คู่มือการลงทุนฉบับนี ้จัดท�ำขึ ้นด้ วยความร่ วมมือของอีวายประเทศไทยและอีวาย
เวี ย ดนาม โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มูล ด้ า นภาษี อ ากรส� ำ หรั บ การลงทุน ใน
เวียดนาม รวมถึงรู ปแบบการลงทุน สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน การบัญชีเบื ้องต้ น
และสรุ ปการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องล่าสุด
ทังนี
้ ้ การตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศมีความซับซ้ อนและต้ องอาศัยข้ อมูล
เชิงพาณิชย์ในแต่ละประเทศ นักลงทุนที่สนใจควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ข้ อมูลในคูม่ ือฉบับนี ้เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
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A. ภาพรวมการลงทุนในเวียดนาม

A.1

รปู แบบการด�ำเนินธ ุรกิจ

บริ ษัทจ�ำกัด (*)
บริ ษัทจ�ำกัดเป็ นนิติบคุ คลจัดตังโดยการร่
้
วมทุนของผู้ถือหุ้น แบ่งเป็ น บริ ษัทจ�ำกัด
ที่มีผ้ ถู ือหุ้นคนเดียว และบริ ษัทจ�ำกัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 50
คน ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดต่อหนี ้ที่เกิดขึ ้นของบริ ษัทไม่เกินทุนที่ตนช�ำระ
นักลงทุนต่างชาติสามารถประกอบกิจการในเวียดนามโดยจัดตังบริ
้ ษัทจ�ำกัดและ
ถือหุ้นทังหมด
้
หรื อลงทุนในกิจการร่ วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุน
ชาวเวียดนาม
บริ ษัทจ�ำกัดอาจมีผ้ ูแทนตามกฎหมาย 1 คนหรื อมากกว่า แต่ต้องมีผ้ ูแทนตาม
กฎหมายซึ่ ง พ� ำ นัก อยู่ใ นเวี ย ดนามอย่ า งน้ อ ย 1 คน หากบริ ษั ท มี ผ้ ูแ ทนตาม
กฎหมายเพียงคนเดียว จะต้ องจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจให้ มีผ้ กู ระท�ำการแทนตน
1

ในขณะที่ มิได้ พ�ำนักอยู่ในเวี ยดนาม ทัง้ นี ้ บริ ษัทต้ องระบุรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
ต�ำแหน่ง หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนตามกฎหมายไว้ ในกฎบัตรบริ ษัท
กิจการร่ วมทุน (*)
กิจการร่ วมทุน (Joint stock company: JSC) เป็ นนิติบุคคลที่แบ่งทุนเป็ นหุ้น มี
ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป (และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ถือหุ้นสูงสุด) และต้ องมีผ้ แู ทน
ตามกฎหมายในลักษณะเช่นเดียวกับบริ ษัทจ�ำกัด
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วนในกิจการร่ วมทุนที่จดั ตังขึ
้ ้น
ในเวียดนาม หรื อสามารถร่ วมลงทุนกับนักลงทุนชาวเวียดนาม หรื อนักลงทุนชาติ
อื่นๆ เพื่อประกอบกิจการในเวียดนาม
ห้ างหุ้นส่ วน
ห้ างหุ้นส่วนจะต้ องมีผ้ ูเป็ นหุ้นส่วนประเภทไม่จ�ำกัดความรับผิดอย่างน้ อย 2 คน
อย่างไรก็ตาม ห้ างหุ้นส่วนอาจมีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนเพิ่มอีกก็ได้ ซึง่ จะรับผิดต่อหนี ้ไม่เกิน
จ�ำนวนเงินที่ตนลงทุน
การร่ วมธุรกิจกับภาครั ฐ (*)
นักลงทุนต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานรัฐในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับ โครงสร้ างพื น้ ฐานในเวี ย ดนาม เช่ น การก่ อ สร้ างเส้ น ทางคมนาคม ระบบ
ประปาและการบ�ำบัดน� ้ำเสีย การผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า การศึกษาและฝึ กอบรม
สาธารณสุข เกษตรกรรม การพัฒนาพื น้ ที่ ชนบท ซึ่งนักลงทุนสามารถลงนาม
ท�ำสัญญากับหน่วยงานรัฐได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น สัญญา Build–Operate–
Transfer สัญญา Build–Transfer–Operate สัญญา Build–Transfer สัญญา Build–
Own–Operate สัญ ญา Build–Transfer–Lease สัญ ญา Build–Lease–Transfer
และ/หรื อสัญญาปฏิบตั ิการและบ�ำรุ งรักษา (Operation and Management)
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กิจการเจ้ าของคนเดียว
กิจการเจ้ าของคนเดียว (Private enterprise) เป็ นรู ปแบบกิจการที่มีบคุ คลธรรมดา
เป็ นเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียวซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้สินไม่เกินสินทรัพย์ของกิจการ
กิจการเจ้ าของคนเดียวไม่สามารถออกหุ้นได้ และบุคคลธรรมดาสามารถจัดตัง้
กิจการเจ้ าของคนเดียวได้ เพียง 1 กิจการเท่านัน้
สัญญาร่ วมลงทุนธุรกิจ (*)
สัญญาร่ วมลงทุนธุรกิจ (Business cooperation contract: BCC) เป็ นข้ อตกลงทาง
ธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติกบั นักลงทุนชาวเวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิ จร่ วมกัน สัญญาร่ วมลงทุนธุรกิ จไม่ถือเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหาก
และผู้ที่เข้ าร่ วมสัญญาร่ วมลงทุนธุรกิจจะเป็ นผู้รับผิดต่อหนี ้อย่างไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ส�ำนักงานสาขา
บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส ามารถจัด ตัง้ ส� ำ นัก งานสาขาเพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
เงินได้ ในเวียดนามได้ แม้ ว่านักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตังส�
้ ำนักงานสาขาเพื่อ
ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายเวียดนามก�ำหนด ในทางปฏิบตั ิ ส�ำนักงานสาขาของ
บริ ษัทต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ เพียงบางประเภท เช่น ธนาคาร ยาสูบ
สายการบินและส�ำนักงานกฎหมาย เป็ นต้ น
ส�ำนักงานผู้แทน (*)
ส� ำ นัก งานผู้แ ทนสามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่า งๆ ได้ เ ท่า ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เช่ น
ติดต่อประสานงาน จัดท�ำงานวิจยั ตลาด และส่งเสริ มการตลาดส�ำหรับธุรกิจของ
ส�ำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถด�ำเนินธุรกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ ได้
ทังนี
้ ้ ส�ำนักงานผู้แทนสามารถจ้ างพนักงานชาวเวียดนามหรื อชาวต่างชาติก็ได้
(*)

เป็ นรู ปแบบการประกอบธุรกิจที่นิยมของนักลงทุนต่างชาติ
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A.2

ข้อจ�ำกัดในการประกอบธ ุรกิจของนักลงท ุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติมีข้อก�ำจัดในการประกอบธุรกิจบางประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คง ความสงบเรี ยบร้ อย จริ ยธรรม และสาธารณสุข เช่น การก่อสร้ าง
สนามบินหรื อท่าเรื อ คาสิโน ยาสูบ การขุดเจาะ ผลิต กลัน่ น� ้ำมันและก๊ าซ นักลงทุน
ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและได้
รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
A.3

ข้อจ�ำกัดในการถือครองที่ดินของนักลงท ุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในเวียดนาม แต่สามารถขอสิทธิใช้ ที่ดิน
หรื อสิทธิเช่าที่ดินจากรัฐบาลได้
ชาวต่างชาติสามารถเป็ นเจ้ าของห้ องชุดได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของจ�ำนวนห้ องชุด
ทังหมด
้
หรื อเป็ นเจ้ าของบ้ านเดี่ยว บ้ านพักตากอากาศ ตึกแถว รวมได้ ไม่เกิน 250
หลังในโครงการหมู่บ้านจัดสรร หรื อเทียบเท่า
A.4

สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงท ุน

นักลงทุนต่างชาติต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนโครงการลงทุนและขอใบอนุญาตลงทุน
(Investment Registration Certificate: IRC) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ใบอนุญาต
ลงทุน อาจระบุสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส� ำ หรั บ โครงการลงทุน หรื อ อาจระบุเ พี ย งกรอบ
แนวทางในการปฏิบตั ิส�ำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ได้ รับ แล้ วแต่กรณี
นอกจากการจดทะเบียนโครงการลงทุนข้ างต้ น นักลงทุนต่างชาติไม่จ�ำเป็ นต้ องยื่น
ค�ำขออื่นแยกต่างหากเพื่อขอใช้ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบตั ิ บริ ษัทที่มีธุรกรรมซับซ้ อนมักจะขอหนังสือยืนยันสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกรมสรรพากรก่อนเริ่ มประกอบธุรกิจ ทังนี
้ ้ เพื่อลดทอน
ข้ อขัดแย้ งที่อาจเกิดจากการใช้ สิทธิประโยชน์การลงทุนดังกล่าว
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นอกจากนี ้ นักลงทุนต่างชาติจะต้ องจดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบุคคล ขอรับใบรับรอง
การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Certification: BRC) และแจ้ งการ
จดทะเบียนนิติบุคคลกับส�ำนักงานทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ (National Business
Registration Portal: NBRP)

หน่วยงานที่มีอ�ำนาจออกใบอนุญาตลงทุน มีดงั ต่อไปนี ้

•

คณะกรรมการบริ หารงานอุตสาหกรรม ส�ำหรับโครงการลงทุนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขตอุตสาหกรรมไฮเทค
และเขตเศรษฐกิจ

•

กรมการวางแผนและการลงทุนท้ องถิ่น ส�ำหรับโครงการลงทุนที่ตงอยู
ั ้ ่นอกเขต
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขตอุตสาหกรรมไฮเทค
และเขตเศรษฐกิจ

สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากร
เวี ย ดนามให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี อ ากรกับ นัก ลงทุน ทัง้ ในประเทศและต่ า ง
ประเทศ เช่น การให้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลอัตราพิเศษ การยกเว้ นและลดอัตราภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล
สิทธิประโยชน์หลักทางภาษี อากรมีดงั นี ้
1.

สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

โครงการลงทุนของนัก ลงทุนต่างชาติที่ อ ยู่ใ นกลุ่มธุร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บการส่ง เสริ มการ
ลงทุนหรื อตัง้ อยู่ในเขตที่ได้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาล จะได้ รับยกเว้ นและลด
อัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคล หรื อได้ สิทธิ ใช้ ภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราพิเศษ คือ
ในอัตราร้ อยละ 10 ร้ อยละ 15 หรื อร้ อยละ 17 ดังนี ้
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•

ลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเหลืออัตราร้ อยละ 10 เป็ นระยะเวลา 15 ปี นบั
จากปี แรกที่เริ่ มมีก�ำไรทางภาษี หรื อปี ที่ 4 นับจากปี ที่เริ่ มมีรายได้ แล้ วแต่
ช่วงเวลาใดจะเกิดก่อน ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 4 ปี และ
ลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 9 ปี ถดั มา
ส�ำหรับ

•

โครงการลงทุ น ใหม่ ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ใ นพื น้ ที่ ที่ รั ฐ ให้ ก ารสนับ สนุ น เป็ น อย่ า ง
ยิ่ง เขตเศรษฐกิจ หรื อเขตส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีขนั ้ สูง รวมถึงนิคม
อุตสาหกรรมที่ม่งุ เน้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

โครงการลงทุน ใหม่ ใ นกลุ่ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน เช่ น
ด้ านเทคโนโลยี การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม และภาคการเกษตร
(หมายเหตุ ก)

•

โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต (ยกเว้ นโครงการผลิตสินค้ าที่
ต้ องเสียภาษี การค้ าพิเศษและโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ )
ที่ มี จ� ำ นวนเงิ น ลงทุ น และรายได้ ต ามเงื่ อ นไขการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
(หมายเหตุ ข)

•

โครงการลงทุนเพื่อผลิตชิ ้นส่วนประกอบที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขันสู
้ ง

•

โครงการลงทุน เพื่ อ ผลิ ต ชิ น้ ส่ว นที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เสื อ้ ผ้ า ส�ำ เร็ จ รู ป และ
สิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อุตสาหกรรมรถยนต์ และวิศวกรรมเครื่ องกลซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้ ใน
เวียดนาม หรื อสามารถผลิตได้ ในเวียดนามและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรปหรื อเทียบเท่า
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•

ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลเหลื อ อัต ราร้ อยละ 10 ตลอดอายุโ ครงการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 4 ปี นบั จากปี ที่เริ่ มมีรายได้ และลด
หย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี ถดั มา (หรื อ
ขยายระยะเวลาในการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ น 9 ปี หากโครงการ
นันอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่รัฐให้ การสนับสนุน) ส�ำหรับ

•
•

•

โครงการลงทุ น ในภาคการศึ ก ษา การฝึ ก อบรม สาธารณสุข กี ฬ า
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม

ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลเหลื อ อัต ราร้ อยละ
ส�ำหรับ
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•

โครงการลงทุนในภาคที่ พักอาศัยเพื่ อสังคม (Social housing) ป่ าไม้
เกษตรกรรม การประมง การผลิตและแปรสภาพเกลือ

•

โครงการลงทุนในภาคเกษตรกรรม การผสมพันธุ์สตั ว์ แปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตรและการประมง ซึ่งตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ ที่รัฐให้ การสนับสนุน
(หมายเหตุ ค)

ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลเหลื อ อัต ราร้ อยละ 17 เป็ น ระยะเวลา 10
ปี นับ จากปี ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได้ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเป็ น ระยะเวลา 2
ปี นั บ จากปี ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได้ และลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลในอั ต รา
ร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 4 ปี ถดั มา ส�ำหรับ

•

โครงการลงทุนใหม่ในกิ จการผลิตเหล็กคุณภาพสูง อุปกรณ์ ประหยัด
พลังงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในภาคการเกษตร ป่ าไม้ ประมง
การผลิตเกลือ อุปกรณ์ ชลประทานและการระบายน�ำ้ การผลิตอาหาร
สัตว์ และการพัฒนาการค้ าขายแบบดัง้ เดิมซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ที่รัฐบาล
สนับสนุน
7

•

ลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลเหลื อ อัต ราร้ อยละ
ส�ำหรับ

•

17

ตลอดอายุโ ครงการ

สถาบัน การเงิ น หรื อ สถาบัน การเงิ น ชุ ม ชนรายย่ อ ยภายใต้ ก ฎหมาย
สถาบันการเงิน

หมายเหตุ
(ก) โครงการลงทุนขนาดใหญ่หรื อโครงการลงทุนที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง อาจขยาย
ระยะเวลาลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี (ได้ รับลดอัตรา
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเหลืออัตราร้ อยละ 10 เป็ นระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ) หาก
ได้ รับอนุมตั ิ
(ข) โครงการลงทุนที่ มีคุณสมบัติตามที่ ก� ำหนด เช่น จ� ำนวนเงิ นลงทุน รายได้
เทคโนโลยี และ/หรื อจ� ำนวนพนักงาน อาจขยายระยะเวลาลดภาษี เงินได้
นิติบุคคลเป็ นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี (ได้ รับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคล
เหลืออัตราร้ อยละ 10 เป็ นระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ) หากได้ รับอนุมตั ิ
(ค) โครงการลงทุนที่ไม่ได้ ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ที่รัฐให้ การสนับสนุน จะได้ รับลดอัตรา
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเหลืออัตราร้ อยละ 15 ตลอดอายุโครงการ
2.

