
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 8 NĂM 2020 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

1. Thông tư số 33/VBHN-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2020 

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 

28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2015; Thông tư số 66/2019/TT-

BTC ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019. 

- Thông tư này hướng dẫn về thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của 

Luật Quản lý thuế bằng phương thức giao dịch điện tử bao gồm: đăng ký thuế, khai 

thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi 

đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử,... 

- Thông tư này không điều chỉnh việc thực hiện giao dịch điện tử về thuế đối với hàng 

hoá ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2015. 

 

2. Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 

tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy 

định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ; Tổ 

chức tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tổ 

chức lưu ký trái phiếu doanh nghiệp;… 

- Nội dung chính: Công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; Công bố 

thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; Chế độ báo cáo. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

3. Số 3059/TCT-CS ngày 03 tháng 8 năm 2020 

V/v: chính sách thuế 

Doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều 

kiện ưu đãi hoặc theo điều kiện dự án đầu tư hoặc theo điều kiện thu nhập từ hoạt động chế 

biến thủy sản. 



 

 

 

- Trường hợp Công ty đã lựa chọn miễn thuế năm 2019 thì tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, 

giảm thuế và thuế suất ưu đãi theo điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư tại địa bàn 

KTXH khó khăn nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. 

- Trường hợp nếu năm 2019, Công ty lựa chọn áp dùng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% 

đối với thu nhập từ chế biến thuỷ sản thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 

10% từ năm 2019 cho đến hết thời gian hoạt động của dự án nêu đáp ứng điều kiện về 

chế biến thuỷ sản theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ. 

 

4. Số 3254/TCT-DNNCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 

V/v chính sách thuế TNCN 

Trường hợp cá nhân làm việc tại Ngân hàng Vietbank khai trùng người phụ thuộc khi kê 

khai giảm trừ gia cảnh dẫn đến đơn vị kê khai thiếu tiền thuế thu nhập cá nhân và trường 

hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập dẫn đến 

đơn vị kê khai sai phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì cơ quan thuế xử phạt đối với hành vi 

khai sai của người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế. Đơn vị trả thu nhập có 

trách nhiệm thông báo, làm việc với cá nhân và tổng hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 

5. Số 3208/TCT-KK ngày 10 tháng 8 năm 2020 

V/v hoàn thuế GTGT 

- Công ty TNHH CaliforniaWellness Group (bên bị sáp nhập) được sáp nhập vào Công 

ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (bên nhận sáp nhập) theo quy 

định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bên bị sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt 

động theo hợp đồng sáp nhập nêu trên thì đơn vị chủ quản có tư cách pháp nhân là 

Công ty TNHH California Wellness Group có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ 

thuế của đơn vị phụ thuộc. 

- Do vậy, đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group là Công ty 

TNHH CaliforniaWellness Group - Chi nhánh Nha Trang Center không được xem xét 

giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm chấm dứt hoạt động mà 

phải bàn giao số thuế này cho Công ty TNHH CaliforniaWellness Group để Công ty 

TNHH CaliforniaWellness Group thực hiện quyết toán thuế theo quy định pháp luật khi 

thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California. 

 

6. Số 3363/TCT-DNNCN ngày 17 tháng 8 năm 2020 

V/v: biểu mẫu thuế TNCN 

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đề xuất việc đăng ký 

cam kết thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế và uỷ quyền quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân được thực hiện thông qua phần mềm quản lý nhân sự nội bộ của Công ty thì 

phần mềm quản lý nhân sự nội bộ của Công ty phải đảm bảo điều kiện biểu mẫu thể hiện 

danh sách các cá nhân làm cam kết trên phần mềm phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại 

mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 

của Bộ Tài chính và biểu mẫu thể hiện danh sách các cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân trên phần mềm phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-

TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

Đồng thời Công ty phải cam kết tính chính xác, trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và có chữ ký xác nhận từ phía người lao động có mặt trong danh sách về số liệu, nội 

dung thể hiện trong danh sách nêu trên. 

 

 



 

 

 

7. Số 76731/CT-TTHT ngày 19 tháng 8 năm 2020 

V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ 

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Công ty cổ phần Hoá dầu 

Quân đội và Công ty cổ phần Hoa Cương theo thoả thuận tại Hợp đồng hợp tác các bên 

đã ký theo đúng quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính 

nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khi 

nhận khoản tiền hỗ trợ nêu trên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lập chứng từ thu theo quy 

định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. 

