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2 Bản tin thuế số 18-2017 

Nội dung 

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật một số hướng dẫn chính sách thuế, lao 

động như sau: 

Không được trích khấu hao đối với 

TSCĐ chưa làm thủ tục sang tên 

Chi phí làm thẻ tạm trú và visa do 

Công ty chi trả thay cho người lao 

động nước ngoài có phải tính thuế 

TNCN? 

Cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam qua mạng điện tử 

1. 2. 3. 
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1. Không được trích khấu hao đối với 
TSCĐ chưa làm thủ tục sang tên 

 
 
 
 

2. Chi phí làm thẻ tạm trú và visa do 
Công ty chi trả thay cho người lao 
động nước ngoài có phải tính thuế 
TNCN? 

 
 
 
 
 

Tổng Cục thuế có hướng dẫn chi tiết như sau: 

• Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động 

nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản 

này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê 

khai nộp thuế TNCN theo quy định. 

• Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công 

ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy 

phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế 

TNCN của người lao động.  

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 

hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử có hiệu lực kể từ ngày 02 

tháng 10 năm 2017. 

Theo đó, kể từ ngày có hiệu lực này, Người sử dụng lao động lựa chọn 

một trong hai phương án sau để thực hiện nộp báo cáo giải trình nhu cầu 

sử dụng lao động; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề 

nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động: 

a) Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp 

thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động; 

b) Thực hiện qua cổng thông tin điện tử. 

 

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn đối với trường hợp 

Công ty nhận chuyển nhượng văn phòng làm việc từ Bên Bán và đã 

thanh toán đầy đủ nhưng nếu Bên Bán không có đủ giấy tờ pháp lý chứng 

minh quyền sở hữu văn phòng dẫn đến không hoàn thành được hồ sơ thủ 

tục chuyển nhượng văn phòng thì Công ty không có đủ căn cứ để hạch 

toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao. 

3. Cấp giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam qua mạng điện tử 
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Grant Thornton Việt Nam lưu ý Quý Công ty một số điểm đáng lưu ý như sau: 

Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: 

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước 

ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ 

khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp 

thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, 

5 và 8 Điều 172 Bộ luật Lao động và Điểm e và h Khoản 2 Điều 7 Nghị 

định 11/2016/NĐ-CP. 

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì 

người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 

ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng 

thông tin điện tử. 

 

 

Cấp Giấy phép lao động: 

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự 

kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao 

động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

lao động theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến 

cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử. 

Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động là 

phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 

đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy 

định 

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động 

Trước ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự 

kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao 

động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người 

lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp 

giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy 

định tại Khoản 4 và 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 

Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. 

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant 

Thornton nếu Quý vị cần sự tư vấn liên quan đến thuế, 

giấy phép lao động cho người nước ngoài hay các 

vướng mắc về chính sách pháp luật trong quá trình 

hoạt động kinh doanh. 

20 ngày 
chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài 

7 ngày 
cấp Giấy phép lao động 

5 ngày 
xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động 
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Liên hệ 
Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Grant Thornton Việt Nam 

không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này, cũng như các tổn thất 

gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn 

chính thức từ Grant Thornton Việt Nam trước khi thực hiện. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị 

có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ giúp của 

Grant Thornton Việt Nam. 

Trụ sở chính tại Hà Nội 
Tầng 18, Tháp quốc tế Hòa Bình  

106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT + 84 24 3850 1686 

F + 84 24 3850 1688 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xem thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website 

grantthornton.com.vn 

 

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Tầng 14, tòa nhà Pearl Plaza 

561A  Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

ĐT + 84 28 3910 9100 

F + 84 28 3910 9101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Khôi 
Phó Tổng Giám đốc 

Trưởng Dịch vụ Tư vấn thuế 

ĐT +84 24 3850 1618 

E khoi.hoang@vn.gt.com 
 

Phạm Ngọc Long 
Giám đốc Tư vấn thuế 

ĐT +84 24 3850 1684 

E long.pham@vn.gt.com 

Nguyễn Đình Du 
Phó Tổng Giám đốc 

ĐT +84 24 3850 1620 

E du.nguyen@vn.gt.com 

Kaoru Okata 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 

ĐT +84 24 3850 1680 

E kaoru.okata@vn.gt.com 

Valerie – Teo Liang Tuan 
Giám đốc Tư vấn thuế 

ĐT +84 28 3910 9235 

E valerie.teo@vn.gt.com 

Trần Hồng Mỹ 
Giám đốc Tư vấn thuế 

ĐT +84 28 3910 9238 

E hmy.tran@vn.gt.com 

Masato Karoji 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 

ĐT +84 28 3910 9135 

E masato.karoji@vn.gt.com 
 

Trần Nguyễn Mộng Vân 
Giám đốc Tư vấn thuế 

ĐT +84 28 3910 9233 

E mongvan.tran@vn.gt.com 

Nguyễn Hùng Du 
Phó Tổng Giám đốc 

ĐT +84 28 3910 9231 

E hungdu.nguyen@vn.gt.com 
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