สิทธิประโยชน์ ด้านอากรขาเข้ า

การน�ำเข้ าสินค้ าดังต่อไปนี ้จะได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ า

•

สิ น ค้ า ที่ น� ำ เข้ า มาชั่ว คราวเพื่ อ ใช้ ใ นการจัด แสดงสิ น ค้ า และส่ง ออกไปยัง
ต่างประเทศ

•

สินค้ าที่น�ำเข้ ามาชัว่ คราวเพื่อใช้ ในการซ่อม การเปลี่ยน หรื อการรับประกัน
สินค้ า และส่งออกไปยังต่างประเทศ
8
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•

สินค้ าน�ำเข้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์ในทางการค้ า เช่น สินค้ าตัวอย่าง รู ปภาพ
วีดีโอ แบบจ�ำลอง และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ ในการจัดแสดง

•

สังหาริ มทรั พย์ ท่ี น�ำเข้ ามาโดยบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลเวียดนามหรื อ
ต่างชาติในจ�ำนวนที่ไม่เกินกว่าที่ก�ำหนด

•

สินค้ าน�ำเข้ าเพื่อใช้ สร้ างสินทรัพย์ถาวรของโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน เช่น เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัสดุ ส่วนประกอบ และชิ ้นส่วนต่างๆ (ตาม
เงื่อนไขการส่งเสริ มการลงทุน) ชิ ้นส่วนยานยนต์และวัสดุก่อสร้ างที่ยงั ผลิตใน
ประเทศไม่ได้

•

วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่สามารถจัดหาได้ ในเวียดนาม และน� ำเข้ ามาเพื่อใช้ ในการ
ผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลสารสนเทศในรู ปแบบดิจิตอลและซอฟท์แวร์

•
•
•
•
•

สินค้ าน�ำเข้ าบางประเภทเพื่อใช้ ในธุรกิจน� ้ำมันและก๊ าซ หรื อธุรกิจต่อเรื อ
สินค้ าน�ำเข้ าส�ำหรับผลิตเพื่อส่งออกให้ กบั นิติบคุ คลต่างชาติ
สินค้ าน�ำเข้ าส�ำหรับผลิตเพื่อส่งออก
สินค้ าน�ำเข้ า/ส่งออก เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ยกเว้ นอากรขาเข้ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี นบั จากวันที่เริ่ มด�ำเนินโครงการ ส�ำหรับ
การน�ำเข้ าวัสดุและชิน้ ส่วนที่ยังผลิตในประเทศไม่ได้ และเพื่อการผลิตของ
โครงการลงทุน ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ง เสริ ม การลงทุน เป็ น พิ เ ศษ หรื อ
โครงการที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ที่รัฐให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง หรื อโครงการลงทุน
ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง หรื อเกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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3.

สิทธิประโยชน์ ในการเช่ าที่ดนิ จากรั ฐ

รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ โดยให้ สิทธิยกเว้ น
ค่าเช่าที่ดินดังนี ้

•

ยกเว้ นค่าเช่าที่ดินสูงสุดเป็ นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงก่อสร้ างนับจากวันที่สญ
ั ญา
เช่ า มี ผ ลบัง คับ ใช้ (แต่ ไ ม่ ร วมโครงการปรั บ ปรุ ง หรื อ โครงการขยายพื น้ ที่ )
ส�ำหรับ

•
•

ยกเว้ นค่าเช่าที่ดินเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่การก่อสร้ างเสร็ จสิ ้น ส�ำหรับ

•
•

โครงการลงทุนในธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน

ยกเว้ นค่าเช่าที่ดินเป็ นระยะเวลา 7 ปี นบั จากวันที่การก่อสร้ างเสร็ จสิ ้น ส�ำหรับ

•
•

โครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นโครงการใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่

โครงการลงทุนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ท่ีรัฐให้ การสนับสนุน

ยกเว้ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา
ส�ำหรับ

•

11

ปี นับ จากวัน ที่ ก ารก่ อ สร้ างเสร็ จ สิ น้

โครงการลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้

•
•
•

โครงการที่ตงในพื
ั้
้นที่ที่รัฐให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

•

โครงการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตังอยู
้ ่
นอกพื ้นที่สง่ เสริ มการลงทุน

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนเป็ นพิเศษ
โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่รัฐให้ การ
สนับสนุน
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•

•

ยกเว้ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา
ส�ำหรับ

•
•

นักลงทุนที่ เช่าที่ ดินจากรั ฐ เพื่ อพัฒนาระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานในเขต
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขต
เศรษฐกิ จ และเขตส่ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ขัน้ สูง ซึ่ง ตัง้ อยู่น อกพื น้ ที่
ส่งเสริ มการลงทุน

•

ปี นับ จากวัน ที่ ก ารก่ อ สร้ างเสร็ จ สิ น้

โครงการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตัง้ อยู่ใน
พื ้นที่ที่รัฐให้ การสนับสนุน

ยกเว้ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา
ส�ำหรับ

•
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โครงการลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้

•

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนเป็ นพิเศษและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
ที่รัฐให้ การสนับสนุน

•

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่รัฐให้ การ
สนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

•

โครงการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตังอยู
้ ่
ในพื ้นที่ที่รัฐให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

•

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตัง้ อยู่
นอกพื ้นที่สง่ เสริ มการลงทุน

นักลงทุนที่เช่าที่ดินจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในเขต
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขต
เศรษฐกิ จและเขตส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูงซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ที่รัฐ
ให้ การสนับสนุน
11

•

ยกเว้ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา
ส�ำหรับ

•
•

•

ปี นับ จากวัน ที่ ก ารก่ อ สร้ างเสร็ จ สิ น้

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
ที่รัฐให้ การสนับสนุน

ยกเว้ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น เป็ น ระยะเวลา
ส�ำหรับ

•

17

19

ปี นับ จากวัน ที่ ก ารก่ อ สร้ างเสร็ จ สิ น้

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
ที่รัฐให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

ยกเว้ นค่าเช่าที่ดินตลอดอายุการเช่า ส�ำหรับ

•

นักลงทุนที่เช่าที่ดินจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในเขต
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เขต
เศรษฐกิ จและเขตส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูงซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ที่รัฐ
ให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

•

โครงการลงทุนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนเป็ นพิเศษและอยู่ในพื ้นที่ที่
รัฐให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างยิ่ง

•

โครงการก่อสร้ างที่พกั อาศัยส�ำหรั บพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม เขต
เศรษฐกิ จ และเขตอุต สาหกรรมเพื่ อ การส่ง ออก โดยได้ รั บ อนุมัติ จ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

•

โครงการก่อสร้ าง บ�ำรุ งรักษาและซ่อมแซมสถานีขนส่งสาธารณะ ที่จอด
รถ รวมถึงที่ จ�ำหน่ายตั๋ว พื น้ ที่ ที่ใช้ ในการบริ หาร และให้ บริ การขนส่ง
มวลชน
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•

โครงการก่อสร้ างระบบประปา การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ท่อส่งน�ำ้ และการก่อ
สร้ างอื่นๆ อันเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการระบบประปาในส�ำนักงาน
โรงงาน และคลังสินค้ า

•

โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง

การส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
เวี ย ดนามประกาศใช้ กฎหมายใหม่ โ ดยให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ านการลงทุ น กั บ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือน มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป ทัง้ นี ้ นิ ติบุคคลที่ ถือเป็ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้
กฎหมายดังกล่าวต้ องมีพนักงานที่จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคม เฉลี่ยไม่
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
เกิน 200 คน และมีคณ

•
•

มีทนุ ทังหมดไม่
้
เกิน 100,000 ล้ านด่อง
มีรายได้ รวมในปี ภาษี ที่ผ่านมาไม่เกิน 300,000 ล้ านด่อง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีคุณสมบัติข้างต้ นจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ต่างๆ เช่น ได้ รับการสนับสนุนในด้ านสินเชื่อ ได้ สิทธิในการใช้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ในอัตราพิเศษ วิสาหกิจขนาดเล็กสามารถใช้ ระบบบัญชีอย่างง่ายได้ และได้ รับการ
สนับสนุนในการเช่าที่ดิน เป็ นต้ น
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โครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
โครงการลงทุนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจะได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ดังนี ้
สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ระยะเวลายกเว้ น/
อัตราภาษี
ลดหย่ อนภาษี

ประเภทโครงการ
โครงการทัว่ ไป

โครงการที่มีการ
ใช้ เทคโนโลยี
ขันสู
้ ง

•

•

ยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลเป็ นระยะ
เวลา 4 ปี นบั จากปี
แรกที่เริ่ มมีก�ำไรทาง
ภาษี หรื อปี ที่ 4 นับ
จากปี ที่เริ่ มมีรายได้
แล้ วแต่ช่วงเวลาจะ
เกิดก่อน
ลดหย่อนภาษี เงินได้
นิติบคุ คลในอัตรา
ร้ อยละ 50 เป็ นระยะ
เวลา 9 ปี ถัดมา

โครงการเพื่อการ
พัฒนาสังคม

•

ร้ อยละ 10 เป็ นระยะ
เวลา 15 ปี นบั จากปี ที่
เริ่ มด�ำเนินโครงการ

•

ร้ อยละ 20 (อัตรา
ปกติ) หลังจากระยะ
เวลา 15 ปี ข้างต้ น

•

ร้ อยละ 10 เป็ น
ระยะเวลา 15 ปี
ของโครงการ (บาง
โครงการอาจได้ รับการ
ขยายระยะเวลาเพิ่ม
อีก 15 ปี )

•

ร้ อยละ 10 ตลอดอายุ
โครงการ

•

ยกเว้ นอากรขาเข้ าส�ำหรั บวัตถุดิบน� ำเข้ าเพื่อการผลิตและประกอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์เป็ นระยะเวลา 5 ปี

•

ยกเว้ นอากรขาเข้ าส�ำหรั บสินค้ าน�ำเข้ าเพื่อการประกอบเป็ นสินทรั พย์ ถาวร
ของโครงการภายใต้ เงื่อนไขที่ก�ำหนด
14
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•

ยกเว้ นอากรขาเข้ าส�ำหรับสินค้ าน�ำเข้ าเพื่อใช้ ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่ง
ออก

•

ยกเว้ นอากรขาเข้ าและภาษี มลู ค่าเพิ่มส�ำหรับสินค้ าน�ำเข้ าส�ำหรับผลิตสินค้ า
เพื่อการส่งออก

•

ยกเว้ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ส� ำ หรั บ การขายสิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารระหว่ า งผู้
ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หรื อระหว่างผู้ประกอบการ
ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกและผู้ผลิตสินค้ า/ผู้ให้ บริ การต่างประเทศ

•

ยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ่มส�ำหรั บสินค้ าที่น�ำเข้ าชั่วคราวเพื่อการส่งออกอีกครั ง้
และสินค้ าส่งออกชัว่ คราวเพื่อการน�ำเข้ าอีกครัง้

•

ยกเว้ นภาษี สรรพสามิตส�ำหรับสินค้ าที่น�ำเข้ ามาในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก สินค้ าที่ซื ้อจากตลาดท้ องถิ่นเพื่อน�ำมาใช้ ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก และสินค้ าที่ซื ้อขายระหว่างผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก

•

ลดหย่อนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาในอัตราร้ อยละ
และลูกจ้ างในเขตเศรษฐกิจ

•

ยกเว้ นค่าเช่าที่ดิน

15

50

ส�ำหรั บผู้เชี่ยวชาญ

B. ภาษีอากร

B.1

ภาษีเงินได้นิติบ ุคคล
ประเภทภาษี

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

20
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
20
ภาษี เงินได้ ของส�ำนักงานสาขา
20
ภาษี เงินได้ จากการขายสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินได้ ที่จ่ายให้ กบั ผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม

เงินปั นผล/การจ�ำหน่ายก�ำไรของ
ส�ำนักงานสาขา
ดอกเบี ้ยเงินกู้
ค่าสิทธิ

0

5 (ก)
10 (ก)

(ก) อาจได้ รับลดหรื อยกเว้ นภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
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อัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ
2559 เป็ นต้ นไป

20

ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่

1

มกราคม

บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจน� ้ำมันและก๊ าซ รวมถึงธุรกิจเหมืองแร่ จะต้ องเสียภาษี เงินได้
นิติบคุ คลในอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 32 ถึงร้ อยละ 50
การจ�ำหน่ ายก�ำไรหรื อการจ่ ายเงินปั นผล
กิจการสามารถจ�ำหน่ายก�ำไร หรื อจ่ายเงินปั นผล ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
หรื อ ณ วันเลิกกิ จการ ทัง้ นี ้ กิ จการจะต้ องไม่มีขาดทุนสะสมและต้ องแจ้ งการ
จ�ำหน่ายก�ำไรหรื อการจ่ายเงินปั นผลกับกรมสรรพากรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ท�ำการ
การจ�ำหน่ายก� ำไรหรื อการจ่ายเงินปั นผลไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายใน
เวียดนาม
ก�ำไรจากการขายสินทรั พย์
ก� ำไรจากการขายสินทรั พย์ หรื อหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมอยู่ในบังคับต้ องเสีย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 โดยฐานภาษี จะค�ำนวณจากราคาขายหัก
ด้ วยต้ นทุนของสินทรัพย์และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
การช�ำระเงินค่าสินทรัพย์หรื อค่าหุ้นที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 ล้ านด่องขึ ้นไป ต้ องช�ำระ
โดยการโอนผ่านธนาคาร นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่สรรพากรมีอ�ำนาจประเมินภาษี
ส�ำหรับธุรกรรมที่ราคาขายไม่เป็ นไปตามราคาตลาด
ในกรณีที่นกั ลงทุนต่างชาติซึ่งมิได้ เป็ นนิติบุคคลในเวียดนามเป็ นผู้โอนหลักทรัพย์
ของบริ ษัทมหาชนในเวียดนาม การโอนดังกล่าวจะต้ องเสียภาษี เงินได้ ในอัตรา
ร้ อยละ 0.1 ของราคาขาย โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้โอนจะได้ ก�ำไรหรื อขาดทุนจากการโอน
หลักทรัพย์หรื อไม่
17

