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บทนํา

สภาพภ ูมิประเทศและสภาพภ ูมิอากาศ
เวียดนามตั้งอยูทางชายฝงตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันตกติดกับลาวและกัมพูชา ทางทิศตะวันออกและทิศใตมี
แนวชายฝงทางทะเลติดกับอาวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต
สภาพอากาศของเวียดนามตอนเหนือแบงเปน 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ (ตั้งแตเดือนมกราคม
ถึง เดือนมีนาคม) ฤดูรอน (ตั้งแตเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม) ฤดูใบไมรวง (ตั้งแต
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน) และฤดูหนาว (ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม)
โดยมีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปอยู ที่ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส สว น
ตอนกลางของเวียดนามมักเกิดมรสุม ในขณะที่ทางตอนใตมีสภาพอากาศอบอุนโดยเฉลี่ย
ตลอดทั้งป

ประชากร
เวี ยดนามมี ประชากรประมาณ 89.7 ล านคนโดยมี อั ตราการขยายตั วของประชากรอยู ที่
ประมาณร อยละ 1 ต อป ชาวเวี ยดนามประกอบไปด ว ยประชากรหลากหลายเชื้ อชาติ
การลงทุนในเวียดนาม

1

นอกเหนือจากประชากรสวนใหญซึ่งมีเชื้อชาติญวนแลว ชาวเวียดนามยังประกอบไปดวยชน
กลุมนอยตางๆ เชน ชาวตาย ชาวไท ชาวจีน ชาวเขมรและชาวมง
เวียดนามมีกรุงฮานอยเปนเมืองหลวง ตั้งอยูทางตอนเหนือ และมีนครโฮจิมินหซึ่งตั้งอยูทาง
ตอนใต เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดทั้งในดานจํานวนประชากรและดานเศรษฐกิจ

ภาษา
ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษไดรับความนิยมมากเปนอันดับ 2 ภาษาอื่นที่
นิยมใชในเวียดนาม ไดแก ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย จีน เขมรและภาษาทองถิ่น

เวลาทําการ
เวลาทําการโดยทั่วไปของเวียดนามคือเวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. โดยบริษัทตางชาติบาง
แหงจะเปดทําการตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. สําหรับรานคาเอกชนทั่วไปเปดทําการ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น.

เวลา
เวลามาตรฐานของเวียดนามเร็วกวาเวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time :
GMT) 7 ชั่วโมง
ตารางดานลางแสดงความแตกตางของเวลาและระยะเวลาเดินทางทางอากาศโดยประมาณ
จากเมืองฮานอยไปเมืองสําคัญตางๆ

กรุงเทพมหานคร
ฮองกง
สิงคโปร
โตเกียว
ซิดนีย
2

จํานวนชั่วโมงที่เร็วกวา /
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วันหย ุดนักขัตฤกษ์
ตารางดานลางแสดงวันหยุดราชการของเวียดนาม วันที่พิมพเปนตัวเอียง จะเปลี่ยนแปลงไป
ในแตละปตามปฏิทินจันทรคติ
ป 2559
วันขึ้นปใหมสากล
เทศกาลตรุษ (เต็ด)
วันปฐมกษัตริย
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A. โครงสร้างรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจ

A.1

โครงสร้างรัฐบาล

เวี ย ดนามหรื อสาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย มเวี ยดนามปกครองโดยระบบพรรคเดี ย ว คื อพรรค
คอมมิวนิสต (Communist Party of Vietnam: CPV) นําโดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี
กําหนดนโยบายทุก 5 ปโดยสภาพรรค และปรับเปลี่ยนนโยบายปละ 2 ครั้งโดยที่ประชุม
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต
รัฐบาลและองคกรของรัฐซึ่งเปนฝายบริหารมีหนาที่ดําเนินการและปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนดไว สภาแหงชาติ (The National Assembly) ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ มีหนาที่บัญญัติ
และแกไขกฎหมาย รวมถึงมีหนาที่ตัดสินใจในเรื่องสําคัญอันมีผลกระทบตอประเทศรวมถึง
การดําเนินนโยบายภายในและตางประเทศ ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง
ปจจัยดานความมั่นคงและการดําเนินงานขององคกรรัฐและดูแลควบคุมการดําเนินงานของ
องคกรรัฐทั้งหมด
รัฐบาลคือฝายบริหารสูงสุด มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและกํากับดูแลการทํางานของ
หนวยงานรัฐทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การปองกันประเทศ ความมั่นคง
และการต า งประเทศ กระทรวงต า งๆ มี ห น า ที่ บ ริ ห ารอํ า นาจรั ฐ ในภาคส ว นของตน
4
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คณะกรรมการประชาชน จะดูแลและบริหารจัดการเรื่องตางๆ ในภาคการปกครองทองถิ่น
อันไดแก จังหวัด ตําบล และชุมชน บริหารจัดการงานประจําวัน และกําหนดนโยบายใน
ทองถิ่นซึ่งสอดคลองกันกับนโยบายของสภาประชาชนและองคกรรัฐ
A.2

เศรษฐกิจ

จนถึงปจจุบนั เวียดนามประสบความสําเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ จากเศรษฐกิจ
แบบวางแผนโดยสวนกลางที่มีระบบราชการและเงินอุดหนุนเปนหลัก เปนเศรษฐกิจสังคม
นิยมแบบตลาด ซึ่งเกิดจากการเติบโตอยางเขมแข็งและรวดเร็วของผูประกอบการ เศรษฐกิจ
ของเวียดนามไดผสมผสานและรวมเปนหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก
สงผลใหปริมาณการคาและการลงทุนจากตางชาติเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด
เศรษฐกิจของเวียดนามกําลังเดินหนาเขาสูการเปนตนแบบในการประกอบธุรกิจแบบหลาย
ภาคสวนอันเปนไปตามกลไกตลาด โดยในชวงทศวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจของเวียดนาม
เติบโตเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค การลงทุนทั้งจากภาคเอกชนและจากตางชาติ
จะไดรับสิทธิประโยชนดานการลงทุนตางๆ โดยรัฐบาลมีการออกนโยบายเพื่อสรางเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจและขจัดกฎเกณฑที่อาจเปนอุปสรรคตอนักลงทุน
ในแงของการพัฒนารัฐวิสาหกิจ รัฐบาลเวียดนามไดกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจน เพื่อจัด
ระเบียบใหทุกภาคสวนเทาเทียมกัน
A.3

อ ุตสาหกรรมชัน้ นํา

การเกษตร
ภาคการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ความสัมพันธทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเปนปจจัยหลักในการขยายตัวของ
การสงออก อยางไรก็ดี ขนาดของภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนเล็กลงเนื่องมาจากการเติบโต
อยางตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
สินคาทางการเกษตรเพื่อการสงออกที่สําคัญ ไดแก ขาว กาแฟ เมล็ดมะมวงหิมพานตและ
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา
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อุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานมูลคารวมของผลผลิตอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจแลว นักลงทุนตางชาติและภาคเอกชนมีสวน
สําคัญอยางมากในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการสงออกของเวียดนาม
บริการ
การเติบโตของภาคบริการเปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของผูบริโภค นอกจากนี้ ภาคการบริการอื่นๆ เชน ดาน
การเงิน โรงแรม รานอาหาร และการทองเที่ยวก็มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
A.4

ระบบการเงิน

รัฐบาลดําเนินการปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบการเงินหลายประการ เชน การปรับโครงสราง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการธนาคารและสถาบันการเงิน
ธนาคารกลางและหนวยงานที่กํากับและดูแลดานการเงิน
ธนาคารกลางเวียดนาม (The State Bank of Vietnam: SBV) เปนหนวยงานที่มีอํานาจ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและกํากับดูแลธนาคารพาณิชยและสถาบั น
การเงินตางๆ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และเพิ่มความมั่นคงให
ธนาคารและสถาบันการเงินในเวียดนาม
ตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยกอตั้งขึ้นเปนแหงแรกในเวียดนามเมื่อป 2543 ณ นครโฮจิมินห หลังจาก
นั้น มีการกอตั้งตลาดหลักทรัพยฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX) โดยรัฐบาลมี
เปาหมายจะพัฒนากฎเกณฑเกี่ยวกับตลาดทุน ปรับโครงสรางภายในหนวยงานของรัฐและ
กําหนดมาตรการใหการพัฒนารัฐวิสาหกิจเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยเพื่อสงเสริมความเทา
เทียม
A.5 สก ุลเงิน

สกุลเงินของเวียดนามคือ ดง (Vietnamese Dong:VND)
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B.

