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1. Cục thuế Hà Nội và Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân có hoạt 
động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua 
các trang mạng xã hội, các trang web bán hàng trên mạng 
Internet đăng ký và kê khai thuế 

Theo thông báo của các Cục thuế thì đối tượng phải đăng ký và kê khai 
thuế đối với hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
thông qua các trang mạng xã hội, các trang web bán hàng trên mạng 
Internet (gọi tắt là thương mại điện tử) bao gồm:  

• Công dân Việt Nam (cư trú tại Việt Nam) có hoạt động kinh doanh 
phải thực hiện đăng ký thuế và nếu doanh thu bán hàng hóa trên 
ngưỡng doanh thu chịu thuế (ngưỡng doanh thu quy định hiện hành 
là từ 100 triệu đồng/1 năm trở lên) có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế 
GTGT, thuế TNCN vào NSNN. 

• Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử qua 
mạng tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ kinh doanh thương mại điện 
tử qua mạng tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có 
thu nhập tại Việt Nam.  

Theo đó, các đối tượng trên nên thực hiện việc đăng ký và kê khai thuế 
để giảm thiểu rủi ro bị xử lý vi phạm các thủ tục hành chính và nghĩa vụ 
thuế. 

 

2. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn kê khai thuế như thế nào? 

Cục thuế Hà Nội hướng dẫn rằng trường hợp Công ty ký hợp đồng với 
cá nhân (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) để cung cấp dịch vụ 
tư vấn, nếu đây là cá nhân không kinh doanh, giá trị hợp đồng được xác 
định trên cơ sở tiền lương tháng hoặc ngày thì thu nhập của người này 
là tiền lương, tiền công, chỉ phải chịu thuế TNCN theo Thông tư 
111/2013/TT-BTC. 
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Tuy nhiên, nếu đây là cá nhân kinh doanh thì thu nhập từ dịch vụ tư 
vấn cho Công ty được xem là thu nhập từ kinh doanh, phải chịu thuế 
TNCN và thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

Theo quan điểm của Tổng Cục thuế thì quy định về Cá nhân kinh doanh 
cần tham chiếu tới khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 
ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được 
thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, 
thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. 

Lưu ý rằng: Mức thuế suất và cách tính thuế đối với thu nhập 
từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân 
kinh doanh là rất khác nhau. 

Grant Thornton Việt Nam sẵn sàng tư vấn chi tiết thêm về các 
giải pháp kê khai thuế phù hợp với từng loại giao dịch của 
khách hàng khi được yêu cầu. 

 

3. Thuế nhà thầu đối với hoạt động quảng cáo và hoạt động tư 
vấn qua Internet 

Hoạt động quảng cáo 

Tổng cục thuế ban hành Công văn hướng dẫn trường hợp Công ty thuê 
một Công ty nước ngoài đăng quảng cáo sản phẩm của Công ty trên 
tạp chí phát hành ở nước ngoài thì dịch vụ quảng cáo này được miễn 
tính thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC. Cũng 
cần lưu ý rằng quy định này không áp dụng đối với hình thức tiếp thị 
trên internet. 

Hoạt động tư vấn qua Internet 

Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn hướng dẫn về nghĩa vụ thuế nhà 
thầu nước ngoài đối với hoạt động tư vấn qua Internet. Theo Thông tư 
103/2014/TT-BTC, trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung cấp các dịch 
vụ về tư vấn pháp lý, tư vấn phát triển thị trường, tư vấn kỹ thuật… cho 
Công ty thông qua các phương tiện như thư điện tử, điện thoại, phần 
mềm và các ứng dụng liên lạc thông qua kết nối Internet… thì dịch vụ 
này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT và thuế 
TNDN.   
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4. Chính sách ưu đãi phát triển cụm công nghiệp 

Chính phủ vừa ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm 
công nghiệp tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, theo đó: 

• Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm 
công nghiệp: Dự án được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các 
ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

• Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp: Dự án được miễn tiền thuê đất 11 năm, được 
xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 
70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của 
pháp luật. 

• Ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp làng nghề:  

 Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng 
nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm và được xem xét vay vốn 
tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng 
mức đầu tư; các ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp cũng 
được áp dụng.  

 Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, 
được miễn tiền thuê đất 15 năm và được xem xét vay vốn tín 
dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức 
đầu tư, các ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp cũng được 
áp dụng.  

Ngoài ra Nghị định 68 còn có một số điểm đáng lưu ý về lĩnh vực, 
ngành nghề được khuyến khích đầu tư; Mở rộng quyền của chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Các trường hợp được miễn giấy 
phép xây dựng…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2017 thay cho Quyết 
định số 105/2009/QĐ-TT ngày 19/8/2009. 
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