บริ ษัทมหาชนข้ างต้ น จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้

•

บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย (ยกเว้ นนักลงทุนสถาบัน) และมีทุน
จดทะเบียนที่ช�ำระแล้ วไม่น้อยกว่า 10,000 ล้ านด่อง

•

บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนครัง้ แรก
IPO) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

•

บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม

(Initial Purchase Offering:

เงินได้ พึงประเมิน
เงินได้ ที่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล คือ ก�ำไรสุทธิทางบัญชีที่
ได้ รับการปรับปรุ งให้ เป็ นก�ำไรสุทธิทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ภาษี อากร เงินได้ ท่ีต้อง
เสียภาษี ประกอบด้ วย เงินได้ จากการประกอบกิจการ และเงินได้ จากกิจกรรมทาง
ธุรกิจอื่นๆ
รายจ่ ายทางภาษี
โดยทั่ว ไป รายจ่ า ยที่ ส ามารถถื อ เป็ น รายจ่ า ยทางภาษี ไ ด้ ต้ อ งเป็ น รายจ่ า ยที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการ ต้ องมีเอกสารประกอบ และต้ องไม่เป็ นรายจ่าย
ต้ องห้ าม
รายจ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงานที่สามารถถื อเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้ เช่น เบีย้
ประกัน ชี วิ ต และเบี ย้ ประกัน ชี วิ ต แบบบ� ำ นาญ (ไม่ เ กิ น จ� ำ นวนที่ ก� ำ หนด) หาก
กิจการมีข้อตกลงสิทธิ ประโยชน์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ค่าเครื่ องแบบพนักงานไม่
เกินกว่า 5 ล้ านด่องต่อคนต่อปี
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รายจ่ ายต้ องห้ าม
รายจ่ายดังต่อไปนี ้ถือเป็ นรายจ่ายต้ องห้ ามในการค�ำนวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

•
•
•
•

เงินส�ำรองที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางภาษี

•
•

รายจ่ายส�ำหรับบริ การที่คล้ ายคลึงกันแต่ไม่ได้ สร้ างประโยชน์เพิ่ม

•

ค่าเสื่อมราคาเฉพาะจ�ำนวนที่เกินกว่าที่หลักเกณฑ์ทางภาษี ก�ำหนด
ค่าปรับและดอกเบี ้ยจากการช�ำระเงินล่าช้ า
รายจ่ า ยที่ มิ ไ ด้ ช� ำ ระด้ วยเงิ น สด (Non-cash
20 ล้ านด่องขึ ้นไป และไม่มีเอกสารประกอบ

payment)

มู ล ค่ า ตั ง้ แต่

ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ จ� ำ นวนเกิ น กว่ า ร้ อยละ 20 ของก� ำ ไรก่ อ นดอกเบี ย้ ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
รายจ่ายซึง่ จ่ายให้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันและมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

•
•

ไม่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของผู้จ่าย

•
•

ผู้จ่ายเงินได้ ไม่ได้ รับประโยชน์จากการจ่ายเงินค่าซื ้อสินค้ าหรื อค่าบริ การ

ไม่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ จ�ำนวนพนักงาน และ/หรื อ ประเภทกิจการ
ของผู้จ่าย
รายจ่ายซึง่ จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับเงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอีก
ประเทศหนึง่
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อย่างไรก็ดี กิจการผู้จ่ายเงินได้ สามารถน�ำรายจ่ายที่จ่ายให้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้ หากรายจ่ายดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

•

เป็ นรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงและเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด�ำเนิ นธุร กิ จโดย
เฉพาะของผู้จ่ายเงินได้

•
•

การให้ บริ การเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลในทางการค้ า

•

มีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน

รายจ่า ยเป็ น ไปตามราคาตลาด และการปั นส่วนรายจ่า ยเป็ นไปตามหลัก
เกณฑ์เดียวกันส�ำหรับทุกบริ ษัทในกลุม่

ค่ าเสื่อมราคา
กิ จ การนิ ย มใช้ วิธีเ ส้ น ตรงในการค�ำนวณค่าเสื่อ มราคาตามอายุการใช้ ง านของ
สินทรัพย์ แต่สามารถค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้ อายุการใช้ งานที่แตกต่างจากนี ้
ได้ หากได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตารางด้ านล่างแสดงอายุการใช้ งานต�่ำสุดและสูงสุดเพื่อค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ประเภทสินทรั พย์

อายุการใช้ งาน (ปี )

อาคารและโรงงาน

5 ถึง 50

เครื่ องมือและเครื่ องจักร

3 ถึง 20

ยานพาหนะ

6 ถึง 30

สินทรัพย์อื่นๆ

2 ถึง 40

สินทรัพย์ไม่มีรูปร่ าง

สูงสุด 20
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สิทธิ ในการเช่าที่ดินซึ่งมีใบรั บรองสิทธิ การใช้ ที่ดินจะต้ องค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
ตามระยะเวลาการเช่า ทังนี
้ ้ ผู้เช่าต้ องช�ำระค่าเช่าทังหมดในคราวเดี
้
ยวและระบุ
ข้ อก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าดังกล่าวในสัญญาเช่า
รถยนต์ท่ีมี 9 ที่นง่ั หรื อน้ อยกว่าสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ สงู สุด 1,600 ล้ านด่อง
เว้ นแต่ใช้ ในธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร โรงแรม และการท่องเที่ยว
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลขาดทุนไม่สามารถน� ำไปใช้ ประโยชน์ ทางภาษี ส�ำหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่
ผ่านมาได้ แต่สามารถยกไปใช้ ได้ 5 รอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปต่อเนื่องกัน
ผลขาดทุนหรื อผลก� ำไรจากกิ จการที่ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสามารถน� ำมา
หักกลบกับผลขาดทุนหรื อผลก�ำไรของกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ผล
ขาดทุนที่เกิ ดจากการโอนอสังหาริ มทรั พย์ หรื อโครงการลงทุนสามารถน� ำมาหัก
กลบกับผลก�ำไรจากการประกอบกิจการอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการ
ประกอบกิจการอื่นไม่สามารถหักกลบกับผลก�ำไรจากการโอนอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
โครงการลงทุนได้
การใช้ ผลขาดทุนระหว่ างบริ ษัทในเครื อ
ผลขาดทุนของบริ ษัทหนึ่งไม่สามารถน� ำมาหักเป็ นรายจ่ายของบริ ษัทในเครื ออีก
บริ ษัทหนึง่ ได้
การก�ำหนดราคาโอน (Transfer pricing)
ข้ อก�ำหนดราคาโอนของเวียดนามฉบับปั จจุบนั ครอบคลุมธุรกรรมระหว่างบริ ษัท
ในเครื อ ทัง้ หมด ซึ่ง ต้ อ งเป็ น ไปตามราคาตลาด มิ เ ช่น นัน้ แล้ ว กรมสรรพากรมี
อ�ำนาจประเมินภาษี ให้ สอดคล้ องกับราคาตลาดย้ อนหลังได้ เป็ นระยะเวลาสูงสุด
10 ปี
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บริ ษั ท ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล ธุ ร กรรมระหว่า งบริ ษั ท ในเครื อ โดยน� ำ ส่ง รายงานการ
ก� ำ หนดราคาโอนไปพร้ อมกั น กั บ แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลต่ อ
กรมสรรพากรภายใน 90 วันนับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้มีหน้ าที่ เสียภาษี จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับการก� ำหนดราคาโอน
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย เอกสารข้ อ มูล หลัก (Master file) เอกสารข้ อ มูล ในประเทศ
(Local file) และรายงานธุรกรรมในแต่ประเทศ (Country-by-Country Report:
้ เป็ น ภาษาเวี ย ดนาม อย่ า งไรก็ ดี
CbCR) โดยเอกสารดัง กล่ า วจะต้ อ งจัด ท� ำ ขึ น
เวียดนามยังมิได้ บงั คับให้ ผ้ เู สียภาษี น�ำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการก�ำหนดราคา
โอน เว้ นแต่เจ้ าหน้ าที่จะร้ องขอเป็ นการเฉพาะ
การน�ำส่ งแบบแสดงรายการภาษี
กิจการต้ องช�ำระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นรายไตรมาสภายใน 30 วันนับจากวันสิ ้น
สุดไตรมาส อย่างไรก็ดี บริ ษัทต้ องน�ำส่งแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ นิติบุคคล
เป็ นรายปี และช�ำระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มเติม (หากมี) ภายใน 90 วันนับจาก
วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริ ษัทที่ช�ำระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลรายไตรมาสรวมน้ อย
้ จะต้ องเสียเบี ้ยปรับในอัตรา
กว่าร้ อยละ 20 ของภาระภาษี เงินได้ นิติบุคคลทังปี
ร้ อยละ 0.03 ต่อวันของจ�ำนวนเงินภาษี ที่ต้องช�ำระ
อนุสัญญาภาษีซ้อน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวี ยดนามลงนามเข้ าร่ วมอนุสัญญาภาษี ซ้อนกับ
ประเทศต่างๆ จ�ำนวน 79 ประเทศ โดยมีเพียง 71 ประเทศที่มีผลบังคับใช้ ได้ แก่
กาตาร์
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
คาซัคสถาน

บังคลาเทศ
บัลแกเรี ย
ปากีสถาน
ปานามา

สวิตเซอร์ แลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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คิวบา
คูเวต
แคนาดา
จีน
ซานมารี โน
ซาอุดิอาระเบีย
เซเชลส์
เซอร์ เบีย
ญี่ปนุ่
เดนมาร์ ก
ตุรกี
ตูนิเซีย
ไต้ หวัน
ไทย
นิวซีแลนด์
เนเธอร์ แลนด์
นอร์ เวย์
บรู ไนดารุ สซาลาม
เบลารุ ส
เบลเยียม

ปาเลสไตน์
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟิ นแลนด์
ฟิ ลิปปิ นส์
มาเลเซีย
เมียนมา
แมนตา
โมซัมบิก
โมร็ อกโก
มองโกเลีย
ยูเครน
เยอรมัน
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
เวเนซุเอลา
ศรี ลงั กา
สเปน
สวีเดน
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สาธารณรัฐเช็ก
สปป.ลาว
สาธารณรัฐสโลวัก
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรี ย
อาเซอร์ ไบจาน
อิตาลี
อินเดีย
อิหร่ าน
อินโดนีเซีย
อิสราเอล
อุซเบกิสถาน
อุรุกวัย
โอมาน
ไอซ์แลนด์
ไอร์ แลนด์
ฮ่องกง
ฮังการี

B.2

ภาษีเงินได้ของผูป้ ระกอบการต่างชาติ (Foreign contractor

tax)

ผู้มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ ข องผู้ป ระกอบการต่ า งชาติ ได้ แ ก่ ชาวต่ า งชาติ ห รื อ
นิติบุคคลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้ มีการจัดตัง้ นิติบุคคลในเวียดนามแต่
ได้ รับเงินได้ ตามสัญญาที่จ่ายจากคู่สญ
ั ญาชาวเวียดนามหรื อองค์กรในเวียดนาม
ทัง้ นี ้ ไม่ ร วมถึ ง เงิ น ได้ ส� ำ หรั บ การขายสิ น ค้ า บริ เ วณด่ า นชายแดน หรื อ การให้
บริ การในต่างประเทศและได้ มีการใช้ บริ การนันในต่
้ างประเทศ เช่น การซ่อมแซม
ยานพาหนะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ การโฆษณาและบริ การทางการตลาด บริ การ
นายหน้ า และการฝึ กอบรม
ภาษี เงินได้ ส�ำหรับผู้ประกอบการต่างชาติประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ซึง่ อัตราภาษี จะแตกต่างกันตามประเภทของเงินได้
ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเลือกวิธีการช�ำระภาษี แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
ขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติของตน

•

Deduction method

ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20
บนก�ำไรสุทธิและเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วยวิธีภาษี ขายหักภาษี ซื ้อ ซึ่งจะท�ำให้
สามารถใช้ หรื อขอคืนภาษี ซื ้อที่ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้รับจ้ างช่วงในเวียดนามได้
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการต่างชาติที่ประสงค์จะเสียภาษี ด้วยวิธีนีจ้ ะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไข ดังนี ้

•

มีสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment: PE) หรื อเป็ น
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ในเวียดนาม

•
•

ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการมากกว่า 182 วัน
จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามแบบเต็มรู ปแบบ
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•

Direct method

ผู้ประกอบการต่างชาติที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งข้ างต้ น ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่ง
เป็ นคู่สัญญาชาวเวี ยดนามมี หน้ าที่ หักและน� ำส่งภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลและ
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ตามอัต ราภาษี ที่ ก� ำ หนดในอัต ราที่ แ ตกต่ า งกัน ขึ น้ อยู่กับ
ประเภทของเงินได้ และประเภทของบริ การ (โปรดอ้ างอิง Appendix 1)
ทัง้ นี ้ คู่สญ
ั ญาชาวเวียดนามสามารถน�ำภาษี มูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
ต่างชาติมาหักกับภาษี ขาย ส�ำหรับการขายสินค้ าหรื อให้ บริ การที่อยู่ในบังคับ
ต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม หากมีเอกสารประกอบและมีหลักฐานการช�ำระภาษี

•

Hybrid method

ผู้ประกอบการต่างชาติที่จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีอย่างย่อ
สามารถเลือกช�ำระภาษี มลู ค่าเพิ่มโดยใช้ วิธี Deduction method และช�ำระ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลโดยใช้ วิธี Direct method
B.3

ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
เวียดนามใช้ หลักถิ่นที่อยู่ในการจัดเก็บภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา บุคคลผู้มีถิ่นที่
อยู่ในเวียดนามจะเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาบนเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ทวั่ โลก
ส่วนผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนามจะเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้
จากแหล่งเงินได้ ในเวียดนามเท่านัน้
บุคคลธรรมดาที่ถือเป็ นผู้มีถ่ินที่อยู่ในเวียดนาม ได้ แก่

•

บุคคลธรรมดาที่พ�ำนักอยู่ในเวียดนามเป็ นระยะเวลารวมทังสิ
้ ้น 183 วันหรื อ
้ ้
มากกว่าในระยะเวลา 12 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางมาถึงเวียดนาม ทังนี
วันที่เดินทางมาถึงและวันที่ออกจากเวียดนามรวมนับเป็ น 1 วัน
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•

