
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
~— ề Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/20] l/TT-BTC • 
Hà Nội, ngày 12 thảng 7 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 

của Bộ Tài chính hưóng dẫn thực hiện nghĩa vụ 
thuế đối vói nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nưó*c ngoài 

Căn cú các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành các Luật, Pháp lệnh về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của 
Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; 

Cãn cứ Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của 
Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-
CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 
trong hoạt động dầu khí; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của 
Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 
số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ 
thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đau tư ra nước ngoài như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 
11/2010/TT-BTC như sau: 

ỉ. Sửa đổi điểm 1.1 khoản 2 Điều 2 như sau: 

"lễl Máy móc, thiết bị, bộ phận rời, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu do 
nhà đầu tư xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại 
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MihH- ngoai thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu 
*!1 j \ )  hành 

I )> vơi các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu theo quy định hồ sơ 
.Ì',T v'lv 0.5 quan hái quan để miễn thuế xuất khẩu thực hiện theo quỵ định cua 

I V).:1. M.ÌÍO xuât khâu, thuế nhập khâu và các văn bản hưóriR dẫn thi hành". 

" Sim đôi di ếm 2.1 khoản 2 Điều 2 như sau: 

\ : Máy móc, thiết bị, bộ phận rời xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tái 
J • ỉ ì lì cua dự án đầu tư tại nước ngoài, khi thanh lý hoặc kết thúc dự an 

1V-.: lỉìíuv nhập khấu trở lại vào Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khâu đà 
cọp í nci: có) rương ứng với số ỉượng hàng hoá thực tế tái nhập và không phai 
;n;P nhập khâu. 

í so lì ộp cho cơ quan Hải quan để được xét hoàn thuế xuất khâu đà 
nop (neu 00) vả không thu thuế nhập khâu thực hiện theo quy định cua Luâi 
Ịhuo \\KVi khâu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành'1. 

; ì hav thê khoản 3 Điều 4 bằng khoàn 3 mới như sau: 

i Thủ tục kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dụ án đâu 
1  ư  Ui i  '  ngoả i  

! i Hồ sơ đính kèm khi kê khaĩ và nộp thuế của doanh nghiệp Việt 
\ ;ì• đã ! iu Iệa nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đẩu tư tại nước 
ng o a i  hao  gôm:  

Văn bản của doanh nghiệp về việc phân chia lợi nhuận của dự án đâu 
111 la: nươc neoài hoặc xác nhận của chủ đoanh nghiệp về mức phân chia lợi 
nhuãn - ua dự án đầu tư ra nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao cỏ 
\JC nhận, đóng dấu của doanh nghiệp; 

Bao cáo tài chính của doanh nghiệp đã được tồ chức kiểm toán độc 
lạp ÌVV quan thuế, tài chính tại nước đầu tư xác nhận (nếu nước, vùng ỉãnh thỏ 
t ì ép nhận dâu tư có tồ chức kiểm toán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan co 
ỉ  ham LỊ í ivèn tạ i  nước, vùng íãnh thổ t iếp nhận đầu tư: xuấ t  tr ình bản chính. 
:'!Òp ': ban sao có xác nhận, đóng đấu của doanh nghiệp; 

i (V khai thuể thu nhập của doanh nghiệp thuộc đự án đầu tư tại nước: 
ìLiìa L11 xac nhận của đại  điện có thầm quyền của dự án đầu tư tại  Lì  ước 
r-goa:: >:wat trinh bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của doanh 
;ìLih,ep. 

Bi en bản quyết toán thuế đối với doanh nghiệp (nếu có): xuất trình 
P3!ì vhmh. nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của đoanh nghiệp; 
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- Xác nhận số thuế đã nộp, số thuế được trả thay, sô thuế đưọc miên, 
giảm của cơ quan thuế tại nước ngoài hoặc chứng từ chứng minh sõ thuê đã 
nộp, số thuế được trả thay, số thuế được miễn, giảm ở nước ngoài: xuât trình 
bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của doanh nghiệp. 

- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ 
trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư sô 
28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều cùa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định so 
85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định sổ 106/2010/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ). 

Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài chưa phát sinh thu nhập chịu 
thuế (hoặc đang phát sinh lỗ), khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp hàng năm,,doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chỉ phải nộp 
Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiêm toán độc lập hoặc của cơ 
quan có thẩm quyền của nước doanh nghiệp đầu tư và Tờ khai thuế thu nhập 
của dự án đầu tư tại nước ngoài có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của 
dự án đầu tư tại nước ngoài (xuất trình bản chính và nộp 01 bản sao có xác 
nhận, đỏng dấu của doanh nghiệp), số lỗ phát sính từ dự án đầu tư ở nước 
ngoài không được trữ vào số thu nhập phát sinh của doanh nghiệp trong nước 
khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a.2 Trách nhiệm của cơ quan thuế: 

Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như 
sau: 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trong ba ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ, có văn bản trả lời (nêu rõ lý do); 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong mười ngàv làm việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài ỉiệu, chứng từ trong hồ sơ với nội 
dung quy định tại Thồng tư này để xác định số thuế phải nộp, tính thống nhất 
và chính xác của hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp khai nộp thuế theo quy 
định tại Thông tư số 11/2010/TT-BTC và hướng dẫn tại Thồng tư này. 