B.1

การลงท ุนและการค้าจากต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากร

เวียดนามใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรกับทั้งนักลงทุนตางชาติและนักลงทุนเวียดนาม เชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือลดอัตราภาษีในชวงแรกของ
การดําเนินธุรกิจ
เนื่องดวยเวียดนามจัดเก็บภาษีอากรดวยวิธีการประเมินตนเอง (Self-assessment) กฎหมาย
วิสาหกิจ (Law on Enterprise : LOE) และกฎหมายการลงทุน (Law on Investment : LOI)
ฉบับใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558 จึงกําหนดใหหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่
ออกใบอนุญาตลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) มีหนาที่ระบุสิทธิ
ประโยชนและเงื่อนไขไวในใบอนุญาตลงทุน อยางไรก็ดี สิทธิประโยชนและเงื่อนไขที่ระบุไว
อาจแตกตางกันออกไปตามดุลยพินิจของหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่อนุมัตใิ บอนุญาตลงทุน

การลงทุนในเวียดนาม

7

สิทธิประโยชนหลักทางภาษีอากรมีดังนี้
สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
นักลงทุนตางชาติที่ประกอบธุรกิจในกลุมธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือมีโครงการ
ลงทุนตั้งอยูในเขตที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือ
ไดรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนอัตราพิเศษ คือในอัตรารอยละ 10 รอยละ 15 หรือ รอยละ
20 โดยตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป อัตราพิเศษจะลดลงจากอัตรารอยละ 20 เปน
รอยละ 17
โครงการลงทุ น ที่ ส ามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างด า นภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลได จ ะต อ งมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตารางสรุปเงื่อนไขและสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงื่อนไข
โครงการลงทุ น ใหม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
กําหนด เชน
1. ตั้งอยูในพื้นที่ดอยพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ เป น อย า งยิ่ ง หรื อ เขต
เศรษฐกิจ หรือ เขตที่มีการใชเทคโนโลยี
ขั้ น สู ง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ค มด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามคํ า สั่ ง ของ
นายกรัฐมนตรี
2. เป น โครงการในกลุม ธุ ร กิ จ ที่ไ ด รั บ การ
สงเสริมการลงทุนเชน โครงการในภาค
เทคโนโลยี ภาคการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และภาคการเกษตร 1

สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนติ ิบุคคล

►

►

ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 10 เปนระยะเวลา 15 ป
นับจากปที่เริ่มมีรายได
ยกเว นภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคลเป น
ระยะเวลา 4 ป นับจากปท่ีเริ่มมีรายได
และลดหยอ นภาษีเงิ นไดนิติ บุคคลใน
อัตรารอยละ 50 ในระยะเวลา 9 ปถัดมา

0

1

ในกรณีที่โครงการลงทุนตองการการสงเสริมเปนพิเศษ ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญหรือใชเทคโนโลยีขั้นสูง
อาจขอขยายระยะเวลาทีไ่ ดรบั ลดภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลออกไปไดอีกเปนระยะเวลาสูงสุด 15 ป (ทําใหไดรับลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ10 เปนระยะเวลาสูงสุด 30 ป) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นายกรัฐมนตรีประกอบกับขอเสนอจากกระทรวงการคลัง
8
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เงื่อนไข
เปน โครงการในกลุม อุตสาหกรรมการผลิ ต
(ยกเวนโครงการที่ผลิตสินคาซึ่งตองเสียภาษี
ก า ร ค า พิ เ ศ ษ แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ใ น ก ลุ ม
อุตสาหกรรมเหมืองแร) ที่มีจํานวนเงินลงทุน
และรายรับตามเงื่อนไขสงเสริมการลงทุน 2
เปนโครงการซึ่งประกอบกิจการในภาคธุรกิจ
การศึ ก ษา การฝ ก อบรม สุ ข ภาพ กี ฬ า
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนติ ิบุคคล

1

เปนโครงการซึ่งประกอบกิจการในภาคที่อยู
อาศัย (Social housing) ปาไม การเกษตร
การประมงและการผลิตเกลือและสิ่งพิมพ

►

►

►

ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 10 ตลอดอายุโครงการ
ยกเว น ภ าษี เ งิ น ได นิ ติ บุ คคลเป น
ระยะเวลา 4 ป นับจากปที่เริ่มมีรายได
และลดหยอ นภาษีเงิ นไดนิติ บุคคลใน
อัตรารอยละ 50 ในระยะเวลา 5 ปถัด
มา (ขยายระยะเวลาในการลดหยอน
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเป น 9 ป ห าก
โครงการนั้นตั้งอยูในพื้นที่ดอยพัฒนา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ)
ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 10 ตลอดอายุโครงการ

2

ในกรณีที่โครงการลงทุนมีเงินลงทุน รายได เทคโนโลยี และ/หรือ จํานวนพนักงานตามเงื่อนไขที่กําหนด
โครงการลงทุนดังกลาวอาจขอขยายระยะเวลาที่ไดรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลออกไปไดอีกเปนระยะเวลา
สูงสุด 15 ป (ทําใหไดรับลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเหลืออัตรารอยละ10 เปนระยะเวลาสูงสุด 30 ป) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีประกอบกับขอเสนอจากกระทรวงการคลัง
การลงทุนในเวียดนาม
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เงื่อนไข
เปนโครงการลงทุนเพื่อผลิตชิ้นสวนประกอบ
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ชิ้ น ส ว นประกอบที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง
2. ชิ้นสวนประกอบที่ใชในการผลิตเสื้อผา
สํ า เร็ จ รู ป และสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละไอที อุ ต สาหกรรม
รถยนต และวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งยังไม
สามารถผลิ ต ได ใ นเวี ย ดนาม หรื อ
สามารถผลิ ต ในเวี ย ดนามและเป น ไป
ตามมาตรฐานตามที่กําหนดโดยสหภาพ
ยุโรปหรือเทียบเทา
เปนโครงการลงทุนในภาคเกษตรกรรม การ
ผสมพั น ธุ สั ต ว และแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรและการประมงซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
ดอยพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ 3
โครงการลงทุ น ใหม ใ นกิ จ การผลิ ต เหล็ ก
คุ ณ ภาพสู ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระหยั ด พลั ง งาน
เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ ที่ ใ ชใ นภาคการเกษตร
ปาไม ประมง การผลิตเกลือและปศุสัตวซึ่ง
ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ด อ ยพั ฒ นาทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ

สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
►

►

►

ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 10 เปนระยะเวลา 15 ป
นับจากปที่เริ่มมีรายได
ยกเว น ภ าษี เ งิ น ได นิ ติ บุ คคลเป น
ระยะเวลา 4 ป นับจากปที่เริ่มมีรายได
และลดหยอ นภาษีเงิ นไดนิติ บุคคลใน
อัตรารอยละ 50 ในระยะเวลา 9 ปถัด
มา

ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 10 ตลอดอายุโครงการ

2

ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเหลื อ
อัตรารอยละ 17 เปนระยะเวลา 10 ป
นับจากปที่เริ่มมีรายได
► ยกเว นภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคลเป น
ระยะเวลา 2 ป นับจากปที่เริ่มมีรายได
และลดหย อนภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคลใน
อัตรารอยละ 50 ในระยะเวลา 4 ปถัดมา
สถาบั นการเงิน หรื อ ไมโครไฟแนนซภ ายใต ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบคุ คลเหลืออัตรา
กฎหมายสถาบันการเงิน
รอยละ 17 ตลอดอายุโครงการ
►

3

ในกรณีที่โครงการลงทุนไมไดตั้งอยูในพื้นที่ดอยพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือพื้นที่ดอยพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง จะไดรับลดอัตราภาษีเงินไดเหลืออัตรารอยละ 15 ตลอดอายุโครงการ
10
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สิทธิประโยชนดานอากรขาเขา
ประเภทสินคาที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขา
► สิน คาที่นําเขามาชั่วคราวเพื่อใชในการจัดแสดง แลวสง กลับไปยัง ตางประเทศภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด
► สิน คา ประเภทสัง หาริ มทรั พ ย ที่นํ า เข ามาโดยบุค คลธรรมดา/นิ ติ บุค คลเวีย ดนามหรื อ
ตางชาติในปริมาณที่ไมเกินกําหนด
► สินคาที่นําเขามาเพื่อใชประกอบเปนสินทรัพยถาวรของโครงการลงทุนที่ตั้งอยูในเขตที่
ได รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ เป น โครงการลงทุ น ในกลุ มธุ ร กิ จ ที่ ไ ดรั บ การส งเสริ ม เช น
เครื่อ งจั กรและอุป กรณ ชิ้น ส วนยานยนต แ ละวัส ดุก อสร างที่ไ มส ามารถจัด หาได ใ น
เวียดนาม
► วัส ดุอุป กรณซึ่ง ไม ส ามารถซื้อหาได ภ ายในเวีย ดนาม และนํา เขามาเพื่อใชในการผลิ ต
ซอฟทแวรเปนการเฉพาะ
► สินคาบางประเภทที่นําเขามาเพื่อใชในกิจการน้ํามันและกาซ
► สิ น ค า ที่ นํ า เข า มาชั่ ว คราวแล ว ส ง ออกไปต า งประเทศภายใต โ ครงการ Official
Development Assistance (ODA)