บุ ค คลธรรมดาผู้ มี ถิ่ น พ� ำ นัก ถาวรในเวี ย ดนาม ซึ่ ง รวมถึ ง ที่ อ ยู่ ซึ่ ง ระบุ ใ น
ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ทงประเภทชั
ั้
ว่ คราวและประเภทถาวรของชาวต่างชาติ

•

บุค คลธรรมดาซึ่ง เช่า ที่ พัก อาศัย ในเวี ย ดนามเป็ น ระยะเวลา
มากกว่าในปี ภาษี ทังนี
้ ้ รวมถึงการเช่าโรงแรมและส�ำนักงาน

183

วัน หรื อ

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ บุคคลธรรมดามีถิ่นพ� ำนักเป็ นการถาวรในเวียดนาม แต่อยู่ใน
เวียดนามเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 183 วันในปี ภาษี ใดๆ จะถือว่าเป็ นผู้ที่มิได้ มีถิ่น
ที่อยู่ในเวียดนาม หากสามารถพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นในปี ภาษี
นัน้
เงินได้ ที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี
เงินได้ ที่ต้องเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ได้ แก่ เงินได้ จากการจ้ างงาน เงินได้ อื่น
นอกเหนือจากการจ้ างงาน และเงินได้ จากการประกอบธุรกิจ
เงินได้ จากการจ้ างงาน หมายรวมถึง เงินได้ จากการจ้ างแรงงานที่ได้ รับเป็ นเงิน
หรื อสิ่งอื่นใดที่อาจตีมูลค่าได้ เป็ นเงิน ส่วนเงินได้ อื่นนอกเหนื อจากการจ้ างงาน
ประกอบด้ วยเงินได้ จากการลงทุน การโอนหุ้น การโอนอสังหาริ มทรั พย์ รางวัล
ค่าสิทธิ ค่าแฟรนไชส์ มรดก และของขวัญ
ผู้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นเวี ย ดนามจะต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดาบนเงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ
จากในเวียดนามหรื อต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากผู้มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนามเป็ น
ผู้มีสญ
ั ชาติในประเทศที่ได้ ลงนามเข้ าร่ วมอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับเวียดนาม จะ
สามารถค� ำ นวณภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาโดยเริ่ ม จากเดื อ นแรกที่ เ ข้ า มาใน
เวียดนามจนถึงเดือนที่สญ
ั ญาจ้ างสิ ้นสุดและเดินทางออกจากเวียดนาม
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เงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ น
เงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องน� ำมารวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา
ได้ แก่

•

เงินได้ จากการได้ รับมรดก หรื อจากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

•

เงินได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่พ�ำนักอาศัย หรื อสิทธิในการใช้ ที่ดินเพื่อพ�ำนัก
อาศัยรวมถึงทรัพย์สินในที่ดินนัน้

•

ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ดอกเบี ้ยจากประกันชีวิตและ
ดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล

•
•
•
•
•

เงินตราต่างประเทศที่ได้ รับจากชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

•
•

เงินได้ จากกองทุนเพื่อการกุศล หรื อเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ค่าล่วงเวลา
เงินบ�ำนาญที่ได้ รับจากกองทุนการประกันสังคมโดยกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
ทุนการศึกษา
เงิ น ชดเชยที่ ไ ด้ รั บ จากสัญ ญาประกัน รวมถึ ง เงิ น ชดเชยจากการประสบ
อุบตั ิเหตุจากการท�ำงาน
ค่าจ้ างและค่าตอบแทนของลูกเรื อชาวเวียดนามที่ ได้ รับจากการท� ำงานใน
บริ ษัทเวียดนามหรื อบริ ษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ
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ค่ าใช้ จ่ายและค่ าลดหย่ อน
เงิ น ได้ พึง ประเมิ น สามารถหัก ค่า ใช้ จ่ า ยและค่า ลดหย่อ นตามเงื่ อ นไขที่ ก�ำ หนด
ดังต่อไปนี ้

•
•
•
•
•

ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 9 ล้ านด่องต่อเดือน
ค่าลดหย่อนส�ำหรับผู้อยู่ในอุปการะ 3.6 ล้ านด่องต่อคนต่อเดือน
เงินสมทบเข้ ากองทุนตามกฎหมาย
เงินบริ จาคเพื่อการการกุศล หรื อเงินบริ จาคเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
เงินสมทบเข้ ากองทุนเพื่อการเกษี ยณสูงสุด 1 ล้ านด่องต่อเดือน

อัตราภาษีส�ำหรั บเงินได้ จากการจ้ างงาน
ตารางด้ านล่างแสดงอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาส�ำหรับเงินได้ จากการจ้ างงาน
เงินได้ พงึ ประเมินต่ อเดือน (ด่ อง)
5,000,000 หรื อน้ อยกว่า
5,000,001 ถึง 10,000,000
10,000,001 ถึง 18,000,000
18,000,001 ถึง 32,000,000
32,000,001 ถึง 52,000,000
52,000,001 ถึง 80,000,000
80,000,001 หรื อมากกว่า
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อัตราภาษี (ร้ อยละ)
5
10
15
20
25
30
35
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อัตราภาษีส�ำหรั บเงินได้ จากการประกอบธุรกิจ
บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ จากการประกอบธุรกิจและมีเงินได้ ไม่เกิน 100 ล้ านด่อง
ต่อปี ไม่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา แต่หากมีเงินได้ เกินกว่า
100 ล้ านด่องต่อปี จะต้ องเสียภาษี เงินได้ บค
ุ คลธรรมดาในอัตราดังต่อไปนี ้
ประเภทธุรกิจ
ให้ เช่าทรัพย์สิน ตัวแทนจ�ำหน่ายสลากกินแบ่ง
ตัวแทนประกันภัย และตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ า
จ�ำหน่ายสินค้ า
บริ การและก่อสร้ างโดยไม่ใช้ วสั ดุสิ ้นเปลือง
ผลิต ขนส่ง บริ การที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า และ
ก่อสร้ างโดยใช้ วสั ดุสิ ้นเปลือง
ธุรกิจอื่นๆ

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
5

0.5
2
1.5

1

อัตราภาษีส�ำหรั บเงินได้ จากการลงทุนและอื่น ๆ
บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม และมีเงินได้ นอกเหนือจากการจ้ างงานและ
การประกอบธุรกิจ จะต้ องเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาในอัตราดังต่อไปนี ้
ประเภทเงินได้

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

เงินได้ จากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน
ค่าสิทธิ ค่าแฟรนไชส์ (มูลค่าเกิน 10 ล้ านด่อง)
เงินได้ จากการชนะรางวัลและรางวัล (มูลค่าเกิน
10 ล้ านด่อง)
มรดก (มูลค่าเกิน 10 ล้ านด่อง)
เงินได้ จากการโอนหลักทรัพย์
เงินได้ จากการโอนอสังหาริ มทรัพย์

5
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5
10

10
20
2

ภาษีส�ำหรั บผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม
บุค คลธรรมดาผู้ที่ มิ ไ ด้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นเวี ย ดนามต้ อ งเสี ย ภาษี ใ นอัต ราร้ อยละ 20
ส�ำหรั บเงิ นได้ จากจ้ างงานในเวี ยดนาม ไม่ว่าเงิ นได้ นัน้ จะจ่ายจากในหรื อนอก
ประเทศ ส่วนอัตราภาษี ส�ำหรับเงินได้ อื่นนอกเหนือจากการจ้ างงานจะแตกต่างกัน
ตามประเภทเงินได้ ทังนี
้ ้ อาจได้ รับลดหรื อยกเว้ นภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ตารางด้ า นล่า งแสดงอัต ราภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดาของผู้ที่ มิ ไ ด้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
เวียดนาม
ประเภทเงินได้
เงินได้ จากการจ้ างแรงงาน
เงินได้ จากการประกอบธุรกิจ
ค้ าขาย
ให้ บริ การ
ผลิต ก่อสร้ าง ขนส่ง และอื่นๆ

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
20

1
5
2

เงินได้ จากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุน

5

ค่าสิทธิ ค่าแฟรนไชส์ (มูลค่าเกิน 10 ล้ านด่อง)
เงินได้ จากการชนะรางวัลและราลวัล (มูลค่าเกิน
10 ล้ านด่อง)
เงินได้ จากการโอนหลักทรัพย์

5

เงินได้ จากการโอนอสังหาริ มทรัพย์

10

0.1
2
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การลดอัตราภาษี
บุคคลธรรมดาซึง่ ท�ำงานในเขตเศรษฐกิจอาจได้ รับลดภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาใน
อัตราร้ อยละ 50
การช�ำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการ
นายจ้ างมีหน้ าที่หกั ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายและน�ำส่งแบบแสดงรายการภาษี เงิน
ได้ หกั ณ ที่จ่ายเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน หากผู้จ่ายเงินได้ มีภาระ
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายที่ต้องน�ำส่งน้ อยกว่า 50 ล้ านด่องต่อเดือน สามารถน�ำส่งแบบ
แสดงรายการภาษี เงินได้ เป็ นรายไตรมาสภายในวันที่ 30 ของไตรมาสถัดไป แทน
การน�ำส่งแบบรายเดือน
บุคคลธรรมดาซึง่ ได้ รับเงินได้ จากการจ้ างงานโดยบริ ษัทต่างชาติหรื อบุคคลในต่าง
ประเทศ และ/หรื อได้ รับเงินได้ อื่นนอกเหนือจากการจ้ างงาน จะต้ องน� ำส่งแบบ
แสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดาด้ ว ยตนเองเป็ น รายไตรมาสและรายปี
พร้ อมกับช�ำระภาษี ตามประเภทเงินได้ และอัตราภาษี ที่ก�ำหนดภายใน 90 วันนับ
จากวันสิ ้นปี ปฏิทิน
เมื่อสิ ้นสุดการจ้ างงานในเวียดนาม ชาวต่างชาติผ้ มู ีถิ่นที่อยู่ในเวียดนามต้ องน�ำส่ง
แบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาก่อนเดินทางออกจากเวียดนาม หรื อ
มอบอ�ำนาจให้ ผ้ ูจ่ายเงินได้ หรื อผู้แทนตามกฎหมายเป็ นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี เ งิ น ได้ บุค คลธรรมดาแทนตนภายใน 45 วัน นับ จากวัน เดิ น ทางออกจาก
เวียดนาม
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B.4

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ภาษี มลู ค่าเพิ่มจะจัดเก็บจากการขายสินค้ าและการให้ บริ การในเวียดนาม รวมถึง
การน�ำเข้ าสินค้ าหรื อบริ การจากต่างประเทศเพื่อการบริ โภคภายในเวียดนาม
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มในเวียดนาม คือ ร้ อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการขาย
สินค้ าและการให้ บริ การที่จ�ำเป็ น เช่น น� ้ำสะอาด ปุ๋ ย สื่อการสอน หนังสือ อาหาร
ยาและเครื่ องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ และการบริ การทางการเกษตร และ
บริ ก ารด้ า นเทคนิ ค เป็ นต้ น จะเสีย ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ในอัตราร้ อยละ 5 ส่ว นการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การบางประเภทมีอตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 0
การขายสิ น ค้ าและการให้ บริ ก ารบางประเภท เช่ น ตราสารอนุ พั น ธ์ ธุ ร กิ จ
ประกันภัย และบริ การทางการแพทย์ ได้ รับยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม
วิธีการค�ำนวณภาษี มลู ค่าเพิ่มมี 2 วิธี ได้ แก่

•

Deduction method

ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ที่ ต้ อ งช� ำ ระจะค� ำ นวณจากภาษี ข ายที่ บ ริ ษั ท เรี ย กเก็ บ จาก
ลูกค้ าหักกับภาษี ซื ้อที่บริ ษัทได้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ อง
ลงบันทึกรายการภาษี มลู ค่าเพิ่มและจัดเก็บใบแจ้ งหนี ้และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

•

Direct method

การช�ำระภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วยวิธีนี ้จะเป็ นกรณีที่กิจการไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อก�ำหนดการลงบันทึกรายการภาษี มลู ค่าเพิ่มและจัดเก็บใบแจ้ งหนี ้ตามวิธี
Deduction method ข้ างต้ น หรื อเป็ นกรณี เฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น กิจการ
ค้ าทองค�ำหรื อเงินตราต่างประเทศ โดยภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ต้องช�ำระจะค�ำนวณ
จากมูลค่าส่วนเพิ่มเท่านัน้
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B.5

ภาษีศ ุลกากร

อากรขาเข้ า
สิ น ค้ า ที่ น� ำ เข้ ามาในเวี ย ดนามจะต้ อ งเสี ย อากรขาเข้ า อัต ราอากรขาเข้ าจะ
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั ประเภทสินค้ าและประเทศต้ นทาง ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
ด้ านศุลกากรระหว่างเวียดนามกับองค์การการค้ าโลก
อากรขาออก
เวี ย ดนามจัด เก็ บ อากรขาออกในอัต ราระหว่ า งร้ อยละ 0 ถึ ง ร้ อยละ 40 จาก
การส่งออกสินค้ าบางประเภท เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แร่ เศษโลหะ พืช
ส่วนประกอบของพืชที่ใช้ ผลิตน� ้ำหอมและยารักษาโรค
B.6

ภาษีอื่น

ภาษีการค้ าพิเศษ
ภาษี การค้ าพิเศษ (Special sales tax) หรื อภาษี สรรพสามิตจัดเก็บบนสินค้ าน�ำ
เข้ าบางประเภท รวมถึงสินค้ าที่ผลิตในเวียดนามและบริ การบางประเภท ซึง่ รัฐไม่
สนับสนุนให้ มีการบริ โภคในประเทศ เช่น บุหรี่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รถยนต์ที่มี
ที่นงั่ น้ อยกว่า 24 ที่นงั่ รถจักรยานยนต์ เครื่ องบิน เรื อยอร์ ช และบริ การอื่นๆ เช่น
คาสิโน การพนัน คาราโอเกะ บริ การนวด และสลากกินแบ่ง เป็ นต้ น
อัตราภาษี การค้ าพิเศษจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ
สินค้ า
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150

ขึน้ อยู่กับประเภทของ

ภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ภาษี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business license tax) ต้ องช�ำระทุกๆ ต้ นปี โดย
จ�ำนวนภาษี จะแตกต่างกันตามประเภทกิจการและจ�ำนวนทุนจดทะเบียน ดังนี ้
ระดับภาษี

ประเภทกิจการ/ทุนจดทะเบียน

ภาระภาษี
(ด่ องต่ อปี )

