
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 08 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

1. Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2022 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 

2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị 

định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng  

- Thông tư này hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, 

chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: 

Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công 

trên công trường; bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. 

- Thông tư này áp dụng đối với: Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm 

công trình đã được tính vào giá hợp đồng); Nhà thầu tư vấn; Nhà thầu thi công xây 

dựng; Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm; 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 và thay thế Thông tư 

số 329/2016/TT-BTC. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• BỘ TÀI CHÍNH  
 

2. Số 8042/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 8 năm 2022 

V/v sử dụng hoá đơn đối với hàng XNK tại chỗ 

- Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo 

quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT thông qua hệ 

thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

- Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo 

quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và nộp hồ 

sơ hải quan kèm hóa đơn GTGT (bản chụp) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 

hải quan cho cơ quan hải quan. 

 

 

 



 

 

3. Số 8025/BTC-QLKT ngày 12 tháng 8 năm 2022 

V/v đơn vị hạch toán phụ thuộc 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp không 

phải là đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh nên pháp luật kế toán hiện hành không có 

yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy kể toán ở các đơn vị hạch toán phụ 

thuộc (ví dụ như chi nhánh hạch toán phụ thuộc). Việc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí kế 

toán trưởng, người phụ trách kế toán của đơn vị hạch toán phụ thuộc (ví dụ như chi nhánh 

hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

quyết định căn cứ vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của đơn vị. 

 

• TỔNG CỤC THUẾ  
 

4. Số 2819/TCT-CS ngày 03 tháng 8 năm 2022 

V/v: vướng mắc chính sách LPTB 

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất để thực hiện dự án kinh doanh gồm 

nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công 

trình có mục đích sử dụng khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng 

cho một lần cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

 

5. Số 2910/TCT-CS ngày 09 tháng 8 năm 2022 

V/v chính sách thuế TNDN 

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu 

đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không 

được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

- Liên quan đến xác định ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư thực 

hiện tại địa bàn được ưu đãi thuế, trong quá trình hoạt động có phát sinh hoạt động 

thương mại nhưng không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi, Bộ Tài chính đã có 

công văn số 17008/BTC-CST ngày 17/11/2015 gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và 

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4906/TCT-CS ngày 19/11/2015 gửi Cục Thuế thành 

phố Hải Phòng (bản photo copy các công văn đính kèm). 

 

6. Số 3035/TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2022 

V/v thuế GTGT 

Trường hợp Công ty CP Thương mại Đầu tư Vân Long CDC đã lập hóa đơn và đã kê khai 

theo mức thuế suất GTGT chưa được giảm đối với “Hóa chất cơ bản” thì Công ty thực hiện 

xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai 

điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có). 

 

7. Số 3049/TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2022 

V/v: chính sách thuế 

- Về khai, nộp thuế giá trị gia tăng: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 

có trụ sở tại Hà Nội và các chi nhánh phụ thuộc hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, 

thành phố khác nơi có trụ sở chính, thực hiện hạch toán kế toán tập trung tại trụ sở 

chính; từ 01/7/2022, PG Bank triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, thực hiện thông báo 

phát hành hóa đơn trên toàn hệ thống tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, toàn bộ hóa đơn 

đầu ra của PG Bank đều ghi thông tin mã số thuế của Trụ sở chính, các chi nhánh của 



 

 

PG Bank không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì ngân hàng thực hiện khai, nộp 

thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và không thực hiện phân bổ 

số thuế GTGT phải nộp cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi có chi nhánh phụ thuộc (trừ các 

trường hợp thực hiện phân bổ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC 

ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính). 

- Về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân: Ngân hàng thực hiện khai thuế, tính thuế, phân bổ 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 

29/9/2021 của Bộ Tài chính. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 

8. Số 39061/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 8 năm 2022 

V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

Trung tâm phải lập hóa đơn để giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo 

quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung 

cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền 

hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong 

khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại Khoản 

2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ. 

 

9. Số 39064/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 8 năm 2022 

V/v chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho NLĐ những ngày phép chưa nghỉ 

Công ty có chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao 

động phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì 

Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với 

khoản chi nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc 

các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 

16/03/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

 

10. Số 39619/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 8 năm 2022 

V/v quy định về hóa đơn 

- Trường hợp Công ty là tổ chức trong khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn theo Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài 

chính thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân 

trong khu phi thuế quan” theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp Công ty phát hiện hóa đơn đã lập 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 thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn 

tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Điều 19 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. 

 

11. Số 40217/CTHN-TTHT ngày 16 tháng 8 năm 2022 

V/v xử lý hóa đơn sai sót 

Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ, có thực hiện lập hóa đơn điện tử, đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai 



 

 

sót về số tiền ghi trên hóa đơn (đơn giá hàng hóa, dịch vụ) và lựa chọn lập hóa đơn điện tử 

điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót; hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập 

có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... ngày... tháng... 

năm” theo hướng dẫn tại điểm b1 Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không 

phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế. 

 

12. Số 40742/CTHN-TTHT ngày 18 tháng 8 năm 2022 

V/v áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP 

- Công ty là doanh nghiệp chế xuất thực hiện thanh lý tài sản cố định theo hình thức bán 

vào nội địa thì tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính 

sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản 

lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; 

hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý 

bằng văn bản theo quy định tại Điều 30 Nghị định 82/2020/NĐ-CP. Công ty thực hiện 

báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

- Công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Công ty được sử 

dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động thanh lý tài sản cố định theo hình thức bán 

vào nội địa và hoạt động xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan, xuất khẩu hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

 

13. Số 42536/CTHN-TTHT ngày 29 tháng 8 năm 2022 

V/v kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

Trường hợp Facebook - nhà cung cấp ở nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, 

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

tư số 80/2021/TT-BTC thì tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty cổ 

phần VCCORP) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp 

ở nước ngoài. 

 

 

 


