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Nội dung Trang 

Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản 3 

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với hoạt động môi giới và hoạt động hợp tác kinh doanh với cá 

nhân 4 

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 

Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật các chính sách 

thuế và pháp luật để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau: 
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1.Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế 

đối với hoạt động của Quỹ đầu tư bất động 

sản 

Mới đây Tổng Cục Thuế đã ban hành hướng dẫn cụ thể một số chính 

sách thuế đáng lưu ý đối với các hoạt động của Quỹ đầu tư bất động 

sản như sau: 

• Đăng ký mã số thuế:  Quỹ đầu tư bất động sản là đơn vị trực thuộc 

nên thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số. 

• Nghĩa vụ thuế của Nhà đầu tư (NĐT) khi góp vốn vào Quỹ đầu tư bất 

động sản bằng bất động sản: 

Hiện tại, việc góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp hoặc 

góp vốn bằng bất động sản (“BĐS”) vào các quỹ đầu tư không phải 

chịu lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật hiện hành. 

Tổ chức, cá nhân góp vốn bằng bất động sản vào Quỹ đầu tư BĐS 

không phải xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT. 

Về nghĩa vụ thuế, khi NĐT góp vốn bằng bất động sản vào Quỹ đầu 

tư BĐS thì:  

o Trường hợp NĐT là tổ chức kinh doanh tại Việt Nam hoạt động 

theo Luật Đầu tư, Luật Doanh Nghiệp: thực hiện nộp thuế áp 

dụng đối với doanh thu từ chuyển nhượng BĐS theo mức thuế 

suất 20%. Ngoài ra, NĐT tổ chức còn có nghĩa vụ ghi tăng thu 

nhập và nộp thuế TNDN trong trường hợp BĐS góp vốn được 

định giá cao hơn giá trị còn lại trên sổ sách. 

o Trường hợp NĐT là cá nhân: phải nộp thuế đối với thu nhập từ 

chuyển nhượng BĐS khi góp vốn theo mức thuế suất 2% trên giá 

trị chuyển nhượng. 

• Nghĩa vụ thuế khi Quỹ mua, chuyển nhượng hoặc cho thuê 

BĐS: 

Công ty Quản lý quỹ sẽ thay mặt quỹ kê khai và khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào đối với các tài sản Quỹ Đầu tư BĐS mua 

theo MST của Quỹ, căn cứ theo hóa đơn mua tài sản do 

người bán xuất cho Quỹ đầu tư BĐS. Các khoản tiền mua 

BĐS, chi phí, lệ phí được thanh toán trực tiếp từ tài khoản 

của Quỹ đầu tư BĐS. 

Khi Quỹ đầu tư BĐS có hoạt động cho thuê BĐS của Quỹ thì 

Công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm xuất hóa đơn hoặc ủy 

quyền cho Công ty quản lý BĐS xuất hóa đơn cho khách 

hàng, trên hóa đơn ghi tên đơn vị bán là Công ty Quản lý quỹ 

và mã số thuế là mã số thuế 13 số của Quỹ đầu tư BĐS. 

Khi chuyển nhượng BĐS thì Công ty Quản lý quỹ có trách 

nhiệm thay mặt Quỹ đầu tư BĐS xuất hóa đơn cho khách 

hàng và kê khai thuế GTGT, TNDN. Trong trường hợp mà 

BĐS ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi 

mà Công ty Quản lý quỹ đóng trụ sở chính thì Công ty Quản 

lý quỹ thực hiện đăng ký mã số thuế vãng lai cho Quỹ đầu tư 

BĐS tại cơ quan thuế nơi có BĐS để thực hiện khai và nộp 

thuế. 
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2.Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với hoạt 
động môi giới và hoạt động hợp tác kinh 
doanh với cá nhân 

Bộ tài chính ban hành hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động 
môi giới va ̀ hoạt động hợp tác kinh doanh với cá nhân.   

Đối với hoạt động môi giới: trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá 
nhân để thực hiện các hoạt động môi giới bán hàng hóa và cá nhân 
được hưởng tiền hoa hồng môi giới thi ̀ thu nhập cá nhân được xác 
định là tiền lương tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế 
TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu 
khoản trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên. 

Đối với hoạt động hợp tác kinh doanh: trường hợp Công ty ký Hợp 
đồng hợp tác kinh doanh (HĐ HTKD) với cá nhân không kinh doanh 
để cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng. HĐ HTKD theo hình thức 
chia doanh thu và cá nhân được hưởng 40% giá trị hợp đồng. Khi 
công ty chia lại 40% doanh thu cho cá nhân thì:  

o Công ty có nghĩa vụ khai và nộp thuế TNCN cho cá nhân hoặc cá 
nhân tự kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ HĐ HTKD. 

o Công ty sử dụng chứng từ chi theo HĐ HTKD và khoản chi này liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán 
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại 
Việt Nam 

  

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương năm 2017, trong đó có điểm đáng lưu ý là 
Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 
23/2007/NĐ-CP để đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục liên quan đến 
Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (“Giấy phép kinh 
doanh”) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP theo các nội dung: 

I. Doanh nghiệp FDI không phải làm thủ tục xin quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu. 

II. Mở rộng quyền bán buôn các mặt hàng là nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI. Quyền phân phối 
bán buôn chỉ giới hạn trong phạm vi một số ngành hàng 
nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương ban hành. 

Grant Thornton sẽ cập nhật tới Quý Doanh nghiệp khi có Nghị 
định sửa đổi Nghị định 23/2007/NĐ-CP 

Theo quy định hiện hành thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài vẫn phải đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và 
quyền phân phối trước khi thực hiện hoạt động mua bán hàng 
hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
tại Việt Nam. 

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton nếu 
quý Doanh nghiệp cần sự tư vấn và hỗ trợ liên quan đến 
Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
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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. 
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