►

สินคาที่นําเขามาเพื่อใชภายใตสัญญาการผลิตเพื่อสงออกในกรณีที่คูสัญญาเปนตางชาติ

►

สินคาที่นําเขามาเพื่อใชในการผลิตสินคาสงออกตั้งแต 1 กันยายน 2559 เปนตนไป

B.2

สิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินจากรัฐ

รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยใหสิทธิยกเวนคาเชาที่ดิน
จากรัฐแกโครงการลงทุนที่มีการกอสรางเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ที่
โครงการลงทุนดังกลาวตั้งอยู
โครงการลงทุนจะไดรับการยกเวนคาเชาที่ดินจากรัฐตามระยะเวลาที่กําหนด โดยแบงตาม
ประเภทโครงการ ดังนี้

การลงทุนในเวียดนาม
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ประเภทโครงการ

►

ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวน
สูงสุด 3 ป ในชวงที่อยู
เป นโครงการที่ไ ด รับ การอนุ มั ติโ ดยหนว ยงานที่
ระหวางการกอสรางนับจาก
เกี่ยวของ (ไมรวมโครงการในอุตสาหกรรมเหมือง
วันทีส่ ัญญาเชาที่ดนิ มีผล
แร)
บังคับใช 4
เปนโครงการลงทุน ในธุ รกิจ ที่ไดรั บการสง เสริ ม 3 ปนับจากวันที่การกอสราง
การลงทุนในเขตที่เปนฐานการลงทุนใหม (New
เสร็จสิ้น
3

►

business development base)

►

►

►

4

เปนโครงการลงทุนที่ตั้งอยูในพื้นที่ดอยพัฒนาทาง 7 ปนับจากวันที่การกอสราง
สังคมและเศรษฐกิจ
เสร็จสิ้น
เปนโครงการลงทุนที่เขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
► ตั้งอยูในพืน
้ ที่ดอยพัฒนาทางสังคมและ
11 ปนับจากวันที่การกอสราง
เศรษฐกิจเปนอยางยิง่
เสร็จสิ้น
► ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนกรณีพิเศษ
► ไดรับการสงเสริมการลงทุนและตัง
้ อยูในพืน้ ที่
ดอยพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
เปนโครงการลงทุนเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
► ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนกรณีพิเศษ
และตั้งอยูในพื้นที่ดอยพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจ หรือ
15 ปนับจากวันที่การกอสราง
► ไดรับการสงเสริมการลงทุนและตัง
้ อยูในพืน้ ที่
เสร็จสิ้น
ดอยพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเปนอยาง
ยิ่ง

คาเชาที่ไดรับยกเวนรวมไปถึงคาเชาที่ดินและพื้นที่ทางทะเล
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►

►

►

►

►

B.3

ประเภทโครงการ
ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวน
เปนโครงการลงทุนที่ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนเปนกรณีพิเศษและตั้งอยูในพื้นที่ดอย
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง
และ
เป น โครงการก อ สร า งที่ พั ก อาศั ย สํ า หรั บ
แรงงานที่ ทํ า งานในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
(Industrial Park) และไดรับอนุมัติจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนโครงการกอสรางสถานที่บํารุงรักษาและ
ซอมแซมยานพาหนะ ลานจอดรถ ตลอดจน
ที่ จํ า หน า ยตั๋ ว พื้ น ที่ ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารและ
พื้นที่สาธารณะอันเกี่ยวของกับการใหบริการ
ตลอดอายุโครงการ
ขนสงมวลชน
เปนโครงการกอสรางระบบประปา ซึ่งรวมถึง
การบําบัดน้ําเสีย ทอสงน้ํา และการกอสราง
อื่นๆ อันเกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบ
ประปา เชน สํานักงาน โรงงาน และ โรงเก็บ
ของ
โครงการกอสรางเพื่อพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานในเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส ง ออกตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ

โครงการลงท ุนในเขตเศรษฐกิจ

โครงการลงทุนที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจ (Economics
ดานภาษีอากรดังนี้

zones: EZs)

การลงทุนในเวียดนาม

จะไดรับสิทธิประโยชน

13

สิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตารางสรุปสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประเภทโครงการ
โครงการทั่วไป

ระยะเวลายกเวน/
ลดหยอน
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล

อัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
►

►

โครงการที่มกี ารใช
เทคโนโลยีขั้นสูง

►

โครงการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาสังคม

►

รอยละ 10 สําหรับระยะเวลา 15
ปแรกนับจากปท่โี ครงการเริ่ม
ดําเนินการ
รอยละ 20 (อัตราปกติ) หลังจาก
ระยะเวลา 15 ปแรกขางตน

►

►

ยกเวนในชวง 4 ป
แรกของโครงการ
ลดหยอนในอัตรารอย
ละ 50 ในชวง
ระยะเวลา 9 ป ในป
ถัดมา

รอยละ 10 สําหรับระยะเวลา 15
ปแรกของโครงการ (อาจขยาย
ระยะเวลาใหมากกวา 15 ปไดหาก
ไดรับการอนุมัติจาก
นายกรัฐมนตรี)
รอยละ 10 ตลอดชวงอายุของ
โครงการ

สิทธิประโยชนดานภาษีอื่นๆ
► ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบบางประเภทตามเงื่อนไขในชวงระยะเวลา 5 ปแรก
ของการดําเนินโครงการ
► ยกเวนอากรขาเขาสําหรับ สินคาที่นําเขาเพื่อมาประกอบเปน สินทรัพยถาวรตลอดชวง
อายุโครงการ
► ยกเวนอากรขาเขาสําหรับ สินคาที่นําเขามาเพื่อใชในเขตอุตสาหกรรมสงออก (Export
Processing Zone: EPZ)
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►

►

►

►

►

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับ สินคาที่นําเขามาเพื่อใชในการผลิตสินคาสงออกตั้งแต 1
กันยายน 2559 เปนตนไป และสําหรับสินคาที่นําเขาเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคา
สงออกตามสัญญา
ยกเว น ภาษี มู ล คา เพิ่ ม สํา หรั บ การขาย/การใหบ ริ ก ารระหว างผู ป ระกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Enterprises: EPEs) ดวยกัน หรือระหวาง
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออกและผูผลิตสินคา/ผูใหบริการตางประเทศ
ยกเว น ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม สํ า หรั บ สิ น ค า ที่ นํ า เข า มาในเขตอุ ต สาหกรรมส ง ออกเพื่ อ
กระบวนการผลิตสินคาสงออก
ยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาที่นําเขามายังเขตอุตสาหกรรมสงออก สินคาที่ซื้อ
จากตลาดทองถิ่นเพื่อนํามาใชเฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก และ สินคาที่ซื้อขายกัน
ระหวางผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออก
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 50 สําหรับผูเชี่ยวชาญและลูกจางใน
เขตเศรษฐกิจ

B.4

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

โครงการลงทุนดังตอไปนี้จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดตามแผนสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล
และไดรับการสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ
►

โครงการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขนั้ สูง (High-technology projects ) โดยตองมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไข 3 ขอ ดังนี้
i) มีเงินไดที่ไดรับจากการผลิตสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ
70 ของเงินไดทงั้ หมด
ii) มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 1 ของรายได
สุทธิทั้งปสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือเปนสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ของรายไดสทุ ธิทงั้ ป สําหรับวิสาหกิจขนาดใหญ (วิสาหกิจที่มีทนุ จด
ทะเบียนมากกวา 1 แสนลานดงและมีพนักงานมากกวา 300 คน)
iii) มีจํานวนพนักงานที่มีหนาที่รบ
ั ผิดชอบในการวิจยั และพัฒนาเปนสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจํานวนพนักงานทัง้ หมดในโครงการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หรือเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 2.5 ของจํานวนพนักงานทัง้ หมด
และไมต่ํากวา 15 คน สําหรับวิสาหกิจขนาดใหญ
การลงทุนในเวียดนาม
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►
►

โครงการลงทุนทีส่ นับสนุนอุตสาหกรรมอื่น (Supporting industries)
โครงการลงทุนดานการเกษตรในพื้นที่หางไกล

B.5

ข้อควรพิจารณาในการลงท ุน

ใบอนุญาต
นักลงทุนตางชาติตองขอใบอนุญาตเพื่อการลงทุน (Investment Registration Certificate:
IRC) เพื่ อ จดทะเบี ย นโครงการลงทุ น ในเวี ย ดนาม หลั ง จากนั้ น นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ต อ งจด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเวี ย ดนามและขอใบอนุ ญ าตเพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ (Business
Registration Certification : BRC) เพื่อเริ่มประกอบธุรกิจในเวียดนาม เมื่อไดรับใบอนุญาต
เพื่อการประกอบธุรกิจ (BRC) แลวบริษัทจะตองประกาศขึ้นทะเบียนธุรกิจแหงชาติ (National
Business Registration Portal) และจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนด
นักลงทุนเวียดนามอยูในบังคับตองขอใบอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจ (BRC) เทานั้น
หนวยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อการลงทุน
หนวยงานที่มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อการลงทุน (IRC) มีดังตอไปนี้
i)

คณะกรรมการผูมีอํานาจบริหารงานประจําเขต สําหรับโครงการลงทุนที่ตงั้ อยูในเขตนิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพือ่ การสงออก เขตอุตสาหกรรมไฮเทค และเขต
เศรษฐกิจ

ii)

