
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 09 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong 

nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế  

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP như: Trái phiếu có 

bảo đảm, Mục đích phát hành trái phiếu, Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái 

phiếu, Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ, Đăng ký, lưu 
ký trái phiếu, Giao dịch trái phiếu, Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp 

tại Sở giao dịch chứng khoán,… 

- Bãi bỏ khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2022. 

 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2022 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh 

vận tải  

- Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, mức thu một số 

khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định cụ thể trong Thông 

tư. 
- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại 

Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 193/2016/TT-BTC, Thông tư số 

248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2022. 
 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• TỔNG CỤC THUẾ  
 

3. Số 3334/TCT-CS ngày 09 tháng 9 năm 2022 

V/v: chính sách thuế 

Trường hợp hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán hàng hóa thông qua hợp đồng kỳ hạn và 

hợp đồng quyền chọn tại Sở giao dịch hàng hóa nếu được xác định là dịch vụ tài chính phái 

sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được từ 

Công ty cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế. 



 

 

4. Số 3387/TCT-CS ngày 14 tháng 9 năm 2022 

V/v: thuế GTGT 

- Thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn giá trị gia 

tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu 

nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuê GTGT thay cho phía nước ngoài và chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa 

nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên. 

- Trường hợp theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Posco E&c - 
Gói thầu A2 có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nhưng không có chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai mươi triệu đồng trở 

lên thì không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn 

tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

5. Số 3510/TCT-KK ngày 22 tháng 9 năm 2022 

V/v kê khai thuế trong thời gian NNT bị cưỡng chế nợ bằng biện pháp thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác 

xã không thuộc đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 3 

Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 

đăng ký Hợp tác xã người nộp thuế chưa thực hiện kê khai thuế thì người nộp thuế phải 

thực hiện kê khai lại các kỳ kê khai này và bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai 
thuế, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định. 

 

6. Số 1521/QĐ-TCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 

Về việc ban hành Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

- Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm quy định rõ nhiệm vụ, 

các nội dung và trình tự các công việc của cơ quan thuế và các tổ chức có liên quan 

trong việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bao gồm: quản lý việc cấp, 

thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, quản lý hoạt động kinh doanh 

dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế 

và quản lý việc tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo 

quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

- Đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định trong việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 

7. Số 43725/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 9 năm 2022 

V/v xác định giá tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản 

- Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá tính 

thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế 

GTGT. Giá đất được trừ để tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 

Nghị định 209/2013/NĐ-CP , điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

- Kể từ ngày 12/9/2022, trường hợp Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy 



 

 

định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên. 

 

8. Số 44297/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 9 năm 2022 

V/v kê khai thuế hoạt động quảng cáo trên Facebook 

- Công ty Meta - 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 Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc) 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 các điều 

kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 
số 173/2016/TT-BTC. 

 

9. Số 45095/CTHN-TTHT ngày 13 tháng 9 năm 2022 

V/v chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp dự án trước khi được cấp giấy phép thành lập có ủy quyền cho NBland 

chi hộ các khoản chi phí liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp dự án thì các hóa 

đơn, chứng từ mang tên Nbland (tổ chức được ủy quyền) được coi là chứng từ hợp lý, 

hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ của Doanh nghiệp dự án khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. 

- Giao dịch thu hộ, chi hộ không thuộc các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định 132/2020/NĐ-CP. 

 

10. Số 45084/CTHN-TTHT ngày 13 tháng 9 năm 2022 

V/v xuất hóa đơn chiết khấu thương mại 

Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có áp 

dụng chiết khấu thương mại cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì nội dung 

hóa đơn phải đảm bảo theo quy định tại điểm đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) 

chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều 

chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì 
điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh 

theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

11. Số 46350/CTHN-TTHT ngày 21 tháng 9 năm 2022 

V/v Xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo NĐ 15/2022/NĐ-CP 

Trường hợp Công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất cơ bản đang áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT 10% và được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 

nhưng Công ty đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính 

thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người 

mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán 

lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. 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) theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, 

Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 



 

 

12. Số 46548/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 9 năm 2022 

V/v thời điểm lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt 

- Công ty có hoạt động xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là 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 theo quy định tại điều 9 Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP. 

- Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nhập khẩu nếu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu 

nhập khẩu và đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại khoản 10, Điều 

1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên. 

 

13. Số 46742/CTHN-TTHT ngày 23 tháng 9 năm 2022 

V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng 

- Công ty TNHH BRITESTONE VINA có hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới tại Việt 

Nam cho khách hàng là Công ty thuộc khu chế xuất tại Việt Nam. Dịch vụ môi giới 

được thực hiện và tiêu dùng trong khu chế xuất (dịch vụ xuất khẩu), khi cung cấp dịch 

vụ này, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp 
ứng các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Khu chế xuất 

được xác định theo hướng dẫn tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

- Công ty cung cấp dịch vụ môi giới cho khách hàng là các Công ty nội địa, Công ty 

nước ngoài được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, Công ty lập hóa đơn GTGT với 

thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

 

 

 