ระดับ 1

กิ จการที่ มีทุนจดทะเบี ยน
ล้ านด่อง หรื อมากกว่า

10,000

3,000,000

ระดับ 2

กิ จ การที่ มี ทุน จดทะเบี ย นน้ อ ยกว่ า
10,000 ล้ านด่อง

2,000,000

ระดับ 3

ส� ำ นัก งานสาขา ส� ำ นัก งานผู้ แ ทน
ผู้ให้ บริ การสาธารณะ

1,000,000

ภาษีส่ิงแวดล้ อม
ภาษี สิ่งแวดล้ อม (Environment protection tax) เป็ นภาษี ทางอ้ อมที่จดั เก็บบน
การผลิตและการน�ำเข้ าสินค้ าบางประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม โดยจะ
ค�ำนวณจากปริ มาณของสินค้ า
ภาษีทรั พยากรธรรมชาติ
ภาษี ท รั พ ยากรธรรมชาติ (Natural resources tax) จะจั ด เก็ บ จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผลิตในเวียดนาม เช่น ปิ โตรเลียม แร่ ธาตุ
ป่ าไม้ อาหารทะเล และน�ำ้ ธรรมชาติ โดยอัตราภาษี จะแตกต่างกันตามประเภท
ของทรัพยากร
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C. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

หลักการบัญชี
โดยทัว่ ไป บริ ษัทใช้ เกณฑ์คงค้ าง (Accrual basis) ในการจัดท�ำงบการเงิน
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
นิติบคุ คลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในเวียดนามต้ องจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีของเวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards: VAS) และเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หากประสงค์จะใช้ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี
ของเวียดนาม จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง
การบันทึกบัญชีจะต้ องจัดท�ำเป็ นภาษาเวียดนาม หรื อภาษาต่างประเทศควบคูก่ บั
ภาษาเวียดนาม
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งบการเงินและรายการบัญชีจะต้ องบันทึกโดยใช้ สกุลเงินด่อง กิจการจะสามารถ
ใช้ สกุลเงินอื่นหากเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น รายการค้ าหลักเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ ทังนี
้ ้ งบการเงินที่จดั ท�ำโดยใช้ สกุลเงินต่างประเทศจะต้ องแปลง
ค่าเป็ นสกุลเงินด่องตามอัตราแลกเปลี่ยนจริ ง และต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การเปิ ดเผยข้ อมูล
งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีของเวียดนาม ประกอบด้ วย

•
•
•
•

งบแสดงฐานะทางการเงินและธุรกรรมนอกงบดุล
งบก�ำไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การสอบบัญชี
งบการเงินของกิจการที่ลงทุนโดยต่างชาติ (Foreign-invested enterprises: FIEs)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาร่ วมลงทุน บริ ษัทประกัน
ภัย สถาบันการเงิน และรั ฐวิสาหกิ จ ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบและรั บรองโดย
บริ ษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การน�ำส่ งงบการเงิน
กิจการต้ องจัดท�ำงบการเงินเป็ นรายปี และน�ำส่งงบการเงินให้ กบั หน่วยงาน ดังต่อ
ไปนี ้

•
•

ส�ำนักงานสรรพากรพื ้นที่

•

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office: GSO)

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment:
MPI) หรื อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตลงทุนให้ กบ
ั กิจการที่ลงทุนโดยต่างชาติ

ส�ำหรั บบริ ษัทซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หรื อเขตอุตสาหกรรม
อื่น จะต้ องน�ำส่งงบการเงินต่อคณะกรรมการบริ หารเขตนันๆ
้ หากได้ รับการร้ องขอ
กิจการที่ลงทุนโดยต่างชาติ และคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาร่ วมมือทางธุรกิจ ต้ องน�ำส่งงบ
การเงินประจ�ำปี ที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ภายใน 90
วันนับจากวันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
การบันทึกและการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บรักษาเอกสารและบันทึกข้ อมูลทางบัญชีของกิจการ มีดงั นี ้

•

เอกสารที่ใช้ ในการบริ หารจัดการ หรื อการด�ำเนินงานของกิจการต้ องจัดเก็บ
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

•

สมุดบัญชี งบการเงินและรายงานของบริ ษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้ องจัด
เก็บเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

•

เอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญในแง่เศรษฐกิจ ความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ
ต้ องจัดเก็บอย่างถาวร
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D. บุคคลธรรมดา

D.1

เงินสมทบกองท ุนประกันสังคม

นายจ้ างและลูกจ้ างจะต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพ
และกองทุนประกันการว่างงานในอัตราดังต่อไปนี ้
เงินสมทบ (อัตราร้ อยละของเงินเดือน)
นายจ้ าง

ลูกจ้ าง

รวม

17.5

8

25.5

ประกันสุขภาพ

3

1.5

4.5

ประกันการว่างงาน

1

1

2

ประกันสังคม

38

การลงทุนในเวียดนาม 2018
ตังแต่
้ เดือน มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป เงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคม กองทุน
ประกันสุขภาพ และกองทุนประกันการว่างงาน จะค�ำนวณจากฐานเงินเดือนรวม
ซึง่ ประกอบด้ วย เงินเดือนและประโยชน์เพิ่มที่ได้ รับนอกเหนือจากเงินเดือน ตามที่
ระบุในสัญญาจ้ างงานและจ่ายเป็ นประจ�ำทุกเดือน
นายจ้ างและลูกจ้ างสามารถสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมและกองทุนประกัน
้ ่ำตามที่รัฐบาลก�ำหนด ปั จจุบนั รัฐบาล
สุขภาพได้ ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนขันต�
้
ก�ำหนดเงินเดือนขันต�
้ ่ำอยู่ที่ 1.3 ล้ านด่อง และจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.39 ล้ านด่องตังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ลูกจ้ างชาวเวียดนามที่มีระยะเวลาการ
ท� ำงานตามสัญญาจ้ างนาน 1 เดือนถึง 3 เดือนจะอยู่ในบังคับต้ องสมทบเข้ า
กองทุนประกันสังคม
ลูกจ้ างชาวต่างชาติไม่อยู่ในบังคับต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมและกองทุน
ประกันสุขภาพ เว้ นแต่ระยะเวลาการท�ำงานตามสัญญาจ้ างนาน 3 เดือนหรื อ
มากกว่า จะต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันสุขภาพในอัตราเดียวกันกับลูกจ้ างชาว
เวียดนาม
้ ่ำ
เงินสมทบเข้ ากองทุนประกันการว่างงานจะต้ องไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนขันต�
ในภูมิภาคนันตามที
้
่รัฐบาลก�ำหนด ในปั จจุบนั เงินเดือนขันต�
้ ่ำของแต่ละภูมิภาค
จะแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ 3.98 ล้ านด่อง 3.53 ล้ านด่อง 3.09 ล้ านด่อง และ
2.76 ล้ านด่อง นิติบค
ุ คลในเวียดนามทุกประเภทต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันการ
ว่างงาน
พนักงานซึ่งเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวและมีระยะเวลาการท�ำงานตามสัญญาจ้ างงาน
ตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปี อยู่ในบังคับต้ องสมทบทุนเข้ ากองทุนทัง้ 3
ประเภทข้ างต้ น ในอัตราเดียวกันกับลูกจ้ างชาวเวียดนาม
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D.2

วีซ่า

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ จะเดินทางเข้ าเวี ยดนามต้ องถื อหนังสือเดินทางที่ มีอายุ
อย่างน้ อย 6 เดือนพร้ อมวีซา่ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ น
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ ามาท�ำงานในเวียดนามจะต้ องได้ รับวีซ่าธุรกิจ โดย
บริ ษัทเวียดนามจะเป็ นผู้ให้ การรับรองและยื่นค�ำขออนุมตั ิวีซ่าธุรกิจกับกรมตรวจ
คนเข้ าเมือง ในปั จจุบนั การออกวีซ่าจะใช้ ระยะเวลา 5 วันท�ำการนับจากวันที่ยื่น
ขอวีซา่
วีซา่ ธุรกิจมี 2 ประเภท คือวีซา่ ท�ำงาน และวีซา่ ธุรกิจระยะสัน้

•

วีซ่าท�ำงาน (Working visa) จะออกให้ กบั ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงาน
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่
แล้ ว วีซา่ ธุรกิจมีอายุ 1 ปี และสามารถขอใหม่ได้ ทังนี
ระบุในใบอนุญาตท�ำงาน

•

วีซา่ ธุรกิจระยะสัน้ (Short-term business visa) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
วีซา่ อายุ 1 เดือน 3 เดือน เข้ าออกหลายครัง้ และเข้ าออกครัง้ เดียว ซึง่ จะออก
ให้ กบั ชาวต่างชาติที่ยงั มิได้ รับใบอนุญาตท�ำงาน อย่างไรก็ดี นายจ้ างซึง่ เป็ น
บริ ษัทเวียดนามจะต้ องเป็ นผู้ให้ การรับรอง ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับใบอนุญาตท�ำงาน
ชาวต่างชาติสามารถขอเปลี่ยนจากวีซา่ ธุรกิจระยะสันเป็
้ นวีซา่ ท�ำงานได้

เจ้ าหน้ าที่มักจะปฏิเสธการต่ออายุวีซ่าโดยไม่มีใบอนุญาตท� ำงาน เว้ นแต่ได้ รับ
ยกเว้ นเป็ นกรณีพิเศษ
D.3

ใบอนญ
ุ าตท�ำงานและใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่

ใบอนุญาตท�ำงาน
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะท�ำงานในเวียดนามต้ องมีใบอนุญาตท�ำงาน แต่จะได้ รับ
ยกเว้ นหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด เช่น
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•

เจ้ าของหรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจ�ำกัด หรื อคณะกรรมการบริ หารของกิจการ
ร่ วมทุน

•

ผู้บริ หารของส�ำนักงานผู้แทน หรื อผู้อ�ำนวยการโครงการขององค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organization) ใน
เวียดนาม

•
•
•

ทนายความชาวต่างชาติที่ได้ รับใบอนุญาตว่าความในเวียดนาม
นักเรี ยนชาวต่างชาติที่ท�ำงานในเวียดนาม
ชาวต่างชาติที่ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้จดั การ กรรมการบริ หาร รวม
ถึงช่างเทคนิค ซึ่งเดินทางเข้ ามาท�ำงานในเวียดนามเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า
30 วันต่อครัง้ แต่รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 90 วันใน 1 ปี

ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป การยื่นค�ำขอใบอนุญาตท�ำงานสามารถ
กระท�ำได้ ผ่านระบบออนไลน์
ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่
ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ชวั่ คราว (Temporary Residence Card: TRC) จะออกให้ กบั ชาว
ต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงานและวีซ่าท�ำงานหรื อวีซ่าธุรกิจ ซึ่งมีบริ ษัทนายจ้ าง
ในเวียดนามเป็ นผู้ให้ การรับรอง รวมถึงผู้ติดตามที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ก�ำหนด ใบ
้ ้ ชาว
ส�ำคัญถิ่นที่อยู่จะมีอายุสงู สุดไม่เกินอายุของใบอนุญาตท�ำงาน (2 ปี ) ทังนี
ต่างชาติจะสามารถขอต่ออายุใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่เมื่อได้ รับอนุมตั ิขยายเวลาในใบ
อนุญาตท�ำงาน ในปั จจุบนั การออกใบส�ำคัญถิ่นที่อยู่ชวั่ คราวจะใช้ ระยะเวลา 5
วันท�ำการ
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Preface
This book was prepared by EY Thailand and EY Vietnam. It was written
to give the busy executive a quick overview of the investment in
Vietnam mainly covering taxation, investment incentives, forms of
business, accounting practice and recent tax and regulatory updates.
Making decisions about foreign operations is complex and requires
an intimate knowledge of a country’s commercial climate, with a
realization that the climate can change overnight. Companies doing
business in Vietnam, or planning to do so, are advised to obtain
current and detailed information from experienced professionals.
This book reflects information current at 30 April 2018.

A. Overview of foreign
investment

A.1

Forms of business

Limited liability company (*)
There are 2 forms of limited liability company (LLC): limited liability
company with one member and limited liability company with more
than one member.
The LLC is a legal entity established by its member(s) by way of
capital contribution to the LLC. The members are liable for the
financial obligations of the LLC to the extent of their capital
contributions. Maximum number of LLC’s members is 50.
The foreign investors can establish the LLC in the form of either
a wholly foreign owned enterprise or a joint venture between the
foreign investors and Vietnamese investors.
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Each LLC may have one or more legal representatives. The number,
titles, rights and obligations of the legal representative(s) must be
specified in the company’s charter. At least one legal representative
must be resided in Vietnam at all times. If the LLC has only one legal
representative, that person must reside in Vietnam and authorize
another person in writing to perform his/her rights and obligations
on his/her behalf when leaving Vietnam.
Joint stock company (*)
A joint stock company (JSC) is a legal entity established by its founding
shareholders on the basis of their subscription to shares of the
JSC. The JSC is required to have at least 3 shareholders (without
maximum number). The rules regarding legal representatives are
the same as that of the LLC.
Foreign investors are allowed to wholly own a JSC set up in Vietnam.
Alternatively, they can joint with other investors (either foreign or
Vietnamese investors) to set up a JSC in Vietnam.
Partnerships
A partnership is required to have at least 2 individual partners
with unlimited liabilities. The partnership may include contributing
partners who are only liable for the partnership’s debts up to the
value of capital contributed to the partnership.
Public-private partnership (*)
Foreign investors can set up a partnership with Vietnamese
government agencies to implement infrastructure construction
projects in Vietnam. Generally, the public-private partnership is
commonly set up to undertake the infrastructure works for
transportation, electricity production and trade, healthcare,
education, training, agriculture, rural development, water supply or
drainage and wastewater or waste treatment.
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The contracts may be in the form of Build–Operate–Transfer contract,
Build–Transfer–Operate contract, Build–Transfer contract, Build–
Own–Operate contract, Build–Transfer–Lease contract, Build–Lease–
Transfer contract and/or Operation and Management contract.
Private enterprise
A private enterprise is owned by one individual who is liable for
all obligations of the enterprise to the extent of all his/her assets.
The private enterprise cannot issue any type of security and each
individual can establish only one private enterprise.
Business cooperation contract (*)
Business cooperation contract (BCC) is an agreement between
foreign investor(s) and Vietnamese investor(s) with the objective to
cooperatively undertake specific business activities. This form of
business investment does not constitute a new legal entity. The
investors under the BCC will have unlimited liabilities.
Branch office
A branch office, which is a dependent unit of a foreign entity, can
conduct profit-making business activities. Technically, any foreign
trader can establish a branch office in Vietnam as long as they satisfy
the requirements of Vietnamese law but in practice, setting up a
branch office in Vietnam has been limited to specific sectors such as
banks, tobacco companies, airlines and law firms.
Representative office (*)
Foreign companies are allowed to establish representative offices
in Vietnam to perform various activities, e.g., to conduct liaison
activities, to perform market research and promotion of its head
office’s businesses.
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However, the representative office is not permitted to conduct direct
income-generating activities such as execution of contracts, direct
payment or receipt of money, sale or purchase of goods or provision
of services.
The representative office is allowed to hire local Vietnamese and
expatriate staff and conduct various administrative functions on
behalf of its head office.
Forms of business commonly used by the foreign investors in
Vietnam.
(*)

A.2

Foreign ownership restrictions

Vietnam restricts foreigners to engage in the sensitive businesses
for reasons of national defense and security, social order and
safety, social ethics and public health which include, but not limited
to, constructing airports, seaports, casinos, exploring, producing
and processing oil, gas and tobacco. Investment in these sectors
are called conditional sectors. The business operator must satisfy
certain conditions and be granted with an approval from the relevant
government authorities before operating such business.