หนวยงานรับผิดชอบดานการวางแผนและการลงทุนประจําทองถิ่นสําหรับโครงการลงทุน
ที่ตั้งอยูน อกเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เขตอุตสาหกรรม
ไฮเทค และเขตเศรษฐกิจ

iii)

สํานักทะเบียนธุรกิจในสังกัดหนวยงานรับผิดชอบดานการวางแผนและการลงทุนประจํา
ทองถิน่ สําหรับโครงการลงทุนที่ตงั้ อยูในทองถิน่ นั้นๆ

iv)

หนวยงานรับผิดชอบวางแผนและการลงทุนประจําจังหวัด มีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาตลงทุนในกรณีทนี่ ักลงทุนประสงคจะตัง้ สํานักงานใหญหรือสํานักบริหารงาน
ประจําจังหวัด หรือในกรณีทนี่ กั ลงทุนมีโครงการลงทุนซึ่งดําเนินธุรกิจทั้งนอกเขตและใน
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เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เขตอุตสาหกรรมไฮเทค และเขต
เศรษฐกิจ
ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
สําหรับการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งอาจกระทบตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอยทาง
สังคม จริยธรรม และการสาธารณสุขนั้น กฎหมายการลงทุนไดกําหนดใหนักลงทุนตางชาติ
จําตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดและตองขออนุญาตจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเปนการ
เฉพาะ
B.6

ข้อตกลงและสมาคมการค้าระหว่างประเทศและภ ูมิภาค

เวียดนามไดลงนามในสนธิสัญญาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ เชน สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South-East Asian
Nations: ASEAN) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
และองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)
นอกจากนี้ เวียดนามยังอยูในขั้นตอนการเจรจากับประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกกวา 10 ประเทศ
เช น สหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ น ออสเตรเลี ย เพื่ อ ก อ ตั้ ง ความตกลงหุ น ส ว นยุ ท ธศาสตร ท าง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟค (Trans-Pacific Partnership: TPP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปด
เสรีทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
จนถึงปจจุบัน เวียดนามไดลงนามในขอตกลงเขตการคาเสรี
FTAs) จํานวน 12 ฉบับ

การลงทุนในเวียดนาม

(Free Trade Agreement:
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C. สถานประกอบการ

C.1

ร ูปแบบการดําเนินธ ุรกิจ

การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ในเวีย ดนามเป น ไปตามกฎหมายวิส าหกิ จและกฎหมายการลงทุน โดย
กฎหมายวิสาหกิจ เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบของวิสาหกิจที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการในเวียดนาม รวมถึงภาระหนาที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน สวนกฎหมายการลงทุน
เปนกฎหมายที่กําหนดเงื่อนไขการลงทุนประเภทตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ของนักลงทุนและ
สิทธิประโยชนจากการลงทุน โดยกฎหมายมีผลบังคับใชทงั้ กับนักลงทุนเวียดนามและตางชาติ
บริษัทจํากัด
ภายใตกฎหมายวิสาหกิจ บริษัทจํากัด (Limited Liability Company : LLC) แบงออกเปน
2 รูปแบบ ไดแก
► บริษัทจํากัดที่มีผถ
ู ือหุนคนเดียว
► บริษัทจํากัดที่มีผถ
ู ือหุนตัง้ แต 2 คนขึ้นไป
บริษัทจํากัดเปนนิติบุคคลซึ่งผูถือหุนแตละคนจะมีความรับผิดจํากัดไมเกินกวาทุนที่ตนลงไว
โดยนักลงทุนตางชาติสามารถประกอบกิจการในเวียดนามในรูปแบบบริษัทจํากัดไดทั้ง 2
18
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ประเภท โดยอาจเปนบริษัทจํากัดที่นักลงทุนตางชาติถือหุนทั้งหมด (รอยละ 100) หรือเปน
การรวมทุนระหวางนักลงทุนตางชาติกับเวียดนาม ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหบริษัทจํากัดมี
จํานวนผูถือหุนไมเกิน 50 คน
บริษัทจํากัดอาจมีผูแทนตามกฎหมายมากกวา 1 คน โดยรายละเอียดจํานวน ตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบของผูแทนตามกฎหมายตองระบุไวในขอบังคับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จํากัดจําตองมีผูแทนตามกฎหมายซึ่งพํานักอยูในเวียดนามอยางนอย 1 คน และในกรณีที่
บริษัทมีผูแทนเพียงคนเดียว บุคคลซึ่งเปนผูแทนตามกฎหมายของบริษัทนั้นตองตองจัดทํา
หนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนตนเมื่อมิไดพํานักอยูในเวียดนาม
บริษัทรวมหุน
บริษัทรวมหุน (Joint stock company: JSC) เปนนิติบุคคลซึ่งประกอบดวยผูถือหุนอยาง
นอย 3 คนขึ้นไป โดยผูถือหุนแตละคนจะมีความรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนหุนที่ตนถืออยู
ขอกําหนดเกี่ยวกับผูแทนตามกฎหมายของบริษัทรวมหุนสอดคลองกับบริษัทจํากัดดังที่ได
กลาวมาขางตน
หางหุนสวน
หางหุนสวน (Partnership) ประกอบดวยหุนประเภทไมจํากัดความรับผิดสวนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป โดยจะมีความรับผิ ดในหา งหุนสว นนั้นอย างไมจํ ากัด อยางไรก็ตาม หางหุน สวนอาจ
กําหนดใหมีหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดซึ่งจะมีความรับผิดจําจํากัดไมเกินกวาทุนที่ตน
ลงไวก็ได
กิจการเจาของคนเดียว
กิจการเจาของคนเดียว (Private enterprise) ประกอบดวยเจาของคนเดียวซึ่งมีความรับผิด
ไมจํ ากั ดในกิจ การของตนและไมส ามารถออกตราสารหรื อหลั กทรัพ ยใดๆ ได รวมถึ งไม
สามารถจัดตั้งกิจการเจาของคนเดียวอื่นๆ ไดอีก
C.2

ร ูปแบบการดําเนินธ ุรกิจทางตรงจากต่างประเทศ

กิจการที่ตางชาติเปนเจาของ
กิจการที่ตางชาติเปนเจาของ (Foreign-owned Company) ถือเปนนิติบุคคลที่นักลงทุน
ตางชาติเปนเจาของ โดยจะเปนเจาของเองทั้งหมด หรือเปนเจาของแตเพียงบางสวนก็ได
การลงทุนในเวียดนาม
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นอกจากนี้ นักลงทุนตางชาติยังสามารถรวมคากับนักลงทุนเวียดนาม หรือนักลงทุนตางชาติ
อื่นๆ เพื่อประกอบกิจการในเวียดนาม โดยมักจัดตั้งในรูปแบบบริษัทจํากัด และบริษัทรวมหุน
อยางไรก็ดี สําหรับการลงทุนในธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจธนาคาร
และธุรกิจประกันภัย นักลงทุนตางชาติตองมีเงินลงทุนขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract : BCC) เปนการรวม
ธุรกิจระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนเวียดนามที่ประสงคจะประกอบธุรกิจรวมกัน โดย
ไมถือเปนนิติบุคคลใหมแยกตางหาก โดยนักลงทุนแตละฝายที่เขารวมสัญญาความรวมมือ
ทางธุรกิจจะมีความรับผิดไมจํากัดในหนี้อันเกิดจากการรวมมือทางธุรกิจนั้น
การรวมธุรกิจกับภาครัฐ
นักลงทุนสามารถรวมธุรกิจดานการกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกับภาครัฐได เชน
ธุรกิจเกี่ยวกับการกอสรางระบบคมนาคม ไฟฟา ประปาและการบําบัดของเสีย เปนตน โดย
สามารถเขารวมสัญญา 7 รูปแบบไดแกสัญญา Build–Operate–Transfer สัญญา Build–
Transfer–Operate สัญญา Build–Transfer สัญญา Build–Own–Operate สัญญา
Build–Transfer–Lease สั ญญา Build–Lease–Transfer สั ญญา Operation &
Management
สํานักงานสาขาของบริษัทตางชาติ
บริษัทตางชาติสามารถประกอบกิจการเพื่อแสวงหาผลกําไรในเวียดนามไดโดยผานสํานักงาน
สาขา โดยสํานักงานสาขาตองประกอบธุรกิจที่สอดคลองกันกับบริษัทแมในตางประเทศและ
ตองเปนไปตามเงื่อนไขตามขอตกลงในสนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆ ที่เวียดนามไดลง
นามไวกับแตละประเทศ
กิจการที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสํานักงานสาขา ไดแก ธนาคาร กิจการยาสูบ สายการบิน
และ สํานักงานกฎหมาย
สํานักงานผูแทนของบริษัทตางชาติ
สํานักงานผูแทนของบริษัทตางชาติ (Representative office) สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ
เทาที่ไดรับอนุญาตและไมสามารถดําเนินกิจกรรมที่ทําใหเกิดรายได เชน การลงนามใน
สัญญาทางธุรกิจ การรับชําระเงินโดยตรง การซื้อขายสินคา และใหบริการ เปนตน
20

