và Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Đối Với Các 
Tài Liệu Ở Việt Nam 

Nhà đầu tư, hay người nước ngoài tại Việt Nam có thể đã quen với việc các tài liệu chính thức cần được “chứng 
nhận lãnh sự” và “hợp pháp hóa lãnh sự,” cho dù đó là chứng nhận về trình độ chuyên môn, giấy khai sinh hay 
các văn bản khác.   

 Chứng nhận lãnh sự là việc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với con dấu, chữ k{, 
chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam. Sau thủ tục này, các giấy tờ, tài liệu đó có thể được sử dụng ở 
nước ngoài. 

 Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với con dấu, chữ k{, 
chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài. Sau thủ tục này, các giấy tờ, tài liệu đó có thể được sử dụng 
tại Việt Nam 
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Tổng thu nhập 
phát sinh tại 

Việt Nam 
= x 

Số ngày có mặt ở         
Việt Nam 

365 ngày 

Thu nhập từ tiền 
lương, tiền công toàn 

cầu (trước thuế) 

Thu nhập chịu thuế 
khác (trước thuế) phát 

sinh tại Việt Nam 

+ 

Tổng thu nhập 
phát sinh tại 

Việt Nam 
= x 

Số ngày làm việc cho 
công việc tại Việt Nam 

Tổng số ngày làm việc 
trong năm 

Thu nhập từ tiền 
lương, tiền công toàn 

cầu (trước thuế) 

Thu nhập chịu thuế 
khác (trước thuế) phát 

sinh tại Việt Nam 

+ 
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Hiện nay, vẫn còn có nhầm lẫn về qui trình chính xác theo yêu cầu của thủ tục này, và nhiều độc giả đã trải qua 
sự thất vọng khi nhận ra có những yêu cầu khác nhau bởi các cơ quan chính phủ khác nhau trong việc thực hiện 
thủ tục này. 

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2011, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị Định số 111/2011/ND-CP về chứng nhận 
lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự (Nghị Định 111) để tạo ra khung pháp l{ rõ ràng cho thủ tục này dựa trên Luật 
Cơ Quan Đại Diện của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở Nước Ngoài được ban hành vào ngày 16 
tháng 6 năm 2009. Căn cứ theo Nghị Định 111, “chứng nhận lãnh sự” và “hợp pháp hóa lãnh sự” sẽ được tiến 
hành bởi cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, bao gồm cả việc chứng nhận con dấu, chữ kí và chức danh trên tài 
liệu. 

 

Sơ Lược Về Thủ Tục 

Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là: 

 Ở Việt Nam: Bộ Ngoại Giao, Bộ này cũng có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

 Ở nước ngoài: Cơ quan đại diện của Việt Nam. Theo Điều 5.2 của Nghị Định 111 thì các cơ quan này là: Cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự (chẳng hạn như Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự 
quán3) hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.  

Mọi tổ chức và cá nhân đều có thkhông cần giấy ủy quyền. 

Bên cạnh qui định chung vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như khi mẫu chữ k{, mẫu con dấu cũ không 
còn được sử dụng nữa hoặc việc sử dụng các văn bản do chính quyền cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, 
thì trong những trường hợp này, các văn bản đó phải do Bộ Ngoại Giao trực tiếp chứng nhận. 

Đối với các trường hợp thông thường khác, hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ 
quan có thẩm quyền được đề cập ở trên. 

Khi nộp hồ sơ cho việc chứng nhận ể đề nghị chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của 
mình hoặc của người khác mà lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thì người nộp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm: 

 Tờ khai chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (tùy trường hợp); 

 Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. 

Đối với yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu đó phải được chứng nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài  

 Đối với giấy tờ, tài liệu yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự: một bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp 
hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên; 
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3 
Article 4, Law on the representative authorities of the Socialist Republic of Vietnam in foreign countries. 
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 Một bản sao của giấy tờ, tài liệu dùng để lưu. 

Người nộp đơn cần xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân (ví dụ như hộ chiếu, chứng minh thư) đối với trường 
hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hay gửi kèm bản sao các loại giấy tờ này nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Mặc dù 
qui định pháp luật không nêu rõ là bản sao giấy tờ tùy thân đó cần được chứng thực, nhưng kinh nghiệm về các 
thủ tục của cơ quan hành chính tại Việt Nam cho thấy rằng việc chứng thực là sự phòng ngừa khôn ngoan để 
tránh hồ sơ bị trả lại. 

Thời hạn để giải quyết hồ sơ là không quá năm ngày làm việc. Trong trường hợp cần xác thực hồ sơ thì thời hạn 
giải quyết có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, Nghị Định 111 không quy định cụ thể hơn về các trường hợp kéo dài 
này. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự sẽ lưu trữ hồ sơ trong thời hạn từ 
3 đến 10 năm. 