A.3

Land ownership restrictions

Foreign investors are restricted from owning the land in Vietnam.
The use of the land by foreign investors will generally be in the forms
of obtaining the rights to use land and the rights to lease land from
the government.
The ownership of housing is allowed with the limitation of 30% of the
total units in a condominium or 250 separate houses, including villas
and row houses, in an administrative ward or its equivalent.
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A.4

Investment incentives

Foreign investors are required to apply for the Investment Registration
Certificate (IRC) to register their projects in Vietnam. Depending on
specific cases, the IRC may clearly state the investment incentives
for the business registered under the IRC or it may just generally
provide the applicable legal framework for the investment incentives
of the project.
There are no other formal investment promotion application and
formal approval procedures for the investment incentives. However,
in practice, companies having complicated tax scheme may request
for a written confirmation of corporate income tax incentives from
tax authority before the business commencement to avoid any
challenge on the application of incentives.
The foreign investors will also have to register for the incorporation
of their business entity in Vietnam, obtain a Business Registration
Certificate (BRC) to start the business operations and announce the
registration in the National Business Registration Portal (NBRP).
The following authorities are empowered to issue the IRC to the
investors: -

•
•

Management boards of industrial parks, Export Processing Zones
(EPZs), hi-tech zones and Economic Zones (EZs) for investment
projects located therein
Local Departments of Planning and Investment (DPI) for
investment projects located outside industrial parks, EPZs, hi-tech
zones and EZs
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Tax incentives
In Vietnam, tax incentives are granted to both foreign and Vietnamese
investors. These incentives include preferential tax rates, tax
exemptions and reductions.
Major tax incentives granted are described below: 1. Corporate income tax incentives
The eligible foreign investment projects in industries or locations
that are encouraged by the government may be entitled to corporate
income tax exemptions and reductions or an application of
preferential tax rates of 10%, 15% or 17% as follows: -

•

10% corporate income tax for 15 years from earlier of the first
year generating taxable profit or the fourth year from the first
year of revenue generation plus 4 years of corporate income tax
exemption, followed by 9 years of 50% corporate income tax
reduction

•
•
•
•

New investment project located in especially difficult
socio-economic condition areas, EZs or High-Tech Zones,
including centralized information technology parks
New investment project investing in business sector that
is eligible for investment promotions such as technology,
environmental protection and agricultural sectors
(see Note 1)
Investment project in manufacturing sector (except for the
project producing goods subject to special sales tax and
mineral exploitation projects) whose investment capital and
revenues meet stated requirements (see Note 2)
Investment project that manufactures certain ancillary
products supporting high-technology sector
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•

•

10% corporate income tax for the entire period of operation plus
4 years corporate income tax exemption, followed by 5 years
50% corporate income tax reduction (or 9 years if the investment
location is in a difficult socio-economic areas)

•
•

►Investment in education, training, health care, culture,
sports and environmental sectors

10% corporate income tax for the entire period of operation

•
•
•

► I nvestment project that manufactures certain ancillary
products supporting the textile, garment, footwear, IT,
automobile or mechanical engineering sectors that cannot
be manufactured in Vietnam or can be manufactured in
Vietnam if it is reached the European Union (EU)’s standards
or other equivalent applicable standards

Investment in social housing, forestry, agriculture, fishing,
salt production and processing
I nvest m e nt i n fa r m i n g , b re e d i n g , p ro cess i n g of
agricultural and aquaculture productsin locations having
difficult socio-economic conditions (see Note 3)

17% corporate income tax for 10 years from the first year of
revenue generation plus 2 years corporate income tax exemption,
followed by 4 years 50% corporate income tax reduction

•

New investment project in the production of highly-qualified
steel or energy-saving products, machinery and equipment
serving agriculture, forestry, aquaculture and salt production,
irrigation and drainage equipment, the production of
foodstuff for cattle, poultry and aquatic animal feed and
the development of traditional trades in areas with difficult
socio-economic conditions
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•

17% corporate income tax for the entire period of operation

•

People’s credit funds and micro financial institutions
established under the laws on credit institutions

Notes:
(1) If the investment project has special investment attraction, i.e.,
having large scale investment or involving high technology, the
period eligible for preferential tax rate may be extended for up
to 15 years (i.e., 10% corporate income tax for a maximum of 30
years), subject to an approval
(2) Subject to certain conditions on investment capital, revenue,
technology and/or number of employees, the period eligible for
preferential tax rate may be extended for up to 15 years (i.e.,
10% corporate income tax for a maximum of 30 years), subject
to an approval
(3) If the investment in farming, breeding, processing of agricultural
and aquaculture products is not in locations having difficult/
especially difficult socio-economic conditions, it will be entitled
to 15% corporate income tax for the entire period of operation
2. Import duty incentives
Exemptions from import duty are granted for certain imported
goods, including the following:

•
•
•
•

Goods temporarily imported for display purposes within a certain
period of time and subsequently re-exported
►Goods temporarily imported for warranty, repair, or replacement
within a certain period of time and subsequently re-exported
Non-commercial goods, e.g., samples, pictures, videos, models
and advertisement publications in small quantities (for the purpose
of showing only)
►Movable property of Vietnamese or foreign entities/individuals
brought into Vietnam within prescribed limits
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•

•
•
•
•
•
•

►Goods imported to form the fixed assets of investment projects
entitled to investment incentives , including machinery and
equipment; certain materials, components, parts and spare parts
(subject to conditions); special-use means of transportation; and
construction materials which are not yet produced in Vietnam
►Materials and supplies that are not available in Vietnam and
imported for direct service of production of IT products, digital
contents and software
►Certain goods imported for oil and gas activities, or shipbuilding
entities
►Goods imported to fulfil export processing contracts with foreign
entities
►Goods imported for production of exported goods
Certain goods imported/exported for environment protection
Import duty exemption for 5 years from the date of production
commencement on imported materials and spare parts that
are not yet produced in Vietnam and imported to serve the
manufacturing of certain projects engaging in sectors eligible
for special investment promotion or located in areas with
especially difficult socio-economic conditions, high-tech
enterprises, or science and technology enterprises.

3. Incentives on land rental
The government supports basic infrastructure throughout the
country by granting land rental fee exemption incentives as follows: -

•

Maximum 3 years during construction period from effective date
of the land lease contract (but not applicable to renovation or
expansion projects)

•

►Projects approved by the competent authorities (except the
mineral exploration)
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•

►3 years after construction period

•
•

7 years after construction period

•
•

Projects engaged in sectors eligible for investment promotion

►Projects in areas with difficult socio-economic conditions

11 years after construction period

•

Investment projects with one of the following qualifications: -

•
•
•
•
•
•

Projects located in areas with especially difficult
socio-economic conditions
Projects engaged in sectors eligible for special
investment promotion
Projects engaged in sectors eligible for investment
promotion and located in areas with difficult socioeconomic conditions
►Projects not engaged in sectors eligible for investment
promotion in EZs located in district-level geographical
areas outside investment incentive areas

► I nvestors having their lands leased by the government
for the development of infrastructure of industrial zones,
industrial complexes, EPZs, EZs, Hi-Tech Zones in the areas
outside investment incentive area

13 years after construction period

•

Projects not engaged in sectors eligible for investment
promotion in EZs located in district-level geographical areas
with difficult socio-economic conditions
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•

►15 years after construction period

•

Investment projects with one of the following qualifications: -

•
•
•
•
•
•

Projects engaged in sectors eligible for investment
promotion sectors located in areas with especially
difficult socio-economic conditions
►Projects not engaged in sectors eligible for investment
promotion in EZs located in district-level geographical
areas with especially difficult socio-economic conditions
Projects engaged in sectors eligible for investment
promotion in EZs located in district-level geographical
areas outside investment incentive areas

Investors having their lands leased by the government for the
development of infrastructure of industrial zones, industrial
complexes, EPZs, EZs, Hi-Tech Zones located in the areas
with difficult socio-economic conditions

17 years after construction period

•
•

Projects engaged in sectors eligible for special
investment promotion located in areas with difficult
socio-economic conditions

Projects engaged in sectors eligible for investment promotion
in EZs located in district-level geographical areas with difficult
socio-economic conditions

19 years after construction period

•

Projects engaged in sectors eligible for investment
promotion in EZs located in district-level geographical areas
with especially difficult socio-economic conditions
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•

Entire lease term

•

•
•
•
•

•

Investors having their lands leased by the government
for the development of infrastructure of industrial zones,
industrial complexes, EPZs, EZs, Hi-Tech Zones and
investments in the areas with extremely difficult socioeconomic conditions
Projects engaged in sectors eligible for special investment
promotion in areas with especially difficult socio-economic
conditions
Approved housing construction projects for workers in
industrial parks, EZs and EPZs approved by the competent
authority
Building, maintenance and repair stations, parking lots
(including the ticket counters, executive and public
service areas) or providing services in relation to the public
transportation
Building water supply constructions, including water
extraction and water treatment constructions, pipelines,
constructions in the water supply pipeline system and
constructions facilitating the management and operation of
the water supply system in administrative offices, executive
offices, factories and warehouse
Building infrastructure in the industrial zones, industrial
complexes, EPZs according to the planning which is approved
by the competent authorities
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Supports for Small and Medium-sized Enterprises
Effective from January 2018, the new law grants incentives to the
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Under the law, SMEs
are the enterprises having no more than 200 average employees
contributing to the Social Insurance and satisfying one of the
following conditions: -

•
•

Having total capital of no more than VND 100 billion
Having total revenue in the preceding year of no more than VND
300 billion

The SMEs satisfying the above conditions will be entitled to various
incentives, e.g., support access to credit, preferential corporate
income tax rate, simplified accounting procedures and systems for
micro enterprises, support for land acquisition, etc.
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Economic zones
Projects located in EZs are eligible for various tax incentives as
follows:
Types of
project
All projects

High-tech
projects

Corporate income tax incentives
Tax holiday

•

•

Exemption from
corporate income
tax for 4 years since
from earlier of the
first year generating
taxable profit or the
fourth year from the
first year generating
revenue
50% reduction for
the following 9
years

•
•
•

•
•
•
•

Socialized
projects

•

Tax rate
10% for 15 years
from commencement
of production
►Standard corporate
income tax rate
afterwards (currently
20%)
10% for 15 years,
extendable for
another 15 years for
certain projects
10% for the duration of
the project

5-year exemption from import duty on raw materials and
components imported for the manufacture and assembly of
medical equipment
Exemption from import duty on assets imported to form the fixed
assets for all projects under certain conditions
Exemption from import duty on goods imported and consumed
in EPZs
Exemption from import duty and Value added tax (VAT) on goods
imported for processing/production of exported goods under
processing contracts
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•
•
•
•
•

G
► enerally, no VAT on goods/services sold among export-processing
enterprises or between export-processing enterprises in EPZs and
overseas suppliers/service providers
No VAT on goods temporarily imported for re-export, temporarily
exported for re-import
Exemption from excise tax for goods imported goods into EPZs,
goods sold from local market to EPZs and used within EPZs only,
goods traded between export-processing enterprises
►50% reduction of personal income tax for experts and employees
in EZs
►Land rental fee exemption incentives
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B. Taxation

B.1

Corporate income tax

At a glance
Description

Rate (%)

Corporate income tax

20

Branch tax

20

Capital gains tax

20

Withholding tax on payments to non-residents: Dividend/branch profit remittance
Interest on loan

0
5 (a)

Royalty

10 (a)

(a) The rate could be reduced or exempt under the tax treaties
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The standard corporate income tax rate is 20%, effective from
1 January 2016 onwards. However, oil and gas companies and
companies involved in exploitation of precious minerals are subject
to higher corporate income tax rates ranging from 32% to 50%
depending on specific project.
Profit remittance/dividend
Profit remittance and/or dividend distribution is allowed annually
at the end of each fiscal year or upon termination of the investee
company, provided that it does not have accumulated losses. However,
the remittance transaction must be notified to the tax authorities at
least 7 working days in advance.
The branch profit remittance and dividend distribution are not subject
to withholding tax in Vietnam.
Capital gains
Gains derived from direct or indirect sales of shares or disposal of
capital assets are subject to tax at the standard corporate income tax
rate of 20%. Taxable income is the transfer price less the acquisition
cost and transaction costs. Settlement of share sales/capital asset
sales valued at VND 20 million or more must be made by bank transfer.
In addition, if the transfer price is not the market price, the local tax
authority has the right to assess a deemed transfer price.
If a foreign corporate investor transfers securities in qualified
Vietnamese public companies, the transfer is taxable at 0.1% on
gross sale proceeds, regardless of whether the transfer is profitable.
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To qualify as a public company in Vietnam, one of the below conditions
must be met: -

•
•
•

The company has its shares held by at least 100 investors
(excluding professional securities institutions) and has paid-up
capital up of not less than VND 10 billion
The company has already conducted the initial public offering (IPO)
The company has its shares listed on the stock exchange

Assessable income
The taxable income of an enterprise is the net income shown in the
financial statements which is adjusted due to differences between
tax rules and accounting rules. Taxable income includes income
derived from business operation and other activities.
Deductible expenses
In general, expenses are deductible provided that they are related to
revenue generation and supported by proper invoices/documentation
and not specifically identified as being non-deductible items for
corporate income tax calculation purposes.
Costs of life insurance and voluntary pension insurance for employees
are deductible (but capped at certain amount) provided that an
enterprise has a written payment policy. Costs of working attire are
deductible up to a limit of VND 5 million per person per year.
Non-deductible expenses

•
•
•
•

Provisions which are not made in line with tax regulations
Depreciation of fixed assets exceeding the level allowed under
the tax regulations
Penalties and late payment interest
Non-cash payment for any expenses of VND 20 million or more if
evidence is not available
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•
•
•

Fees for overlapped services that do not create any additional
value
Interest on loan, deductible up to 20% of the borrower’s earnings
before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)
Related-party expenses in the following sample circumstances: -

•
•
•
•

The payment made to related parties for activities not
related to the payer’s business
Value of the payment is not in proportion to the company’s
asset scale, number of employees and/or business activities
The related-party beneficiary does not have rights or
obligation to the goods/service provided by the company
The related-party beneficiary is subject to corporate income
tax exemption in their territory