การลงทุนในเวียดนาม

สํานักงานผูแทนของบริษัทตางชาติไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจกรรมใหกับสํานักงานใหญใน
ตางประเทศไดในขอบเขตจํากัด เชน การประสานงานและวิจัยตลาด และกิจกรรมสงเสริม
การขายหรือการใหบริการของสํานักงานใหญในตางประเทศ
นอกจากนี้ สํานักงานผูแทนของบริษัทตางชาติ สามารถวาจางพนักงานชาวเวียดนามหรือ
ชาวตางชาติเพื่อมาทําหนาที่ดานบริหารจัดการงานทั่วไปใหแกสํานักงานใหญในตางประเทศ
ทั้งนี้ ตองมิใชกิจกรรมที่ทําใหเกิดรายได
C.3

การควบรวมและการซื้อกิจการ

การปรับโครงสรางองคกร
นักลงทุนตางชาติที่ลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจในเวียดนามทั้งที่เปนการลงทุนในนิติบุคคลรูปแบบ
ตางๆ และที่เปนสัญญาความรวมมือทางธุรกิจสามารถปรับโครงสรางการลงทุนดวยการควบ
รวมกิจการ หรือแปรสภาพการดําเนินธุรกิจเปนนิติบุคคลรูปแบบอื่นไดตามที่กฎหมายกําหนด
เชน บริษัทจํากัดสามารถแปรสภาพเปนบริษัทรวมหุนได เปนตน
การซื้อกิจการ
นักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะลงทุนในบริษัทจํากัด บริษัทรวมหุน หางหุนสวน รวมถึงนิติ
บุคคลรูปแบบอื่นๆ ในเวียดนาม สามารถเขาซื้อกิจการไดผานการซื้อหุน ไมวาจะเปนการซื้อ
หุนที่เสนอขายเปนครั้งแรก (Initail Public Offering: IPO) หรือซื้อหุนเพิ่มทุน หรือซื้อหุน
จากผูถือหุนเดิมในกิจการ
อยางไรก็ดี ในกรณีของบริษัทรวมหุน การขายหุนของบริษัทรวมหุนในชวงระยะเวลา 3 ป
แรกนับจากวันที่บริษัทไดรับใบอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจ (BRC) จะทําไดเพียงระหวางผู
ถือหุนซึ่งเปนผูรวมกอตั้งบริษัทดวยกันเทานั้น เวนแตไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
ใหญผูถือหุน โดยหลังจากพนระยะเวลาดังกลาว ผูถือหุนจึงจะสามารถขายหุนของตนใหกับ
บุคคลภายนอกได
C.4

ภาษีเงินได้นิติบ ุคคล

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
นิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในเวียดนามจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 20 ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
การลงทุนในเวียดนาม
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สําหรับการประกอบธุรกิจประเภทน้ํามันและกาซ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของกับการแสวงหา
ผลประโยชนจากแรมีคาตางๆ จะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราระหวางรอยละ 32 ถึง
รอยละ 50
ภาษีจากการจําหนายกําไรหรือการจายเงินปนผล
นักลงทุนตางชาติสามารถจําหนายกําไรหรือจายเงินปนผลได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
หรือ ณ วันเลิกกิจการเมื่อไดชําระภาษีแลว โดยตองแจงตอเจาหนาที่สรรพากรอยางนอย 7
วันทําการกอนวันจําหนายกําไรหรือจายเงินปนผล อยางไรก็ตาม กิจการที่มียอดขาดทุน
สะสมจะไมสามารถจําหนายกําไรหรือจายเงินปนผลได
ภาษีอากรที่จัดเก็บบนเงินไดจากการจําหนายเงินกําไรหรือการจายเงินปนผลถูกยกเลิกไป
ตั้งแต 1 มกราคม 2547 สงผลใหในปจจุบัน การจําหนายกําไรหรือการจายเงินปนผล ไมอยู
ในบังคับตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ผลไดจากทุน
ผลไดจากทุนหรือเงินไดจากการขายหุนอยูในบังคับตองเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคล (อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจะลดลงเหลือรอยละ 20 ตั้งแต 1 มกราคม 2559 เปนตน
ไป) โดยฐานภาษี จ ะคํ า นวณจากราคาขายหั ก ด ว ยต น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย แ ละค า ใช จ า ยที่
เกี่ยวของ
การชําระคาหุนที่มีมูลคาเกินกวา 20 ลานดง ตองชําระโดยโอนผานธนาคาร หากมิไดชําระ
โดยโอนผานธนาคาร เจาหนาที่สรรพากรพื้นที่จะมีอํานาจประเมินราคาซื้อขายหุนดังกลาว
ในกรณีที่นักลงทุนตางชาติที่มิไดเปนนิติบุคคลในเวียดนามเปนผูโอนหลักทรัพย เชน หุนใน
ตลาดหลักทรัพย จะอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 0.1 ของราคา
ขาย โดยไมคํานึงวากําไรหรือขาดทุน
การนําสงแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนรายไตรมาส (ยกเวนไตรมาสสุดทาย)
ภายใน 30 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส และตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลราย
ป พรอมกับชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กรณี
จํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ชําระเปนรายไตรมาสมีจํานวนนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่พึงชําระเมื่อสิ้นป ผูมีหนาที่เสียภาษีคนตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
0.05 ซึ่งจะลดลงเหลืออัตรารอยละ 0.03 ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป
อนุสัญญาภาษีซอน
เวียดนามไดลงนามเขารวมอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆจํานวน 73 ประเทศ
C.5

เงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี

ขอมูลทั่วไป
เงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ เงินไดที่แสดงในงบการเงินซึ่งไดผานการปรับปรุง
ตามหลั ก ทางภาษี อ ากรแล ว เงิ น ได ที่ อ ยู ใ นบัง คั บ ต อ งเสี ย ภาษี ยั ง รวมถึ ง เงิ น ได จ ากการ
ประกอบกิจการของสาขาในตางประเทศ
รายจายทางภาษี
รายจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีตองเปนรายจายที่เกีย่ วของกับการประกอบกิจการโดยตอง
มีเอกสารและหลักฐานประกอบชัดเจน และไมเปนรายจายตองหามตามกฎหมาย ตัวอยาง
รายจายตองหามตามกฎหมาย ไดแก เงินสํารอง คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
เฉพาะจํานวนที่เกินกวาที่หลักเกณฑกําหนด คาใชจายคางจาย ภาษีซื้อและคาปรับ เปนตน
สําหรับรายจายที่มิไดชําระดวยเงินสด (Non-cash payment) ซึ่งมีจํานวนตั้งแต 20 ลานดง
ขึ้นไปตองจัดใหมีไวซึ่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
การเครดิตภาษีซื้อ
รายจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน เชน คาเบี้ยประกันชีวิตของพนักงานและคาเชาบานของ
พนักงานชาวตางชาติสามารถนํามาถือเปนรายจายทางภาษีไดหากมีการระบุไวในสัญญาจาง
แรงงาน สวนรายจายคาเครื่องแบบพนักงานที่มีเอกสารอางอิงครบถวน เชนใบแจงหนี้
สามารถนํามาถือเปนรายจายไดไมเกิน 5 ลานดงตอคนตอป
คาเสื่อมราคา
ผู ป ระกอบการสามารถใช วิ ธีก ารคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาได ต ามวิ ธีแ ละเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด โดยวิธีคํานวณแบบเสนตรงเปนวิธีคํานวณที่นิยมใชโดยทั่วไป
อยางไรก็ดี ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอตอกระทรวงการคลัง หากตองการคํานวณคาสึก
หรอและคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยใชจํานวนปที่แตกตางจากที่กฎหมายกําหนด
การลงทุนในเวียดนาม
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อัตราคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของสินทรัพยแสดงในตาราง ดังตอไปนี้
ประเภทสินทรัพย
สินทรัพยไมมีรูปราง
อาคารและโรงงาน
เครื่องมือและเครื่องจักร
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่นๆ

จํานวนป
สูงสุด 20 ป
5 – 50
3 - 20
6 – 30
2 - 40

สําหรับกิจการที่ไมไดประกอบธุรกิจประเภทขนสง โรงแรม และการทองเที่ยว แตมีรถยนต 9
ที่นั่งหรือนอยกวาไวเพื่อใชในการดําเนินกิจการ สามารถหักคาเสื่อมราคาของรถยนตดังกลาว
ไดไมเกิน 1,600 ลานดง
คาเสื่อมราคาที่มีมูลคาเกินกวาที่กระทรวงการคลังกําหนดไมสามารถถือเปนรายจายทางภาษี
ได
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลขาดทุนไมสามารถนําไปใชประโยชนทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมาได แต
สามารถยกผลขาดทุนไปใชไดภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปตอเนื่องกัน
การใชผลขาดทุนระหวางบริษัทในเครือ
ผลขาดทุนของบริษัทหนึ่งไมสามารถนํามาหักกับเงินไดของอีกบริษัทหนึ่งในเครือได
C.6