3.2 Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài phải chấm dứt hoạt động có 
phát sính khoản lỗ chưa được bù trừ hết mà doanh nghiệp Việt Nam phải 
gánh chịu thì doanh nghiệp Việt Nam được kê khai, bù trừ số lỗ này vào thu 
nhập chịu thuế của doanh nghiệp Việt Nam từ kỳ tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp tiếp theo phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kề từ năm doanh nghiệp 
Việt Nam tiếp nhận khoản lỗ chưa được bù trừ hết quy định tại khoản này. 
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So :0 được chuyên bằng số vốn đầu tư ra nước ngoài đã giải ngản. lôi 
;i khorii1 vượt quá số vốn đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài để hoạt dộng đâu 
: í náy chứng nhận/Giấy phép đầu tư ra nước ngoài (hoặc Giây chưng 
: .!•; i phép đâu tư điêu chỉnh tại thời điêm gân nhất trong trường họp du 

v];:ỉ'.; diêu chỉnh Giấy chứng nhận/Giấy phép đâu tư) do Bộ Kê hoạch và 
;ti: '.'ào . V  .  „ 1  j .  

; HÔ Sơ đính kèm khi kê khai và quyêt toán thuê của doanh nghiẹễp 
' ự :  N  d â u  t ư  r a  nước  ng oà i  đô i  v ớ i  khoản  l ỗ  t ù  dự  án  đâu  tư  L ạ i  n ư o v  

' ;!() .1 oIlì: 

!  ' o n g  vãn đê nghị của doanh nghiệp Việt Nam dâu tư ra n ư ớ c  n g o a i  

op ' • ban chính; 

Giâv chứng nhận/Giấy phép đầu tư ra nước ngoài (hoặc Giấy chủằnu 
Ììẩ:\n < ìiày phép đầu tư điều chinh tại thời điểm gần nhất trong trường họp dụ 

!": daiỉ U! điều chỉnh Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư) do Bộ Ke hoạch va 
rìu :ư V âp cho doanh nghiệp theo quy định: xuất trình bản chính, nộp 01 han 
K > 

•  r . i \  í ờ xác nhận về việc tổ chức kinh tế tại nước ngoài bị châm dứt 
n,![ -lộng: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; 

Bao cáo tài chính trong 3 năm gần nhất kể từ năm tài chính thực hiện 
"!<!ĩ>h \ Jự an của tổ chức kinh tế ở nước ngoài đã được tổ chửc kicm toán 
Ov ịạp o quan thuế, tài chính tại nước đầu tư xác nhận và báo cáo tai chính 
leu n-KYc, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc 
đ',: nn:uì của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh tho tiếp nhận đâu lư. 
rưò'íìg hợp chưa thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đủ 03 năm thì doanh 
uìiicp nộp toàn bộ các Báo cáo tài chính kể từ thời điếm hoạt động đên kh: 
Iiãp-I «ti!i dự án đầu tư ở nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; 

Họp đồng thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và các tài liệu chửng 
•iinh vho các giao dịch thanh lý diễn ra tại nước ngoài: xuất trình bản chính, 
on 0 ; han sao; 

ỉ ơ khai thué thu nhập của doanh nghiệp thuộc dự án đầu tư tại nuox 
LÌOÍ! .:o xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự án đầu tư tại nirov 
Ị»IU! < 1!ảt trình bản chính, nộp 01 bản sao; 

Bicn bản quyết toán thuế đối với doanh nghiệp (nếu có): xuât trình 
an chinh, nộp 01 bản sao; 

Xác nhận số thuế đã nộp, số thuế được trả thay, số thuế được miễn. 
,;in . ua co quan thuế tại nước ngoài hoặc chứng từ chứng minh số thuê đa 
op thuế được trả thay, số thuế được miễn, giảm ở nước ngoài, sô Ỉ(Ể-) dà 
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được chuyển, số lỗ chưa được chuyển của hoạt động kinh doanh của các năm 
tài chính trước. 

a.2 Trách nhiệm của ca quan thuế: Ca quan thuế có trách nhiệm tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 

a.2.1 Trưởng hợp hồ sa không đầy đù thì trong ba ngày làm việc kề từ 
ngày nhận hồ sơ, có vãn bản trả lởi (nêu rố lý do); 

aỄ2.2 Trường họp hô sơ đẩy đủ thi trong mười ngày làm việc kế từ ngày 
nhận hồ sơ, thực hiện kiêm tra đối chiếu các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ với 
nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để xác định số ỉỗ được chuyển, tính 
thông nhất và chính xác của hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý khoản lỗ 
theo hướng dẫn tại Thông tư này". 

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu iực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thỉ hành kể từ ngày^í tháng £năm 2011. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưởng mắc, đề nghị các 
đon vị phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./ệ^ 

Noi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng 
ương; f 

- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 

Sở Tài chính, Cục Thué, Kho bạc nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Tổng cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (VT, TN). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

trun 

Hoàng 