To support the tax deduction of the expenses paid to the related
parties, the conditions below must be met: -

•
•
•
•

Service provided must be directly beneficial to the business
operation of the service recipient
►Service from related parties is only determined as already
rendered only where under the similar circumstance, independent
companies would be willing to pay for such service
The fee is paid on arm’s length basis and the allocation keys are
used consistently within the group
►Proper supporting documents must be available

Tax depreciation
Fixed assets are normally depreciated using a straight-line method,
based on the prescribed minimum and maximum useful lives.
Depreciation at rates exceeding those allowed by the Ministry of
Finance (MOF) is not deductible for tax purposes; however different
useful lives can be adopted upon approval from the competent
authority.
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The table below presents the minimum and maximum useful lives
over which certain categories of assets can be depreciated for tax
purposes: Types of asset

Years

Buildings and factories

5 to 50

Tools and machinery

3 to 20

Transportation vehicles

6 to 30

Other fixed assets

2 to 40

Intangible assets

Up to 20

The land leasehold right with a land utilization rights certificate
must be depreciated over the lease period, provided that the lease
payment is made in a single transfer and the term thereof is defined.
Except for those used by enterprises in passenger transportation,
hotels and/or tourism businesses, cars with 9 seats or less must be
depreciated at the capped out of VND 1,600 million.
Losses carried forward
Losses can be carried forward for up to 5 consecutive years. The
carry back of losses is not permitted.
Losses arising from incentivised activities can be offset against profits
from non-incentivised activities and vice versa. Losses incurred
from the transfer of real estate and investment projects can be offset
against profits from other business activities. However, losses from
other business activities cannot be offset against profit from the
transfer of real estate and investment projects.
Tax consolidation concept
There is no tax consolidation concept. Tax losses of one company
cannot be used to offset against the taxable profits of another
affiliate.
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Transfer pricing
Under the current transfer pricing regulations, all transactions
between related parties in relation to business operations must
apply the arm’s length principle. Failure to comply with these
regulations can lead to deemed adjustment of transfer prices, taxable
income, tax liability and penalty imposed by the local tax office with
reference to transactions of independent parties. The scope of related
party transactions under the current transfer pricing regulations
is comprehensive.
Related-party transactions must be declared in a transfer pricing
disclosure form, which must be submitted together with the
company’s corporate income tax return within 90 days from the end
of taxable year.
Taxpayers now are required to prepare the transfer pricing
documentation comprising a three-tier structure (i.e., master file, local
file and country-by-country report) provided that certain thresholds
are met. The submission of the transfer pricing documentation is
currently not mandatory in Vietnam and taxpayers are required to
submit the transfer pricing documentation upon request by the tax
authority.
The transfer pricing documentations must be prepared in
Vietnamese language. The local tax office reserves the right to make
retrospective transfer pricing adjustment and collect under-declared
tax for up to 10 years.
Tax compliance and administration
Enterprises must pay corporate income tax on a quarterly basis
within 30 days after the last day of each quarter. However, the
corporate income tax returns only need to be filed annually together
with the payment of remaining tax liabilities within 90 days after the
end of the tax year. If the provisional quarterly tax payments are less
than 20% of the final corporate income tax liability for the year, the
taxpayer will be subject to a daily penalty of 0.03%.
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Tax treaties
As of 30 April 2018, Vietnam has signed tax treaties with 79
countries, but only the following 71 countries have been effective.
Australia

Italy

Romania

Austria

Japan

Russia

Azerbaijan

Kazakhstan

San Marino

Bangladesh

North Korea

Saudi Arabia

Belarus

Kuwait

Serbia

Belgium

Laos

Seychelles

Brunei Darussalam

Luxembourg

Singapore

Bulgaria

Malaysia

Slovak Republic

Canada

Manta

South Korea

China

Mongolia

Spain

Cuba

Morocco

Sri Lanka

Czech Republic

Mozambique

Sweden

Denmark

Myanmar

Switzerland

Finland

Netherlands

Taipei

France

New Zealand

Thailand

Germany

Norway

Tunisia

Hong Kong

Oman

Turkey

Hungary

Pakistan

Ukraine

Iceland

Palestine

United Arab Emirates

India

Panama

United Kingdom

Iran

Philippines

Uzbekistan

Indonesia

Poland

Venezuela

Ireland

Portugal

Western Uruguay

Israel

Qatar
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B.2

Foreign contractor tax

A foreign contractor (FC) is defined as a foreign individual or entity
that does business in Vietnam or earns income in Vietnam on the basis
of a contract, agreement or engages by a Vietnamese organization
or individual.
Foreign contractor tax (FCT) regime is applicable on the payments
made by a Vietnamese contracting party to a foreign entity
carrying out projects in Vietnam or providing services to Vietnamese
customers without setting up a legal entity in Vietnam.
The FCT is not applicable to a pure supply of goods at border gates,
services performed and consumed outside of Vietnam and other
certain services performed outside of Vietnam (e.g., repair of
vehicles, machinery and equipment, advertising and marketing
services, brokerage services and training).
The FCT consists of 2 components: corporate income tax and VAT,
whereby the rates vary depending on the nature of payment.
Depending on the status of the FCs, they can choose one of the
following 3 methods for FCT payment: -

•

Deduction method
To adopt this method, the FC is required to satisfy all of the
following conditions: -

•
•
•

►FC has a permanent establishment (PE) in Vietnam or tax
residents of Vietnam
The duration of the project in Vietnam lasts more than 182
days
FC adopts the full Vietnamese Accounting System (VAS)
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The FC will pay 20%corporate income tax on its actual net profits
and will file VAT return under the deduction method (i.e., output
VAT less creditable input VAT), whereby the input VAT charged
by the local subcontractors can be recoverable.

•

Direct method
FC who fails to satisfy one of the deduction method conditions
above shall adopt the direct method. Under this method, VAT
and corporate income tax will be withheld and filed by the
Vietnamese contracting party upon the payment to the FC.
The rate of which varies depending on the nature of service provided
and the type of goods supplied (see Appendix I). The VAT element
withheld will be creditable against output tax of the Vietnamese
contracting party if it supplies goods/services subject to VAT
and has sufficient supporting documents, including tax payment
evidence.

•

Hybrid method
Under this method, the FCT regime permits that where the FC
adopts simplified VAS (instead of full VAS), it may choose to
pay VAT under the deduction method and corporate income tax
under the direct method.

B.3

Personal income tax

Who is liable?
Vietnam imposes personal income tax based on a residency status.
Residents are taxed on their worldwide income, while non-residents
are subject to tax on their Vietnamese-sourced income only.

70

Doing Business in Vietnam 2018

Vietnamese resident taxpayers are referred to the following scenario:

•
•
•

Persons residing in Vietnam for an aggregate of 183 days or more
in a calendar year or in a continuous 12-month period, beginning
on the date of arrival. In calculating the number of days, the
arrival and departure dates are counted as 1 day.
►Persons having a permanent residence in Vietnam, including a
registered residence that is recorded in permanent or temporary
resident cards of foreigners.
Persons having a house lease with total period of 183 days or
more. The lease period is determined by total number of lease
period for different lease locations in a tax year, including hotels,
motels, working places and offices.

If an individual has a permanent residence, as defined above, but
stays in Vietnam for less than 183 days in a tax year and can prove
that he or she is a tax resident of another country, the individual may
be treated as a non-tax resident in Vietnam in such tax year.
Assessable income
Taxable income includes employment, non-employment and business
income.
Employment income covers all incomes received by an employee from
their employer either in cash or in kind. Non-employment income,
covers income from capital investment, capital transfer, transfer
of immovable property, winnings or prizes, royalties, commercial
franchises, inheritances and gifts.
Taxable income earned by a tax resident includes income earned
within and outside Vietnam, regardless of where it is paid. However,
resident individuals who are citizens of countries that have signed a
tax treaty with Vietnam shall calculate personal income tax from the
month that the individual first arrives in Vietnam to the month the
relevant labour contract expires and the individual leaves Vietnam.
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Tax-exempted income
Certain types of income are exempt from tax, including but not
limited to the following: -

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Income from a transfer of immovable property in the form of an
inheritance or gifts from defined family members
Income from a transfer of a residential house or rights to use
residential land and assets attached to that land
Interest from deposits at banks or credit institutions, from life
insurance policies and from government bonds
Income in foreign currency received from Vietnamese residing
in overseas
Overtime in excess of normal wage or salary
Pensions paid by the Social Insurance Fund by voluntary pension
funds
►Scholarships
Compensation payments under life and non-life insurance
contracts and/or for labour accidents
Income received from charitable funds or from foreign-aid sources
for charitable or humanitarian purposes
Income from wage and remuneration of Vietnamese crewmembers
from working for foreign shipping companies or for Vietnamese
shipping companies that provide international transport services
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Tax deduction and tax relief
Certain tax deductions and reliefs are deductible according to the
business income and employment income as follows: -

•
•
•
•
•

A personal relief of VND 9 million per month
►A dependent relief of VND 3.6 million per month per dependent,
with conditions attached
Mandatory contributions under the law
Contributions to certain charitable, humanitarian and educational
promotion funds
Contributions to voluntary retirement funds, capped at VND 1
million per month

Tax rates for employment income
The following table presents the progressive tax rates on employment
income of resident individuals. Tax due is calculated by multiplying
the assessable income (i.e., income after tax deductions and reliefs)
by the tax rate.
Monthly assessable income (VND)

Tax rate (%)

5,000,000 or less

5

5,000,001 to 10,000,000

10

10,000,001 to 18,000,000

15

18,000,001 to 32,000,000

20

32,000,001 to 52,000,000

25

52,000,001 to 80,000,000

30

80,000,001 or more

35
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Tax rates for business income
The individuals doing business and earning revenue of not more than
VND 100 million per year are not required to pay personal income
tax. For those whose annual income exceeds VND 100 million will
be subject to tax at the flat rate, depending on types of business as
follows: Business activities

Tax rate (%)

Asset leasing, lottery agent, insurance agent
and multi-layer sales agent

5

Distribution/supply of goods

0.5

Services and construction without materials
Production, transportation, services
associated with goods and construction
with materials
Other business activities

2
1.5

1

Tax rates for passive income
Resident individuals earning non-employment income, other than
employment and business income, will be subject to the following
fixed rates, depending on types of income.
Types of income

Tax rate (%)

Income from capital investment

5

Income from royalties and franchising
(exceeding VND 10 million)

5

Income from winnings of prizes (exceeding
VND 10 million)

10

Income from inheritances (exceeding VND 10
million)

10
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Types of income

Tax rate (%)

Income from capital transfer

20

Income from transfer of immovable property

2

Tax for non-tax resident individual
Non-tax resident individuals are taxed at 20% on their employment
income earned in Vietnam (regardless of the place of payment) and
at various rates on non-employment income. A lower rate may apply
under a tax treaty.
The following table presents tax rates applicable to non-resident
individuals: Types of income

Rate (%)

Income from employment

20

Income from business
Trading of goods

1

Provision of services

5

Production, construction, transportation
and others

2

Income from capital investment

5

Income from royalties and franchising
(exceeding VND 10 million)

5

Income from winnings or prizes (exceeding
VND 10 million)

10

Income from capital transfer

0.1

Income from transfer of immovable property
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2

Tax rate reduction
Resident and non-resident individuals working in certain EZs are
entitled to a 50% tax rate reduction.
Tax filing and payment procedures
On a monthly basis, an employer is required to withhold tax from the
employee’s income and declare and pay the tax withheld to the tax
authority within the 20th day of the following month in which the
income is paid. However, if monthly tax payable is less than VND 50
million, a tax return shall be filed quarterly, as opposed to monthly,
by 30th day of the following quarter.
An individual is required to quarterly file tax return under a
self-assessment basis with the tax authority if his or her employment
income is paid by an overseas organization or individual. A year-end
finalization of personal income tax is also required and any amount
due must be paid within 90 days after the end of the first tax year or
the end of the calendar year. Likewise, non-employment income is
required to be separately declared by the individual based on types
of taxable income and applicable tax rates.
A foreign resident individual terminating their employment contract in
Vietnam is required to submit a final tax return before departing from
Vietnam or he/she can authorize an income payer/other individual
to submit the final tax return on his/her behalf within 45 days from
the departure date.
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B.4

VAT

VAT is levied on consumption of goods and services used for
production, trading and consumption in Vietnam, including goods
and services purchased from overseas for use in Vietnam.
The standard VAT rate is 10%. A 0% rate applies to exported goods
and services that meet conditions. A 5% VAT applies to goods and
services defined as essential such as clean water, fertilizer, teaching
aids, books, foodstuffs, medicines and medical equipment, various
agricultural products and services and technical/scientific services.
Some goods and services are exempt from the VAT, such as financial
derivative, insurance and medical.
VAT regulations provide 2 methods of VAT calculation as follows: -

•

Deduction method

Under this method, VAT payable is calculated as the output
VAT charged to customers less the creditable input VAT paid on
purchases of goods and services. Proper bookkeeping and invoices
are requisite requirements for applying for this method.

•

Direct method

In order to calculate VAT payable under this method, the added
value in the period must firstly be calculated. The applicable VAT
rate shall be applied to the added value to calculate the VAT payable.
Enterprises which fail to satisfy the requirements on book keeping/
invoices and certain deemed goods/services (i.e., trading gold/
foreign currency) shall be deemed to apply for this method.
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B.5

Customs duties

Import duty
Import duty is imposed upon importation of goods into Vietnam.
The applicable import duty rate varies depending on types of goods
imported and the goods origination country.
Import duty is generally assessed on an ad valorem basis with the
dutiable value of imported goods generally in accordance with the
WTO Valuation Agreement 1994 with certain modifications.
Export duty
Export duty is only imposed on certain exported items e.g., natural
resources such as ore and minerals, plants and parts of plants used
primarily in producing perfumes or pharmaceuticals and scrap metal.
The rates range from 0% to 40%.

B.6

Other taxes

Special sales tax
Special sales tax (SST) is a type of excise tax applicable on certain
imported goods and some domestically produced goods and services
that are not encouraged for domestic consumption or considered
luxurious. The SST rates vary from 5% to 150%, depending on
the type of goods. Examples of products or services subject to
SST are cigars/cigarettes, spirits/wine, vehicles with less than
24 seats, motorcycles, aircraft and yachts and services such as
casinos and gambling, karaoke, massage and lottery.