 

Các Ngoại Lệ 

Việc chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận đối với con dấu, chữ kí, và chức danh 
trên giấy tờ, tài liệu; không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu. Nghị Định 111 
cũng khẳng định thêm rằng các văn bản sau sẽ không được chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự: 

 Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật; 

 Giấy tờ, tài liệu có các chi tiết mâu thuẫn nhau; 

 Giấy tờ, tài liệu giả mạo; 

 Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà Nước Việt Nam; 

 Giấy tờ, tài liệu có chữ k{, con dấu không phải là chữ k{ gốc, con dấu gốc; 

 Giấy tờ, tài liệu được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, Nghị Định 111 cũng nêu ra các trường hợp được miễn chứng nhận lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh 
sự, bao gồm: 

 Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và 
nước ngoài liên quan đều là thành viên; 

 Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo nguyên tắc có đi có lại; 

 Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; 

 Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa 
lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài; 

 Các trường hợp miễn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Nghị Định 111 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. 
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Sửa Đổi Qui Định Về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Tại Việt Nam 

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 113/2011/ND-CP (Nghị Định 113) sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị Định 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 (Nghị Định 26) hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt). Nghị Định 113 có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng 2 năm 2012 và sửa đổi các Điều 2, 3, 4, 5 và 7 của Nghị Định 26 để đưa ra các hướng dẫn cụ thể 
hơn khi áp dụng TTTĐB trong thực tiễn. 

Thuế Tiệu Thụ Đặc Biệt (TTTĐB) ở Việt Nam là loại thuế áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ được liệt kê vào 
loại “xa xỉ”: chẳng hạn như một số loại thuốc lá, rượu bia, xe máy, trò chơi điện tử và vũ trường là một số loại 
được nêu để minh họa. Mức thuế được áp dụng cũng khác nhau từ 10% -70% tùy thuộc vào loại hàng hóa hay 
dịch vụ. 

Thay đổi về giá tính thuế 

Thay đổi quan trọng nhất mà Nghị Định 113 đem đến là qui định giá tính TTTĐBTTTĐB đối với hàng hóa sản xuất 
trong nước. Là hệ quả của thuế bảo vệ môi trường ra đời và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, các nhà làm 
luật Việt Nam đã qui định rằng giá tính TTTĐBTTTĐB là giá sau khi đã trừ ra thuế bảo vệ môi trường. Qui định 
này nhằm tránh việc đánh thuế hai lần được áp đặt lên các đối  tượng chịu TTTĐBTTTĐB và thuế bảo vệ môi 
trường. 

Phát triển phương thức xác định giá bán 

Khi người nộp TTTĐB là một cá nhân hay tổ chức thực hiện sản xuất hay nhập khẩu hàng hoá hay cung cấp dịch 
vụ là đối tượng chịu TTTĐB, phương pháp xác định TTTĐB sẽ thay đổi tùy theo phương pháp bán hàng của các 
loại hàng hóa, dịch vụ đó. Căn cứ theo Nghị Định 26, trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu TTTĐB bán hàng 
qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính TTTĐB là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán 
phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại l{ bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa 
hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính TTTĐB là giá bán do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng. 

Tuy nhiên, nếu cơ sở sản xuất hàng hoá chịu TTTĐB bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm 
căn cứ tính TTTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của 
cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Nếu giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh 
thương mại bán ra thì cơ quan thuế sẽ ấn định giá tính TTTĐB. 

Đối với mặt hàng xe ô tô, Nghị Định 113 qui định rằng giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại để so 
sánh là giá bán xe ô tô chưa bao gồm các trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm 
theo yêu cầu của khách hàng. 

Thuế suất 

Tương tự như Nghị Định 26, Nghị Định 113 cũng tham chiếu đến Luật TTTĐB để qui định thuế suất TTTĐB đối 
với hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, đối với xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng thì được qui định cụ 
thể hơn tại Nghị Định 113, đó là loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở 
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người và khoang chở hàng theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa Học và Công Nghệ (Bộ KHCN) qui định. Chúng 
tôi hiểu rằng, trong khi chờ đợi những hướng dẫn đó của Bộ KHCN, thì các loại ô tô này vẫn chưa được xem là 
đối tượng chịu TTTĐB. 

Khấu trừ thuế 

Căn cứ theo Nghị Định 26, người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu TTTĐB bằng các nguyên liệu 
chịu TTTĐB thì được khấu trừ số TTTĐB đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số TTTĐB phải nộp ở khâu sản 
xuất. Số TTTĐB được khấu trừ tương ứng với số TTTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. 
Nhằm làm rõ hơn điều này, Nghị Định 113 qui định rằng việc khấu trừ thuế như vậy chỉ áp dụng cho số TTTĐB đã 
nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước. 

Nghị Định 113 chắc chắn được mong đợi là sẽ làm rõ chế độ thuế áp dụng đối với TTTĐB và tránh đánh thuế hai 
lần đối với một số sản phẩm nhất định. Rõ ràng, đây là một nguồn thu quan trọng đối với nhà nước và cũng là 
loại thuế đang được tìm cách hoàn chỉnh. 

 

 

 

 

7 7 

BẢN TIN 
Ấn bản số 2/2012 

Bản tin này chỉ tóm lược một số chủ điểm và Công Ty Luật Frasers không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng 
thông tin trong đây. Bản tin này không nên được sử dụng như là bản tư vấn pháp luật hoặc tư vấn nghề nghiệp khác. 

© Bản quyền bản tin này thuộc về Công Ty Luật Frasers 

Www.frasersvn.com 


