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Công văn số 90749/CT-TTHT

Của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế TNDN đối với dự án tại Myanmar



VĂN BẢN 
HƯỚNG DẪN

Công văn số 90749/CT-TTHT về khấu trừ thuế TNDN đối với dự án tại

Myanmar

Trường hợp Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon (sau đây gọi tắt là Công ty) có phát sinh thu

nhập từ việc thi công dự án tại Myanmar thì:

- Trường hợp Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Myanmar thì

Công ty phải nộp thuế TNDN tại Myanmar. Khi kê khai thuế TNDN tại Việt Nam, thu nhập từ việc thi

công dự án tại Myanmar sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp

luật hiện hành về thuế ở Việt Nam và số tiền thuế đã nộp tại Myanmar sẽ được khấu trừ vào số thuế

phải nộp tại Việt Nam nếu đảm bảo các điều kiện và thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 48

Thông tư số 204/2013/TT-BTC.

Thủ tục để khấu trừ thuế TNDN đã nộp tại Myanmar vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Đề nghị Công

ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 44 Chương V Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Trường hợp Công ty tiến hành kinh doanh tại Myanmar mà không có cở sở thường trú tại Myanmar

thì Công ty phải liên hệ với cơ quan thuế Myanmar để đề nghị hoàn lại số thuế đã nộp. Đối với số thế

TNDN được hoàn, Công ty không được khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam và không

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
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