- Trường hợp Tổng công ty Vận tải Hà Nội nhận tiền của đối tác để thực hiện dịch vụ 

cho đối tác (như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo) thì phải kê khai, nộp thuế 

theo quy định. 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

8. Số 73398/CT-TKT5 ngày 07 tháng 8 năm 2020 

V/v trả lại hàng hoá đã cung cấp 

Công ty TNHH Tân Thế Kỷ (gọi tắt là Công ty) có cung cấp phần mềm kèm đĩa CD và xuất 

hoá đơn GTGT cho Công ty TNHH Sakura Hong Minh Việt Nam (gọi tắt là Bên mua) vào 

tháng 09/2018. Công ty đã hoàn thành việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn, đã 

kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên 

đến tháng 05/2020, Bên mua trả lại toàn bộ hàng hoá cho Công ty thì khi xuất hàng trả lại 

hàng, Bên mua lập hoá đơn giao cho Công ty. Trên hoá đơn, Bên mua ghi rõ hàng hoá trả 

lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng. Căn cứ hoá đơn trả lại hàng, Công ty 

thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra tại kỳ phát sinh hoá đơn trả 

hàng; Công ty không phải kê khai điều chỉnh đối với tờ khai thuế GTGT, quyết toán TNDN 

năm 2018. 

 

9. Số 74447/CT-TTHT ngày 11 tháng 8 năm 2020 

V/v xử lý hoá đơn đã lập do thoả thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ. 

Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng, Công ty đã xuất hoá đơn và hai 

bên đã kê khai thuế GTGT theo quy định, sau đó hai bên có thoả thuận điều chỉnh giảm giá 

tiền thuê và phí dịch vụ cho thời gian thuê đã xuất hoá đơn thì hai bên lập biên bản hoặc có 

thoả thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, đồng thời Công ty lập hoá đơn điều 

chỉnh theo quy định. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, 

thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu... Hoá 

đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

 

10. Số 74443/CT-TTHT ngày 11 tháng 8 năm 2020 

V/v xuất hoá đơn điện tử kèm bảng kê 

Hoá đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số 

dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn. Khi bán hàng 

hoá, cung cấp dịch vụ người bán xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng thì người bán phải 

lập đầy đủ danh mục hàng hoá, dịch vụ bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hoá 

đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp người bán lập hoá điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hoá, dịch vụ 

bán ra mà lại kèm theo bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hoá, dịch vụ 

không được hiển thị trên hoá đơn điện tử là không phù hợp theo quy định về hoá đơn điện 

tử. 



 

 

 

11. Số 77550/CT-TTHT ngày 21 tháng 08 năm 2020 

V/v chính sách thuế GTGT đối với khoản thưởng cho đại lý 

- Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện có chi khen thưởng cho đại lý theo thoả 

thuận hợp đồng đã ký giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, khi nhận được 

khoản tiền khen thưởng nêu trên nếu khoản tiền thưởng không phải để thực hiện dịch 

vụ cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện như sửa chữa, bảo hành, khuyến 

mại, quảng cáo thì đại lý không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, đại lý lập chứng từ 

thu theo quy định. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện căn cứ mục đích chi để 

lập chứng từ chi tiền. 

- Khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện thu lại khoản tiền thưởng nêu trên từ 

các nhà đồng bảo hiểm thì không phải lập hoá đơn mà lập chứng từ thu theo quy định. 

 

12. Số 78764/CT-TTHT ngày 26 tháng 8 năm 2020 

V/v khấu trừ thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động 

- Văn phòng đại diện Chemonics International, Inc tại Hà Nội chi trả các khoản lợi ích và 

các khoản thưởng cho người lao động (ký hợp đồng lao động với Công ty từ 03 tháng 

trở lên) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai triệu 

(2.000.000) đồng trở lên thì Văn phòng đại diện phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 

10% trên tổng thu nhập trước khi trả cho người lao động (trừ các khoản thu nhập được 

trừ khi tính thuế TNCN, thu nhập được miễn thuế TNCN). 

- Cuối năm, cá nhân phải tổng hợp các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công để thực 

hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo 

hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

13. Số 79495/CT-TTHT ngày 28 tháng 8 năm 2020 

V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài 

- Văn phòng đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF) có 

chuyên gia người Mỹ làm việc tại Việt Nam, lương và các chế độ của chuyến gia được 

chi trả từ Mỹ thì: 

+  Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú trong năm 

tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ 

Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN 

theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần hướng dẫn tại khoản 7 Điều 26 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC và khoản 7 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. 

+  Trường hợp chuyên gia nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân không cư trú trong 

năm tính thuế thì thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt Nam 

(không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập). Cá nhân thực hiện kê khai thuế theo 

thuế suất 20% hướng dẫn tại khoản 8 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và 

khoản 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức có 

hiệu lực và chuyên gia nước ngoài đủ điều kiện miễn thuế TNCN theo quy định tại 

Điều 31 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính thì chuyên gia 

nước ngoài phải lập hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại khoản 13 Điều 16 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên. 

 

 