78

Doing Business in Vietnam 2018

Business license tax
Business license tax (BLT) varies depending on the registered capital
or the investment capital and it is payable at the beginning of each
calendar year.
Levels

Type of business/registered
capital

Rate
(VND/year)

Level 1

Entities having registered capital of
10 billion or more

3 million

Level 2

Entities having registered capital of
less than 10 billion

2 million

Level 3

Branch office, representative
office, business sites, public service
providers and other entities

1 million

Environment protection tax
Environment protection tax (EPT) is an indirect tax applied on the
production and importation of certain goods, including petroleum
products. The EPT will be determined based on quantity of goods.
Natural resources tax
Natural resources tax (NRT) is payable by industries exploiting
Vietnam’s natural resources, such as petroleum, minerals, forest
products, seafood and natural water. The tax rates vary depending
on types of natural resource being exploited and are applied to the
production output at a specified taxable value per unit.
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C. Financial reporting
and audit

Method of accounting
Companies generally adopt an accrual accounting method for
preparing the financial statements.
Accounting principles and practices
All foreign invested enterprises operating business in Vietnam are
required to apply the VAS as their statutory financial reporting
framework and comply with the relevant statutory requirements.
Any deviation from the VAS requires prior approval from MOF.
All accounting records must be in Vietnamese language or in both
Vietnamese and foreign languages.
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The required currency is the VND and the business entity is only
allowed to use a foreign currency for accounting purposes if certain
criteria are met (e.g., most major sales and purchase transactions
are denominated in the chosen accounting currency). Any financial
statements prepared in a foreign currency are required to be
convertedinto VND using the actual exchange rate and must be
certified by an independent auditor.
Disclosure requirements
The basic set of financial statements prepared under the VAS
comprises of the following:

•
•
•
•

Balance sheet, including a separate schedule for off-balance sheet
items
Income statement
►Cash flow statement
Notes to the financial statements

Audit requirements
The annual financial statements of Foreign-invested enterprises
(FIEs), listed entities and parties to the BCCs, insurance companies,
financial institutions and state-owned enterprises are required to be
audited by a duly licensed independent audit company.
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Filing and reporting requirements
Financial statements must be prepared annually and filed with the
following authorities:

•
•
•

►The city or provincial tax office
The Ministry of Planning and Investment (MPI) or the relevant
delegated investment license granting authority in the case of
the FIEs
The General Statistics Office (GSO)

Enterprises located in an EPZ or industrial zone, if requested, are
also required to file the financial statements with the Management
Board of the EPZ or industrial zone.
All FIEs and parties to the BCC are required to file the annual audited
financial statements within 90 days after the end of their registered
financial period.
Books and records keeping
The following general guidelines apply to the retention of documents
and other accounting records: -

•
•
•

Documents to be kept for at least 5 years include those used for
management or operation of the enterprise
Documents to be kept for at least 10 years include accounting
data, accounting books, financial statements and reports of
independent auditing firms
Documents to be kept permanently include those that are
significant in terms of economics, national security and defence
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D. Individuals

D.1

Social security contributions

The following table presents current statutory contribution rates for
employers and employees with respect to the Social Insurance (SI),
Health Insurance (HI) and Unemployment Insurance (UI).
Contribution (% of salary)
Employer

Employee

Total

SI

17.5

8

25.5

HI

3

1.5

4.5

UI

1

1

2

From January 2018, salary base for SI/HI/UI contributions includes
not only the gross salary , but also other benefits (as the aggregate
salary) that are stated in the employment contract and paid
regularly in each payroll period.
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The SI and HI contribution is capped at 20 times the minimum salary
which will be adjusted on a yearly basis based on the government’s
decision. From January 2018, Vietnamese employees working
under employment contract with a term from 1 to 3 months are
subject to the SI. Currently, the minimum salary is VND 1.3 million
and will be increased to VND 1.39 million from 1 July 2018 onwards.
The contributions of SI and HI do not apply to foreign employees.
However, foreigners who sign employment contracts with Vietnamese
entities with a term of 3 months or more are required to pay the HI
contributions.
The UI contribution is capped at 20 times the region-based minimum
salaries as provided by the government. Current area minimum
salaries are divided into 4 groups with different amount of VND 3.98
million, VND 3.53 million, VND 3.09 million and VND 2.76 million,
respectively. All local entities are required to make a contribution to
the UI.
Employees with seasonal or assignment-based working contracts
with a term of 3 months, but less than 12 months are also subject
to the SI, HI and UI. The contribution rates and salary bases are the
same as those applicable to Vietnamese individuals.

D.2

Entry visas

All foreigners must have a passport that is valid for at least 6 months
and a visa granted by the competent Vietnamese agencies, unless
exempt.
Business visas are required for foreigners working in Vietnam.
Business visa applications must be sponsored by a Vietnamese
entity and submitted to the local immigration authority of
the Ministry of Public Security for review and approval. The
current processing time is 5 business days from a submission date.
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There are 2 types of business visa: working visa and short-term
business visa: -

•
•

Working visa will be granted to foreigners who had a valid work
permit at the time of application submission. Working visas are
valid for a duration of 12 months and can be renewed depending
on the holder work permit’s duration.
Short-term business visas (1 month, 3 months, multiple-entry
or single-entry business visas) are granted to foreigners who
do not have a valid work permit at the time of application
submission. Short-term business visa must be sponsored by
Vietnamese employer and it can be renewed or converted into
working visa only if the foreigners have a valid work permit.

A visa extension application without a valid work permit will be
rejected, with certain exceptions.

D.3

Work permits and residence permits

Work permits
Foreigners working in Vietnam are required to obtain work permits,
except for some sample cases with conditions attached below: -

•
•
•
•
•

Capital-contributing members or owners of LLC or members of
the Board of Directors of JSC
Chiefs of representative offices and directors of projects of
international organizations or non-governmental organizations
in Vietnam
Foreign lawyers possessing a professional practice license in
Vietnam
Foreign students working in Vietnam
Foreigners who work as an expert, manager, executive director
or technician with a working period of less than 30 days and for a
total cumulative period of not exceeding 90 days in a year
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From October 2017, the application for work permit can be submitted
and processed online.
Residence permits
A Temporary Residence Card (TRC) will be granted to a foreigner a
valid work permit and working visa or business visa sponsored by his/
her employer in Vietnam. TRC is also granted to his or her eligible
accompanying dependents. The maximum duration of the TRC is
limited to the duration of the work permit, i.e., 2 years and the TRC
can be renewed only if the work permit is extended. The current
processing time for the TRC is 5 business days.
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Appendices

Appendix I: Foreign contractor tax rates for various types of
payment
Deemed
corporate
income tax rate
(%)

Deemed VAT
rate (%)

Dividend/Profit remittance

0

-

Interest on loan

5

Exempt

Royalties

10

Exempt/5 (1)

Services

5

5

Services together with supply of
machinery and equipment (2)

2

3

Types of payment
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Deemed
corporate
income tax rate
(%)

Deemed VAT
rate (%)

10

5

Construction and installation
services with supply of raw
material, machinery and
equipment

2

3

Construction and installation
services without supply of raw
material, machinery and
equipment

2

5

Supply of goods in Vietnam or
associated with services
rendered in Vietnam

1

Exempt

Leasing of machinery and
equipment

5

5

Transportation

2

3 (3)

Insurance

5

Exempt (4)/5

Financial derivatives

2

Exempt

Types of payment

Restaurant, hotel and casino
management services
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Notes: (1) The 5% VAT is applicable on payments for trademark license.
Other types of royalties e.g., software licenses, transfers of
technology and intellectual property rights are not subject to
VAT.
(2) Where the contract does not separate the value of goods and
services.
(3) International transportation is subject to 0% VAT.
(4) Certain types of insurance are exempt from VAT.
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Appendix II:

List of government agencies in Vietnam and
contact details

Government agencies

Contact details

Immigration Department 40A, Hang Bai Street, Hanoi
Tel: (+84 24) 3826 4026
161 Nguyen Du, Ben Thanh Ward,
District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3829 9398
Website: www.vnimm.gov.vn
Ministry of Finance

28 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem
District, Hanoi
Tel: (+84 24) 2220 2828
Website: www.mof.gov.vn
142 Nguyen Thi Minh Khai Street,
District 3, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3933 3223
Website: tcvg.hochiminhcity.gov.vn

Ministry of Industry and
Trade

54 Hai Ba Trung Street, Hanoi
Tel: (+84 24) 2220 2222
Website: www.moit.gov.vn
163 Hai Ba Trung, District 3,
Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3829 6322
Website: congthuong.hochiminhcity.
gov.vn
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Government agencies
Ministry of Planning and
Investment

Contact details
6B Hoang Dieu Street, Ba Dinh
District, Hanoi
Tel: (+84 24) 3845 5298
32 Le Thanh Ton Street, District 1,
Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 8294 988
Website: www.mpi.gov.vn

Vietnam Chamber of
Commerce and Industry

9 Dao Duy Anh Street, Dong Da
District, Hanoi
Tel: (+84 24) 3574 2022
Website: www.vcci.com.vn
171 Vo Thi Sau Street, District 3,
Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3932 6598
Website: www.vcci-hcm.org.vn

General Department of
Customs

Block E3, Duong Dinh Nghe Street,
Cau Giay District Hanoi
Tel: (+84 24) 3944 0833
Website: www.customs.gov.vn
2 Ham Nghi Street, District 1,
Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3829 1422
Website: www.haiquan.hochiminhcity.
gov.vn

General Department of
Land Administration

10 Ton That Thuyet, Cau Giay District,
Hanoi
Tel: (+84 24) 3629 0196
Website: www.gdla.gov.vn
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Abbreviations

BCC

Business Cooperation Contract

BLT

Business License Tax

BRC

Business Registration Certificate

DPI

Department of Planning and Investment

EBITDA

Earnings before interest, tax, depreciation and
amortization

EPT

Environment Protection Tax

EPZs

Export Processing Zones

EU

European Union

EZs

Economic Zones

FC

Foreign contractor

FCT

Foreign Contractor Tax

FIEs

Foreign-Invested Enterprise

GSO

General Statistics Office

HI

Health Insurance

IPO

Initial Public Offering
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IRC

Investment Registration Certificate

JSC

Joint Stock Company

LLC

Limited Liability Company

MOF

Ministry of Finance

MPI

Ministry of Planning and Investment

NBRP

National Business Registration Portal

NRT

Natural Resources Tax

PE

Permanent Establishment

SI

Social Insurance

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises

SST

Special Sales Tax

TRC

Temporary Resident Card

UI

Unemployment Insurance

VAS

Vietnamese Accounting Standard

VAT

Value Added Tax

VND

Vietnamese Dong

WTO

World Trade Organization
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Country updates and
highlights of updates in
CLMV+I

January 2019

•

Expected effective of the tax reform proposal (including corporate
income tax, VAT, personal income tax, Special sales tax and
Natural resource tax), including, but not limited to: -

•
•
•

A transfer of shares in a Vietnamese company by nonresidents is proposed to be subject to a 1% corporate income
tax on the sale proceeds, replacing the current 20% tax on
net gain. This may also apply to an indirect share transfer.
Corporate income tax rates for micro, small, and mediumsized enterprises will be reduced to 15% or 17%.
The standard VAT rate will be increased from 10% to 11% by
2019 and to 12% by 2020.
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•
•

The 50% reduction will be granted to high-tech labor
force who work in specific fields only, e.g., IT, high-tech
agriculture and agricultural processing projects, projects
of production of high-tech products.
Tax incentives will be available to only encouraged sectors,
e.g., high technology industries and high value-added
manufacturing.

July 2018

•

Abolishment of 50% personal income tax reduction for individuals
working in economic zones.

February 2018

•

Input VAT exceeding VND 300 million for the goods imported
for re-export can be refundable (this was previously disallowed).

May 2017

•

•
•

In accordance with the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Action 13, the three-tier TP documentation (master file, local file
and country-by-country reporting) is required unless exempted.
Taxpayers must prepare their TP documentation before the
submission of their annual corporate income tax return and must
submit their TP documentation to the tax authorities within 15
working days upon request during a tax audit.
A restriction on the tax-deductible interest expenses was introduced
in accordance with BEPS Action 4 by stipulating a maximum total
deductible interest expenses paid to related parties,be capped at
20% of EBITDA.
A substance over form for the deductibility of related-party
services expenses was introduced by stipulating criteria to qualify
the inter-group service expenses as tax deductible expenses.
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October
2019

Myanmar

January
2019

Cambodia Expected effective of tax treaty
between Cambodia and China
Vietnam

August
2018

All taxpayers are required to follow
the new financial year from 1 October
to 30 September, as opposed to from
1 April to 31 March.

Expected effective of the tax reform
proposal (including corporate income
tax, VAT, personal income tax, special
sales tax and natural resource tax)

Cambodia Arm’s length interest rate on relatedparty loan required
Myanmar

Effective of new Myanmar Companies
Law

May
2018

Myanmar

Issuance of notification clarifying
conditions and requirements for
foreigners to engage in wholesale and
retail businesses in Myanmar

April
2018

Indonesia

Effective of the new regulations on
tax holidays for pioneer industries
covering 17 sectors with 100%
corporate tax exemption for 5 to
20 years, depending on new capital
investment amount

Myanmar

State-owned enterprises to follow the
new financial year from 1 October to
30 September while other taxpayers
continue to follow the old financial
year from 1 April to 31 March

Indonesia

Reporting obligation required for a
debt-to-equity ratio calculation and
any private overseas loan transaction,
which must be attached with the
annualcorporate income tax return,
starting fiscal year 2017

March
2018
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February
2018

Cambodia Issuance of an updated related party
disclosure form (Annex 1) as an
attachment to the 2017 annual Tax
On Income return, which is due on 31
March 2018
Vietnam

January
2018

Input VAT exceeding VND 300 million
for the goods imported for re-export
can be refundable

Cambodia Effective of tax treaty between
Cambodia and Singapore
Effective of tax treaty between
Cambodia and Thailand
Indonesia Effective of tax treaty between
Indonesia and Lao PDR
Lao PDR

New excise tax rates for fuel, alcohol,
cigarette and entertainment services

October
2017

Cambodia Issuance of TP rules covering arm’s
length principles, TP documentations
and TP methodologies

August
2017

Indonesia Effective of stricter anti-treaty abuse
rules for non-Indonesian residents
with income from Indonesia

May
2017

Vietnam

New TP rule in accordance with the
BEPS Action 13: Requiring the threetier TP documentation (Master file,
Local file and CbCR)

Vietnam

Introduction of restriction on the
tax-deductible interest in accordance
with BEPS Action 4

Vietnam

Introduction of a substance over form
for the deductibility of related-party
services and interest expenses

December Indonesia New TP rule in accordance with
2016
the BEPS Action 13: Requiring the
three-tier TP documentation
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Our “Doing Business” booklet series
With a local market saturation and intense competition amongst
domestic players, a business expansion to overseas is increasingly
gaining attention from investors. An effective tax risk management
has posted crucial challenges to many corporations investing in
foreign countries. As a starting point, to be well prepared for your
outbound investment in CLMV+I, read our Doing Business booklet
series.
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