
 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 07 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá 

trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP  

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 như sau: 3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất 

được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau: “3. Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo 

quy định của pháp luật thì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế quy 

định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau: Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với 

dự án đầu tư. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2022. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• BỘ TÀI CHÍNH  
 

2. Số 7375/BTC-TCT ngày 27 tháng 7 năm 2022 

V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

- Đối với sản phẩm thuộc số thứ tự 03(006) nhóm V-Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp 

xoắn đôi...và số thứ tự 02 nhóm VI - Các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và 

dây cáp điện phục vụ viễn thông thuộc mã HS 85.44 tại Mục B Phụ lục III Nghị định 

15/2022/NĐ-CP thì các sản phẩm này không thuộc đối tượng giảm thuế suất thuế 

GTGT. 

- Đối với sản phẩm là “sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu” 

thuộc mã 25999 (mã cấp 6 là 259992 “Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít 

bằng kim loại”; mã cấp 7 là 2599921 và 2599922) tại Phụ lục I Nghị định 

15/2022/NĐ-CP thì các sản phẩm này không thuộc đối tượng giảm thuế suất thuế 

GTGT; trừ sản phẩm “dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm ngành 27230” thuộc 

cột nội dung của mã cấp 7 là 2599921 và 2599922 tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-

CP Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi trao đổi với cơ quan liên quan. 

 

 

 



 

 

 

3. Số 7376/BTC-TCT ngày 27 tháng 7 năm 2022 

V/v xác định mã ngành theo Quyết định 43/2018/QĐ-TTg 

- Đối với các sản phẩm “Dây, cáp điện và điện tử khác”, không được quy định tại Phụ 

lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nhưng tại Mã ngành 25 (mã ngành cấp 2), Tên sản 

phẩm (cột 8) “Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)” có chi tiết mã 

ngành 25999 (cấp 5) “Sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu” 

(mã ngành cấp 6 là 259992 “Dây buộc các loại, dây xích, lò xo, đinh, vít bằng kim 

loại”; mã ngành cấp 7 là 2599921 và 2599922) có quy định tham chiếu đến mã ngành 

cấp 5 (27320) như đã nêu ở trên. 

- Trong trường hợp này thì nhóm sản phẩm (Dây, cáp điện và điện tử khác), có được 

phân vào 2 mã ngành (mã ngành 25 và mã ngành 27) hay không? Để có cơ sở hướng 

dẫn thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên. 

 

4. Số 7460/BTC-TCT ngày 29 tháng 7 năm 2022 

V/v thuế GTGT 

- Trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, 

hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu 

được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 

31/12/2022 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP. 

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý hợp đồng xây dựng, đề nghị Bộ Xây 

dựng căn cứ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định về quản lý hợp 

đồng xây dựng để hướng dẫn theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

 

• TỔNG CỤC THUẾ  
 

5. Số 2414/TCT-DNNCN ngày 07 tháng 07 năm 2022 

V/v: chính sách thuế TNCN 

- Ông Arata Hori là người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam trong thời hạn 

05 năm theo Hợp đồng phái cử thì ông Arata Hori kê khai, tính thuế TNCN đối với các 

tờ khai thuế TNCN trong năm 2021 theo biểu lũy tiến từng phần. 

- Trường hợp trong năm dương lịch, ông Arata Hori có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày 

nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 

ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên của ông Arata Hori được xác định là 12 tháng liên 

tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo 

năm dương lịch. 

 

6. Số 2487/TCT-CS ngày 14 tháng 7 năm 2022 

V/v thuế GTGT 

- Doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; 

hoàn thành việc cung ứng dịch vụ trong tháng 12/2021 và hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP thì doanh 

nghiệp thuộc trường hợp được giảm 30% thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 

92/2021/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm 

thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định. 

- Về việc giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ: Bộ Tài chính đã có công văn số 2688/BTC-TCT ngày 



 

 

23/3/2022 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế 

GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

 

7. Số 2594/TCT-CS ngày 21 tháng 7 năm 2022 

V/v Giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP 

- Doanh nghiệp có hoạt động trong năm 2019 không phát sinh doanh thu thì không thuộc 

đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 406/NQ-

UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP. 

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2019 có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 

tháng có phát sinh doanh thu thì xác định doanh thu năm 2019 theo nguyên tắc quy 

định tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP 

ngày 27/10/2021 của Chính phủ. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 

8. Số 31943/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 07 năm 2022 

V/v chi phí được trừ với khoản chi từ thiện 

- Đối với các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà 

tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa 

học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo 

chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài 

trợ theo quy định của pháp luật, Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi cho đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác 

định khoản tài trợ theo quy định tại tiết a, tiết b điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Khoản 

2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 

96/2015/TT-BTC) nêu trên. 

