
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 04 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

1. Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 04 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp  

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau: a) Đối tượng lập dự phòng là các 

loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp 

luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên 

thị trường chứng khoán trong nước, được tự do mua bán trên thị trường và giá chứng 

khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị 

của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán. Đối tượng lập dự phòng 

nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái 

phiếu chính quyền địa phương. 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 5 như sau: b) Mức trích lập dự phòng giảm giá 

đầu tư chứng khoán được tính theo công thức sau: 

Mức trích dự 

phòng giảm 

giá đầu tư 

chứng khoán 

 

= 

Giá trị khoản đầu tư 

chứng khoán đang hạch 

toán trên sổ kế toán của 

doanh nghiệp tại thời 

điểm lập báo cáo tài 

chính năm 

- 

Số lượng chứng 

khoán doanh 

nghiệp đang sở hữu 

tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính 

năm 

x 

Giá chứng 

khoán thực 

tế trên thị 

trường 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022. 

 

2. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2022 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  

- Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm 

thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

- Nghị định này áp dụng đối với: Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Tổ chức, cá nhân có quyền và 

nghĩa vụ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Cơ quan, tổ chức có liên quan 

đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định số 

87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-48-2019-tt-btc-huong-dan-trich-lap-va-xu-ly-cac-khoan-du-phong-giam-gia-hang-ton-kho-346536.aspx


 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 

3. Số 12659/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 04 năm 2022 

V/v chính sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh 

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo 

điều kiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại 

Sơn La, tháng 6/2021 Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự 

án đến Hà Nội (không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì từ 

năm 2021 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện là dự án đầu tư 

mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 8 

Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. 

 

4. Số 12660/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 04 năm 2022 

V/v chính sách thuế đối với hoạt động mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp chế xuất 

- Công ty sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khai thuế giá trị gia 

tăng theo phương pháp khấu trừ thì Công ty sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt 

động bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa và hoạt động xuất vào khu phi thuế 

quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, được phép hoạt động bán hàng hoá và 

cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải mở sổ kế toán, hạch 

toán riêng và đăng ký thuế với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt 

động này. Công ty căn cứ tình hình thực tế để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo 

quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 

Bộ Tài chính. 

- Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các 

sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc 

danh mục hàng hoá, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế 

GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

 

5. Số 13380/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 4 năm 2022 

V/v chính sách thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

- Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hoá, dịch vụ (đang 

áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%) không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm 

theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ thì được áp dụng 

mức thuế suất thuế GTGT 8% từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy 

định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

- Trường hợp Công ty cung cấp mặt hàng dao cắt là sản phẩm bằng kim loại thuộc Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì không được áp dụng giảm 

thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

 

 

 

 



 

 

6. Số 13381/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 4 năm 2022 

V/v hướng dẫn lập hoá đơn 

- Công ty sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có cung cấp dịch vụ 

cho thuê văn phòng theo hợp đồng thì Công ty phải lập hoá đơn để giao cho người mua 

theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tính thuế GTGT, xác định doanh 

thu chịu thuế TNDN theo quy định. 

- Khoản bồi thường thiệt hại bằng tiền do bị huỷ hợp đồng thuộc trường hợp không phải 

kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi nhận tiền về bồi thường thì Công ty không phải lập 

hoá đơn mà lập chứng từ thu theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC và 

phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. 

 

7. Số 16825/CTHN-TTHT ngày 19 tháng 04 năm 2022 

V/v ưu đãi thuế TNDN 

- Nếu dự án điện năng lượng mặt trời của doanh nghiệp đáp ứng dự án đầu tư mới thuộc 

lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thì được áp dụng ưu đãi thuế 

TNDN theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, 

khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Nếu thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải đáp ứng quy 

định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính 

phủ. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực 

hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. 

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác 

nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu 

đãi thuế có lợi nhất. 

 

8. Số 17157/CTHN-TTHT ngày 20 tháng 4 năm 2022 

V/v hướng dẫn về lập hoá đơn điện tử theo Nghị định 123 

Công ty sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, có phát sinh hoạt 

động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển 

nhượng thì thời điểm lập hoá đơn được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 4 Điều 9 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

9. Số 17557/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 04 năm 2022 

V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

- Đối với hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, 

cơ sở kinh doanh đã lập hoá đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để 

tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại 

Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Việc 

xử lý hoá đơn điện tử có sai sót thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. 

- Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hoá, dịch vụ Công ty cung cấp, đối chiếu 

với các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/1/2022 của Chính Phủ để xác định hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế, không được 

giảm thuế đúng quy định. 

 

 



 

 

10. Số 18174/CTHN-TTHT ngày 26 tháng 04 năm 2022 

V/v chi phí được công ty thứ ba trả hộ và bù trừ công nợ 

- Khoản chi phí đầu vào của Công ty được hạch - toán vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định 

của pháp luật và hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở 

lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không 

dùng, tiền mặt theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của 

Bộ Tài chính nêu trên. 

- Trường hợp Công ty sử dụng hình thức thanh toán bù trừ công nợ qua bên thứ ba thì 

căn cứ để xác định hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với hình thức thanh 

toán này được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-

BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. 

 

11. Số 18175/CTHN-TTHT ngày 26 tháng 04 năm 2022 

V/v giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc 

- Người lao động đăng ký người phụ thuộc là cháu ruột (bố mẹ cháu đang trong độ tuổi 

lao động) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế 

đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng 

được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại là các 

cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp 

ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài 

chính thì thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định. 

 

 