ภาษีอื่นๆ

ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่มเรียกเก็บจากการขายสินคาและการใหบริการในเวียดนาม รวมถึงการนําเขา
สินคา
อัตราภาษีมูลคาเพิ่มสามารถจําแนกไดเปน 3 อัตรา ดังนี้
► รอยละ 10 สําหรับการขายสินคา หรือการใหบริการในประเทศเปนการทั่วไป
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►

►

รอยละ 5 สําหรับการขายสินคาและการใหบริการทีถ่ อื เปนสิ่งจําเปน เชน น้ําสะอาด
ปุย ตําราเรียนหนังสือ อาหาร เวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทย และผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เปนตน
รอยละ 0 สําหรับการสงออกสินคาและบริการ

การขายสินค าและการให บริก ารบางประเภท เช น บริการสิน เชื่อ ตราสารอนุ พันธ ทาง
การเงิน ธุรกิจประกันภัยบางประเภท และบริการทางการแพทย ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการตองนําสงแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีมูลคาเพิ่มเปนราย
เดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป อยางไรก็ดี สําหรับการชําระภาษีมูลคาเพิ่มรายไตร
มาส ใหผูประกอบการตองนําสงแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีมูลคาเพิ่ม
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
ภาษีอันเนื่องมาจากการทําสัญญาโดยผูประกอบการตางชาติ
นิติบุคคลตางชาติ รวมถึงบุคคลธรรมดาชาวตางชาติที่เขาทําสัญญาเพื่อดําเนินธุรกิจกับนัก
ลงทุนเวียดนามหรือเพื่อใหบริการแกลูกคาในเวียดนาม โดยมิไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลใน
เวียดนาม มีภาระตองเสียภาษีอัน เนื่องมาจากการทําสัญญาโดยผูประกอบการตางชาติ
(Foreign Contractor Tax: FCT) ซึ่งประกอบไปดวยภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของเงินได
อยางไรก็ตาม ไมมีการจัดเก็บ FCT สําหรับการขายสินคาในบริเวณดานชายแดน หรือการ
ใหบริการที่ไดใหบริการและมีการใชบริการนั้นนอกเวียดนาม
ภาษีศุลกากร
เวียดนามจัดเก็บอากรขาออกจากการสงออกสินคาประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชน แร
เศษโลหะ พืชที่ใชเปนสวนผสมในเครื่องหอมและยารักษาโรค ในอัตราระหวางรอยละ 0 ถึง
รอยละ 40
อากรขาเขาจะจัดเก็บตามมูลคาของสินคานําเขา โดยเปนไปตามกฎและขอตกลงทางพิธีการ
ศุลกากรระหวางเวียดนามกับองคการการคาโลก
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ภาษีการคาพิเศษ
ภาษีการคาพิเศษ (Special Sales Tax: SST) หรือภาษีสรรพสามิตจัดเก็บบนการผลิตและ
นําเขาสินคาและบริการบางประเภท โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอยและบริการประเภทสถาน
บันเทิงตางๆ เชน บุหรี่ ซิการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล รถยนตท่ีมีที่นั่งนอยกวา 24 ที่นั่ง
เครื่องบิน เรือยอรช คาสิโน การเสี่ยงโชค และคาราโอเกะ เปนตน โดยอัตราภาษีอยูระหวาง
รอยละ 10 ถึงรอยละ 75 และจะเพิ่มขึ้นเปนสูงสุดที่รอยละ 150 ตั้งแต 1 มกราคม 2559
เปนตนไป
ภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
กิจ การที่ ตา งชาติ เป นเจา ของทั้ งหมดอยู ในบัง คับ ตอ งเสีย ภาษีใ บอนุญ าตประกอบธุร กิ จ
(Business license tax) เปนรายปตามมูลคาของทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับภาษี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ทุนจดทะเบียน
มากกวา 10,000 ลานดง
5,000 – 10,000 ลานดง
2,000 – 5,000 ลานดง
ต่ํากวา 2,000 ลานดง

จํานวนภาษีตอป
3,000,000 ดง
2,000,000 ดง
1,500,000 ดง
1,000,000 ดง

ภาษีสิ่งแวดลอม
ภาษีสิ่งแวดลอม (Environment Protection tax) เปนภาษีทางออมที่จัดเก็บบนการผลิต
และนําเขาสินคาบางประเภท รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยฐานภาษีคํานวณจากปริมาณ
ของสินคา
ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources tax) จะจัดเก็บจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
เชน ปโตรเลียม แรธาตุ ปาไม อาหารทะเล และน้ําบริสุทธิ์ โดยอัตราภาษีจะแตกตางกันตาม
ประเภทของทรัพยากร

26

การลงทุนในเวียดนาม

การกําหนดราคาโอน
กฎหมายเวี ยดนามกํา หนดใหธุรกรรมระหว างบริ ษั ทในเครือ ต องเปน ไปตามราคาตลาด
(Arm’s length principle) หากบริษัทมิไดดําเนินธุรกรรมดวยราคาตลาด สํานักงาน
สรรพากรในพื้นทีม่ ีอํานาจประเมินรายไดใหเปนไปตามราคาตลาดเพือ่ การจัดเก็บภาษี รวมถึง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลธุรกรรมระหวางบริษัทในเครือโดยนําสงแบบรายงานการ
กําหนดราคาโอนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใน 90 วันนับ
จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทจะตองจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งแสดงรายละเอียดการคํานวณเพื่อใหไดมาซึ่ง
ราคาโอนของธุรกรรมระหวางบริษัทในเครือเปนรายป เอกสารดังกลาวตองจัดทําขึ้นเปน
ภาษาเวียดนามและยื่นตอสํานักงานสรรพากรในพื้นที่ ทั้งนี้ เจาหนาที่สามารถประเมินราคา
โอนของธุรกรรมระหวางบริษัทในเครือยอนหลังไดเปนระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่ไดทํา
ธุรกรรม
C.7

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

นิติบคุ คลผูป ระกอบธุรกิจในเวียดนามตองจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของ
เวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards and System: VAS)
หลักการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีของเวียดนาม กําหนดหลักเกณฑ รวมถึงวิธีการใชรหัสบัญชีและชื่อบัญชี
โดยมาตรฐานการบัญชีประกอบดวยหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน วิธีการบันทึกรายการในสมุด
บัญชี โดยตองจัดทําเปนภาษาเวียดนาม หรือภาษาเวียดนามควบคูกับภาษาอื่น
สมุดบัญชีและงบการเงินจะตองถูกบันทึกเปนสกุลเงินดง หากประสงคจะใชสกุลเงินอื่นตอง
เปนไปตามเงื่อนไข เชน รายการคาหลักมาจากสกุลเงินอื่น ทั้งนี้ จะตองแปลงคาเปนสกุลเงิน
ดงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร (Interbank exchange rate) และไดรับการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
หากบริษัทประสงคจะใชหลักเกณฑที่แตกตางไปจากมาตรฐานการบัญชีขางตน จะตองไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง
การลงทุนในเวียดนาม
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ขอกําหนดทางการบัญชี
การเปดเผยขอมูล
งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีของเวียดนาม ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนําสงงบการเงิน
บริษัทตองนําสงงบการเงินประจําปที่ตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีใหกับหนวยงานดังตอไปนี้
i) สรรพากรพื้นที่
ii) กระทรวงการวางแผนและการลงทุ น แห ง เวี ย ดนาม (Ministry of Planning and
Investment : MPI) หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทตางชาติ
iii) สํานักงานสถิติแหงชาติ (The General Statistics Office : GSO)
สําหรับบริษัทที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจ หรือเขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก จะตองนําสงงบ
การเงินตอคณะกรรมการผูมีอํานาจบริหารเขตนั้นๆ
การสอบบัญชี
งบการเงินของกิจการที่ตางชาติเปนเจาของ (Foreign Invested Enterprises: FIEs) บริษัท
มหาชน คูสัญญาในสัญญารวมมือทางธุรกิจ บริษัทประกัน สถาบันทางการเงิน หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายประกาศกําหนด ตองไดรับการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
การบันทึกและการจัดเก็บเอกสาร
การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกขอมูลทางบัญชีของบริษทั มีหลักทั่วไปในการจัดเก็บเอกสาร
การลงบัญชีดังนี้
► เอกสารที่ใชในการบริหารจัดการดําเนินงานขององคกรตองจัดเก็บอยางนอย 5 ป
► สมุดบัญชี งบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองจัดเก็บอยางนอย 10
ป
► ขอมูลที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการปองกันประเทศตองจัดเก็บอยาง
ถาวร
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D. บ ุคคลธรรมดา