- Đối với các khoản chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện không đáp ứng 

điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì không được tính vào chi 

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

 

9. Số 32313/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 7 năm 2022 

V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú 

Theo trình bày của tại công văn hỏi của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản, Công ty 

TNHH Chứng khoán Aizawa có cử nhân sự người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam 

để học tập và tham khảo thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng điều kiện là cá 

nhân không cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 

15/08/2013 của Bộ Tài chính thì: 

- Trường hợp các khoản chi trả của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản cho người 

lao động nước ngoài được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản lợi 

ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao 

động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức phát sinh tại Việt Nam 

theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì Công ty có trách nhiệm khấu 

trừ 20% trước khi chi trả cho cá nhân theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-

BTC. 

- Trường hợp Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (Công ty tại Việt Nam) chi trả hộ 

Công ty TNHH Chứng khoán Aizawa (Công ty tại Nhật Bản) theo thỏa thuận thu hộ, 

chi hộ giữa 2 bên các khoản chi phí cho cá nhân người lao động nước ngoài và không 

phát sinh các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 3 Luật thuế 



 

 

TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014) thì không thuộc đối tượng phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam. 

 

10. Số 32315/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 07 năm 2022 

V/v quy định về lập hóa đơn 

- Chi nhánh Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ thi thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn 

điện tử phải đảm bảo ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn 

khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn theo hướng 

dẫn tại Khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp Chi nhánh Công ty lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua, sau đó phát 

hiện ra sai sót thì thực hiện xử lý hóa đơn sai sót theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 19 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì 

người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện 

thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ 

quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót 

theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

11. Số 32670/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 7 năm 2022 

V/v chính sách thuế đ/c việc góp vốn, nhận góp vốn 

Trường hợp Công ty nhận vốn góp của cá nhân bằng giá trị quyền sở hữu nhãn hiệu và thực 

hiện nhận chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu từ cá nhân sang Công ty theo quy định của Luật 

sở hữu trí tuệ thì nghĩa vụ thuế của Công ty và cá nhân như sau: 

- Hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời 

điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Trường hợp tại thời điểm góp 

vốn, cá nhân chưa được chi trả thu nhập từ đầu tư vốn thì chưa phát sinh nghĩa vụ thuế 

TNCN từ hoạt động góp vốn. 

- Công ty thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật 

mà tài sản sau góp vốn xác định là thuộc sở hữu của Công ty, bổ sung vào nguồn vốn 

kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của Công ty. 

- Việc định giá tài sản góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp 

năm 2020. Trường hợp tài sản góp vốn được xác định là tài sản cố định vô hình theo 

quy định tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì Công ty thực hiện trích khấu hao 

tài sản cố định vô hình theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên. 

- Trường hợp tài sản góp vốn được định giá không theo giá trị giao dịch thông thường 

trên thị trường thì người nộp thuế thuộc Trường hợp bị ấn định thuế theo quy định tại 

Điều 50 Luật Quản lý thuế. 

 

12. Số 33224/CTHN-TTHT ngày 14 tháng 07 năm 2022 

V/v quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế 

Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN thì Công ty khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục 



 

 

II Thông tư 80/2021/TT-BTC tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác định số thuế TNDN 

phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-

3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 

80/2021/TT-BTC và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp. 

 

13. Số 33229/CTHN-TTHT ngày 14 tháng 07 năm 2022 

V/v chính sách thuế GTGT 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 có hoạt động cung cấp dịch vụ chịu 

thuế GTGT và hoạt động không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (trừ nội dung quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) thì thuế GTGT đầu vào của 

hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động nêu trên được khấu trừ toàn bộ theo quy định 

tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

 

14. Số 36815/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 07 năm 2022 

V/v chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook 

- Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty Meta) đã thực hiện đăng ký thuế, khai 

thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 

Thông tư 80/2021/TT-BTC nêu trên thì tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước 

ngoài (Công ty TNHH Thời trang Elise) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp 

thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài. 

- Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC). 

- Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp 

ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của 

Bộ Tài chính. 

 

15. Số 36818/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 07 năm 2022 

V/v chi phí khấu hao tài sản cố định cho, biếu tặng, bồi thường 

- Tài sản Công ty nhận được từ cho, biếu tặng, bồi thường được xác định là tài sản cố 

định nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu 

trên. Công ty có trách nhiệm trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. 

- Trường hợp các tài sản cố định trên không có đủ các giấy tờ chứng minh thuộc quyền 

sở hữu của Công ty thì chi phí khấu hao tài sản cố định này không được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 

số 96/2015/TT-BTC nêu trên. 

 

 

 


