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                               Dự thảo Nghị   

                              định của Chính phủ  
                     quy định chi tiết và hướng  
        dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
đối với người lao động là công dân 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Nghị định này sẽ hướng dẫn về đối 
tượng, mức đóng và mức hưởng BHXH 
bắt buộc đối với lao động là người 
nước ngoài. 

Theo đó, người nước ngoài vào làm 
việc tại Việt Nam phải đóng BHXH bắt 
buộc nếu ký hợp đồng lao động 
(HĐLĐ) từ 1 tháng trở lên và có 1 trong 
các giấy tờ sau: giấy phép lao động, 
giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ 
hành nghề (Khoản 1 Điều 2). 

Mức đóng cũng tương tự như lao động Việt Nam, tức bằng 
8% tiền lương tháng (gồm: mức lương chính, phụ cấp lương 
và khoản bổ sung khác). Tuy nhiên, người nước ngoài chưa 
phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Phía doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đóng 17% BHXH 
cho người nước ngoài, gồm 3% quỹ ốm đau, thai sản và 
14% quỹ hưu trí, tử tuất. Riêng quỹ tai nạn lao động - bệnh 
nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) thì được đóng tối đa 1% (cao hơn 
lao động Việt Nam chỉ đóng 0,5%). 

Về điều kiện, mức hưởng các chế độ BHXH đối với người 
nước ngoài cơ bản cũng giống như lao động Việt Nam, tức 
sẽ được hưởng đủ 5 chế độ: ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, 
hưu trí và tử tuất. 

Riêng BHXH 1 lần có điểm khác nhỏ, cụ thể khi hết thời 
hạn HĐLĐ hoặc hết hạn giấy phép lao động, nếu người 
nước ngoài không ký tiếp HĐLĐ mới hoặc không gia hạn 
giấy phép lao động thì được quyền yêu cầu hưởng ngay 
BHXH 1 lần. 

Dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.  

TRANG 1 



 

NẾU DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG  
NGƯNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  

Công văn số 496/TCT-KK ngày 06/02/2018 của Tổng cục 
Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-
BTC, dự án đầu tư được xét hoàn thuế giá trị gia tăng chỉ 
áp dụng với các dự án còn đang trong giai đoạn đầu tư, 
không bao gồm dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. 

Theo đó, kể từ thời điểm dự án hoàn thành, đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu thì không được tiếp tục 
đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo diện "dự án đầu tư". 

CẤM GIẢI NGÂN KHOẢN VAY 
BẰNG TIỀN MẶT CHO PHÁP NHÂN  

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của 
Ngân hàng Nhà nước về quy định về phương thức giải 
ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

Một trong những điểm mới của Thông tư này là nghiêm 
cấm giải ngân bằng tiền mặt đối với bên vay là pháp 
nhân, kể cả khoản vay dưới 100 triệu đồng. 

Phương thức giải ngân bằng tiền mặt chỉ còn 
chấp nhận đối với bên vay là cá nhân. Tuy 
nhiên, cũng chỉ áp dụng trong trường hợp khoản 
vay không quá 100 triệu đồng hoặc không có tài 
khoản ngân hàng. 

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung quy định về 
phương thức giải ngân cho một số trường hợp cụ 
thể, như cho vay hợp vốn, cho vay để mua ngoại 
tệ... 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
02/04/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-
NHNN ngày 10/04/2012.  

MIỄN KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP 
CÁ NHÂN KHI TRẢ HOA HỒNG  
BÁN HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI  

Đó là nội dung hướng dẫn tại Công văn số 46/TCT-
TNCN ngày 04/01/2018 của Tổng cục Thuế. 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4036/TCT-TNCN ngày 
30/09/2015, người nước ngoài là cá nhân không cư trú 
được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện 
dịch vụ môi giới bán hàng ở nước ngoài cho doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Theo đó, trường hợp Công ty thuê người 
nước ngoài là cá nhân không cư trú môi giới 
bán hàng tại nước ngoài thì khi trả tiền hoa 
hồng không phải khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân.  

TRANG 2 



 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ GIẢM TRỪ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
NỘP Ở NƯỚC NGOÀI 

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ sơ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân 
nộp ở nước ngoài. 

Căn cứ Điểm b.2.1 Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, lao động người nước ngoài nếu muốn được giảm trừ 
số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại bản xứ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam thì cần phải có các giấy tờ sau: 

 Bản chụp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ở nước ngoài; 

 Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ở nước ngoài; 

 Thư xác nhận thu nhập do Công ty xác nhận số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại nước ngoài. 

Người nước ngoài phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên các bản chụp và các thông tin 
trên hồ sơ cung cấp phải đầy đủ, rõ ràng và có mối liên hệ với nhau; đảm bảo xác định được số thuế được khấu trừ là 
số thuế đã nộp ở nước ngoài. 

TRANG 3 

LƯU Ý: 
“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm 
bảo tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý 
khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng”. 