D.1

ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา

ผูมีหนาที่เสียภาษี
บุคคลผูมีถิ่น ที่อยูใ นเวีย ดนามอยูในบังคับ ตองเสียภาษีบนเงินได จากแหลงเงินได ทั่วโลก
(Worldwide income) สวนผูที่มิไดมีถิ่น ที่อยูในเวีย ดนามมีภ าระตองเสีย ภาษีเงิน ไดบุค คล
ธรรมดาบนเงินไดจากแหลงเงินไดในเวียดนามเทานั้น
บุคคลธรรมดาจะถือเปนผูมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม ในกรณีดังตอไปนี้
► บุคคลธรรมดาพํานักอยูในเวียดนามเปนระยะเวลารวมกันเทากับ 183 วัน หรือมากกวา
ในระยะ 12 เดือนใดๆ ในปปฏิทิน
► บุคคลธรรมดาผูมถ
ี ิ่นพํานักถาวรในเวียดนาม ซึง่ รวมถึงชาวตางชาติที่มีใบสําคัญถิน่ ที่อยู
ทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร
► บุคคลธรรมดาผูเชาทีพ
่ ักอาศัยอันมีกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเชา 183 วันหรือ
มากกวาในปภาษีนนั้ ๆ ทัง้ นี้ รวมถึงการเชาโรงแรม และสํานักงาน
การลงทุนในเวียดนาม
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อยางไรก็ดี บุคคลธรรมดาผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอ 2 และ 3 ขางตน จะไมถือวาเปนผูมี
ถิ่นที่อยูในเวียดนามในปนั้นๆ หากบุคคลผูนั้นพิสูจนไดวาอาศัยอยูในเวียดนามเปนระยะเวลา
รวมกันนอยกวา 183 วัน และเปนผูมีถิ่นที่อยูใ นประเทศอื่น
เงินไดที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
เงิ น ได ที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ ต อ งเสี ย ภาษี ประกอบด ว ย เงิ น ได จ ากการจ า งงาน เงิ น ได อื่ น ที่
นอกเหนือจากการจางงานและเงินไดจากการประกอบธุรกิจ
เงินไดจากการจางงาน หมายถึง เงินไดจากการจางแรงงานที่ไดรับเปนเงินหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
ตีมูลคาไดเปนเงิน เชน เงินเดือน คาตอบแทน คาจาง เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินชดเชย
นอกจากนี้ เงินไดจากการลงทุน กําไรจากการโอนหุน กําไรจากการโอนอสังหาริมทรัพย
รางวัล คาสิทธิ คาแฟรนไชส มรดกและของขวัญ ยังถือเปนเงินไดที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
และตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยเชนกัน
เงินไดที่ไดรับยกเวน
เงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดแก
►
เงินไดจากการไดรับมรดก หรือจากการโอนใหซึ่งอสังหาริมทรัพยระหวางคูสมรส บิดา
มารดา บุตร ปู ยา ตา ยาย หลาน พีน่ อง รวมทั้งจากบุตรบุญธรรมและบิดามารดา
ของคูสมรส
►
เงินไดจากการโอนกรรมสิทธิใ์ นทีพ่ ักอาศัย หรือสิทธิในการใชที่ดินและทรัพยสินเพื่อ
การพักอาศัย กรณีทบี่ ุคคลนั้นมีทพี่ ักอาศัย หรือสิทธิการใชที่ดนิ เพียงแหงเดียวใน
เวียดนาม
►
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดอกเบีย้ ที่ไดรบั จากการประกันชีวิตและ
พันธบัตรของรัฐบาล
►
เงินตราตางประเทศที่ไดรับจากชาวเวียดนามผูอาศัยอยูในตางประเทศ
►
เงินคาลวงเวลาที่เกินกวาเงินเดือนหรือคาจางปกติ
►
เงินบํานาญ
►
ทุนการศึกษา
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►

►
►

เงินชดเชยที่ไดรบั จากสัญญาประกันชีวิต สัญญาประกันวินาศภัย รวมถึงเงินชดเชย
จากการประสบอุบัติเหตุอนั เนื่องมาจากการทํางาน
เงินไดจากกองทุนเพื่อการกุศล หรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
เงินไดจากคาจางและคาตอบแทนของลูกเรือชาวเวียดนามที่ไดรับจากการทํางานใน
บริษัทเวียดนามหรือบริษทั ตางชาติที่ประกอบธุรกิจขนสงระหวางประเทศ

คาใชจายและคาลดหยอน
เงินไดพึงประเมินสามารถหักคาใชจายและคาลดหยอนไดดังตอไปนี้
► คาลดหยอนจํานวน 9 ลานดงตอเดือน
► คาลดหยอนสําหรับผูอยูในอุปการะจํานวน 3.6 ลานดงตอคนตอเดือน ทัง
้ นี้ เปนไปตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด โดยผูเ สียภาษีตอ งขึ้นทะเบียนและแสดงเอกสารหลักฐานตางๆ ตอ
เจาหนาทีจ่ ึงจะสามารถหักคาลดหยอนประเภทนี้ได
► เงินสมทบเขากองทุนตามกฎหมาย
► เงินบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล มนุษยธรรม หรือการศึกษา
► เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการเกษียณ ทั้งสวนของนายจางและลูกจาง แตไมเกินเดือนละ
1 ลานดง
อัตราภาษีสําหรับเงินไดจากการจางแรงงาน
ตารางดานลางนี้แสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบกาวหนาสําหรับเงินไดจากการจาง
แรงงาน
เงินไดพึงประเมินตอเดือน (ดง)
5,000,000 หรือต่ํากวา
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 18,0000,000
18,000,001 – 32,000,000
32,000,001 – 52,000,000
การลงทุนในเวียดนาม

อัตราภาษี (รอยละ)
5
10
15
20
25
31

52,000,001 – 80,000, 000
80,000,001 ขึ้นไป
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อัตราภาษีสําหรับเงินไดจากการประกอบธุรกิจ
บุคคลธรรมดาผูมีเงินไดจากการประกอบธุรกิจและมีเงินไดตอปนอยกวา 100 ลานดง ไมอยู
ในบังคับตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตหากมีเงินไดเกินกวา 100 ลานดงตอป จะตอง
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเวียดนามดังตารางดานลางนี้
ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการประกอบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ใหเชาทรัพยสิน ตัวแทนจําหนายสลากกินแบง ตัวแทน
ประกันภัย และขายตรง
จําหนายสินคา
บริการและกอสรางโดยไมมีวสั ดุอุปกรณ
ผลิต ขนสงและกอสรางโดยมีวัสดุอุปกรณ
ธุรกิจอื่นๆ

อัตราภาษี (รอยละ)
5
0.5
2
1.5
1

ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดประเภทอื่นๆ
ประเภทเงินได
เงินไดจากการลงทุน
คาสิทธิ คาแฟรนไชส มูลคาเกิน 10 ลานดง
เงินไดจากการชิงโชคและรางวัล มูลคาเกิน 10 ลานดง
มรดก มูลคาเกิน 10 ลานดง
เงินไดจากการโอนหลักทรัพย
เงินไดจากการโอนอสังหาริมทรัพย
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อัตราภาษี (รอยละ)
5
5
10
10
20
20

ภาระภาษีสําหรับผูที่มิไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม
บุคคลธรรมดาผูที่มิไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนามมีภาระตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 20 สําหรับ
เงินไดจากการทํางานหรือกิจการในเวียดนาม ไมวาเงินไดนั้นจะจายจากในหรือนอกประเทศ
สวนอัตราภาษีสําหรับเงินไดประเภทอื่นๆจะแตกตางกันไปตามประเภทเงินได แตอาจไดรับ
ลดหยอนภายใตอนุสัญญาภาษีซอน
ตารางดานลางนี้แสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของบุคคลผูที่มิไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม
ประเภทเงินได
เงินไดจากการจางแรงงาน
เงินไดจากการประกอบธุรกิจ
ซื้อขายสินคา
ใหบริการ
ผลิต กอสราง ขนสง และอื่นๆ
เงินไดจากการลงทุน
คาสิทธิ คาแฟรนไชส มูลคาเกิน 10 ลานดง
เงินไดจากการชิงโชคและรางวัล มูลคาเกิน 10 ลานดง
เงินไดจากการโอนหลักทรัพย
เงินไดจากการโอนอสังหาริมทรัพย

อัตราภาษี (รอยละ)
20
1
5
2
5
5
10
0.1
2

การลดอัตราภาษี
บุคคลธรรมดาผูไดรับเงินไดจากการจางงานในเขตเศรษฐกิจบางแหงอาจไดรับลดภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาลงในอัตรารอยละ 50
ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติที่ทํางานในโครงการของ ODA และประสงคจะไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาตองยื่นคําขอเพื่อรับสิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไข
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D.2

เงินสมทบกองท ุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ และประกันการวางงาน
ตารางดานลางแสดงอัตราเงินสมทบเขากองทุนสําหรับนายจางและลูกจางแบงตามประเภท
ของกองทุน ไดแก กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพ และกองทุนประกันการ
วางงาน
ผูสมทบ
นายจาง
ลูกจาง
รวม

ประกันสังคม
(รอยละ)
18
8
26

ประกันสุขภาพ
(รอยละ)
3
1.5
4.5

ประกันการวางงาน
(รอยละ)
1
1
2

เงินสมทบทุนเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสุขภาพจะคํานวณจากฐานเงินเดือน
ที่ระบุในสัญญาจางแรงงาน โดยมีเพดานสูงสุดอยูที่ 20 เทาของฐานเงินเดือนขั้นต่ําซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแตละปตามที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งตั้งแต 1 พฤษภาคม 2559 เปนตนมา
รัฐบาลกําหนดใหฐานเงินเดือนขั้นต่ําอยูที่ 1.21 ลานดงตอเดือน
เงินสมทบทุนเขากองทุนประกันการวางงานจะคํานวณจากฐานเงินเดือนที่ระบุในสัญญาจาง
แรงงานหรือจากจํานวน 20 เทาของฐานเงินเดือนขั้นต่ําในภูมิภาคนั้นแลวแตจํานวนใดจะ
นอยกวา ทั้งนี้ ฐานเงินเดือนขั้นต่ําในแตละภูมิภาคจะแตกตางกันออกไปตามที่รัฐบาลกําหนด
โดยปจจุบันอยูที่ระหวาง 2.4 ลานดงถึง 3.5 ลานดง
ชาวตางชาติไมอยูในบังคับตองสมทบเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันการวางงาน
เวนแตมีสัญญาจางแรงงานกับบริษัทเวียดนามเปนระยะเวลา 3 เดือนหรือมากกวาจะอยูใน
บังคับตองสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในอัตราเดียวกันกับชาวเวียดนาม
พนักงานซึ่งเปนลูกจางชั่วคราวและมีระยะเวลาการทํางานตามสัญญาจางแรงงานตั้งแต 3
เดือนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งป อยูในบังคับตองสมทบทุนเขากองทุนทั้ง 3 กองทุนขางตน
เชนเดียวกัน โดยมีอัตราเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับลูกจางชาวเวียดนาม
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D.3

การชําระภาษีและการยืน่ แบบแสดงรายการ

นายจางมีหนาที่หักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน หากผูจายเงินไดมีภาระภาษีหัก ณ ที่จายที่ตองนําสงนอยกวา
50 ลานดงตอเดือน สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนรายไตรมาส ภายในวันที่ 30 ของ
เดือนแรกในไตรมาสถัดไป
บุคคลธรรมดาไดรับเงินไดจากการจางแรงงานจากบริษัทตางชาติ หรือบุคคลในตางประเทศ
มีหนาที่ประเมินตนเองและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยตนเองเปน
รายไตรมาสและรายป ทั้งนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดของปปฏิทิน สําหรับเงินได
ประเภทอื่นๆ บุคคลธรรมดาผูไดรับเงินไดจะตองนําสงภาษีตามประเภทเงินไดและอัตราภาษี
ที่กําหนดไว
เมื่อสิ้นสุดการจางงานในเวียดนาม บุคคลธรรมดาผูที่มิไดมีถิ่นที่อยูในเวียดนามมีหนาที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากอนเดินทางออกจากเวียดนาม หรือมอบอํานาจ
ใหผูจายเงินไดหรือผูแทนตามกฎหมายเปนผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันเดินทางออกจากเวียดนาม
D.4

อนสุ ญ
ั ญาภาษีซอ้ น

ปจจุบัน เวียดนามลงนามเขารวมอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศตางๆ จํานวน 73 ประเทศ
ดังนี้
กาตาร
เกาหลีใต
เกาหลีเหนือ
คิวบา
คูเวต
คาซัคสถาน
แคนาดา

ประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอนกับเวียดนาม
บังคลาเทศ
สวีเดน
บัลแกเรีย
สเปน
เบลเยียม
สวิตเซอรแลนด
สหรัฐอเมริกา
เบลารุส
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ปากีสถาน
สหราชอาณาจักร
ปาเลสไตน
สโลวัก
โปรตุเกส
โปแลนด
สิงคโปร
การลงทุนในเวียดนาม
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จีน
สาธารณรัฐเช็ก
ซาอุดีอาระเบีย
ซานมารีโน
เซเชลส
เซอรเบีย
ญี่ปุน
เดนมารก
ตูนิเซีย
ตุรกี
ไตหวัน
ไทย
นอรเวย
นิวซีแลนด
เนเธอรแลนด
บรูไน
เมียนมา
D.5

ประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอนกับเวียดนาม
ฝรั่งเศส
อาเซอรไบจาน
ฟนแลนด
แอลจีเรีย
ฟลปิ ปนส
ออสเตรเลีย
มองโกเลีย
อิตาลี
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาซิโดเนีย
โมร็อกโก
อินเดีย
โมซัมบิก
อิสราเอล
ยูเครน
อียิปต
เยอรมัน
โอมาน
รัสเซีย
อุซเบกิสถาน
โรมาเนีย
อุรุกวัย
ลักเซมเบิรก
อิหราน
ลาว
ไอซแลนด
เวเนซุเอลา
ไอรแลนด
ศรีลงั กา
ฮองกง
ออสเตรีย
ฮังการี

วีซ่า

ชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาเวียดนามตองถือหนังสือเดินทางที่มีอายุอยางนอย 6
เดือนพรอมวีซา เวนแตเปนชาวตางชาติซึ่งถือหนังสือเดินทางของกลุมประเทศที่ไดรับยกเวน
วีซา
ชาวตางชาติผูเขามาทํางานหรือประกอบธุรกิจในเวียดนาม ตองไดรับวีซาธุรกิจ (Business
visa) ซึ่งบริษัทเวียดนามตองเปนผูใหการรับรองบุคคลดังกลาวและดําเนินการยื่นคําขอวีซา
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ธุรกิจกับกรมตรวจคนเขาเมือง โดยมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 5 วันทําการ นับจาก
วันที่ยื่นคําขอ
วีซาธุรกิจแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
►

วีซาทํางาน (Working Visa) จะออกใหชาวตางชาติที่มีใบอนุญาตทํางานเมื่อยื่นคํา
ขอ โดยจะมีอายุ 1 ป และสามารถตออายุไดตามระยะเวลาที่ระบุในใบอนุญาต
ทํางาน

►

วีซาธุรกิจระยะสั้น (Short-term Business Visa) แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
ประเภทอายุ 1เดือน อายุ 3เดือน เขาออกหลายครั้ง (Multiple-entry) และ เขา
ออกครั้งเดียว (Single-entry) โดยจะออกใหชาวต างชาติผูที่มิไ ดถือใบอนุญาต
ทํางานเมื่อยื่นคําขอวีซา อยางไรก็ดี การขอวีซาธุรกิจระยะสั้นตองมีนายจางซึ่ง
เปนบริษัทเวียดนามเปนผูใหการรับรอง โดยชาวตางชาติสามารถขอตออายุ หรือ
ขอเปลี่ยนวีซาธุรกิจเปนวีซาทํางานไดหากไดรับใบอนุญาตทํางาน

D.6

ใบอนญ
ุ าตทํางานและใบสําคัญถิ่นที่อยู่

ใบอนุญาตทํางาน
ภายใต ก ฎหมายแรงงาน ชาวต า งชาติ ที่ มี ค วามประสงค จ ะทํ า งานในเวี ย ดนามต อ งมี
ใบอนุญาตทํางาน โดยอาจไดรับยกเวนในบางกรณี ยกตัวอยางเชน
►

►

►
►

►

เจาของหรือผูเปนหุน สวนของบริษัทจํากัดรวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัทรวม
หุน
ผูบริหารหรือผูอํานวยการสํานักงานผูแทนของบริษทั ตางชาติ องคกรระหวางประเทศ
และองคกรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization) ในเวียดนาม
ทนายความชาวตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตวาความในเวียดนาม
นักเรียนชาวตางชาติที่ทํางานในเวียดนาม ทัง้ นี้ นายจางผูใหการรับรองตองแจงตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบในทองถิน่ เปนการลวงหนา
ชาวตางชาติทที่ ํางานในตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ ผูจัดการ กรรมการบริการ รวมถึงชาง
เทคนิคซึ่งเดินทางเขามาทํางานในเวียดนามเปนระยะเวลานอยกวา 30 วัน แตรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 90 วันใน 1 ปใดๆ
การลงทุนในเวียดนาม
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ใบสําคัญถิ่นที่อยู
ใบสําคัญถิ่นที่อยูชั่วคราว (Temporary residence card : TRC) จะออกใหกับชาวตางชาติที่
มีใบอนุญาตทํางานรวมถึงผูติดตามของชาวตางชาติซึ่งถือวีซาทํางานหรือวีซาธุรกิจซึ่งมี
นายจางซึ่งเปนบริษัทเวียดนามเปนผูใหการรับรอง โดยชาวตางชาติที่ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู
ชั่วคราวจะไดรับยกเวนวีซา กําหนดอายุของใบสําคัญถิ่นที่อยูจะสอดคลองกับระยะเวลาที่
ระบุในใบอนุญาตทํางาน ทั้งนี้ ชาวตางชาติสามารถขอตออายุใบสําคัญถิ่นที่อยูไดโดยใชเวลา
ประมาณ 5 วันทําการ
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