
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế  

- Bổ sung Điều 6a: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan 

quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành 

quyết định hành chính về quản lý thuế. 

- Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong 

tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận 

thu nhập. 

- Điểm b khoản 6 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung: Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã 

tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

theo quyết toán năm. 

- ... 

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

 

• BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2022 

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh  

- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 

tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá 

nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 8 năm 2021; Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC. 

- Đối tượng áp dụng: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh theo quy định của pháp luật, Cá nhân cho thuê tài sản,…. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. 

 

3. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2022 

Quy định về hoá đơn, chứng từ  

- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau: Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022. 

- Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và 



 

 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ 

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Doanh nghiệp 

được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam,… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• TỔNG CỤC THUẾ  
 

4. Số 3655/TCT-CS ngày 03 tháng 10 năm 2022 

V/v hóa đơn điện tử 

Doanh nghiệp phát sinh các hoạt động tạm xuất, tái nhập; tạm nhập, tái xuất nguyên vật 

liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ dưới các hình thức cho vay, cho mượn, hoàn 

trả hàng hoá thì doanh nghiệp lập hoá đơn điện tử và ghi đầy đủ nội dung theo đúng quy 

định pháp luật. 

 

5. Số 3696/TCT-CS ngày 06 tháng 10 năm 2022 

V/v hoá đơn điện tử 

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT thì khi lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT ghi “KCT”, dòng tiền thuế GTGT ghi số “0”. 

 

6. Số 3870/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 10 năm 2022 

V/v khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại 

cho HKD, CNKD 

- Công ty tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách 

hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận 

được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty chi hỗ trợ 

bằng tiền hoặc hiện vật cho hộ khoán đạt doanh số thì thực hiện theo quy định tại điểm 

đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

- Công ty 4 Oranges Co., LTD chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương 

mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân. 

 

7. Số 13/CĐ-TCT ngày 30 tháng 10 năm 2022 

Về triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

Các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP gồm: Về khai thuế 

thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; 

Về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở 

hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá 

nhân có mua bán hàng hóa dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản 

lý thuế; Về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn 



 

 

lại sau khi trích lập các quỹ; Về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than 

khai thác và thu nội địa; Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần 

hoặc ngày nghỉ lễ; về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ 

tức, nhận thưởng bằng chứng khoán; Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu 

số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 

8. Số 48317/CTHN-TTHT ngày 05 tháng 10 năm 2022 

V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế 

- Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và 

quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện 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. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ 

“Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm” theo hướng dẫn 

tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. 

- Công ty thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 

38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp Công ty khai bổ sung 

không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài 

liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung. 

 

9. Số 49303/CTHN-TTHT ngày 12 tháng 10 năm 2022 

V/v khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động 

- Công ty chi tiền dịch vụ hỗ trợ cho người lao động nước ngoài gia hạn, làm mới thị 

thực (visa) để đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, và nếu khoản chi này mang tính chất 

phúc lợi cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nếu tổng chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương 

bình quân thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 3 

Thông tư 25/2018/TT-BTC và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 

96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015. 

- Trường hợp Công ty có phát sinh thuế GTGT đầu vào để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ nếu đáp 

ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và thực hiện theo đúng nguyên 

tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

 

10. Số 50528/CTHN-TTHT ngày 19 tháng 10 năm 2022 

V/v hóa đơn điện tử và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người 

mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ. 



 

 

- Trường hợp cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế không 

cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại Điều 91 Luật quản lý thuế 

số 3 8/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Trường hợp Công ty có các khoản chi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 

số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thi được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

11. Số 50626/CTHN-TTHT ngày 19 tháng 10 năm 2022 

V/v chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài 

- Trường hợp công ty nhận được khoản tiền thu về tài trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 

5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuộc trường 

hợp không phải kê khai tính nộp thuế, lập chứng từ thu tiền theo quy định. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch 

vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê 

khai, nộp thuế theo quy định. 

- Khoản tiền tài trợ công ty nhận được từ công ty đối tác ở nước ngoài nếu không thuộc 

trường hợp thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư 

78/2014/TT-BTC thi được xác định là thu nhập khác theo quy định tại Khoản 15 Điều 7 

Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm 

thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. 

 

12. Số 51206/CTHN-TTHT ngày 24 tháng 10 năm 2022 

V/v chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN 

- Công ty Cổ phần Dược khoa vay vốn của Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phần chi phí trả lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 

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

- Trường hợp Công ty là đối tượng áp dụng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này và có phát sinh giao dịch liên kết 

thì tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ của 

Công ty được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài đáp ứng điều 

kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC còn phải đáp ứng thêm 

điều kiện không được vượt quá mức khống chế chi phí lãi vay được trừ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ. 

 

13. Số 51874/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 10 năm 2022 

V/v CST liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 

- Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền 

sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản 

thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh 

thu tính thuế là 10%. 

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 

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

Thông tư số 103/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài nhận tiền từ hoạt 

động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở 

hữu trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo 

phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% 

(nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp). 



 

 

- Trường hợp Công ty Extrans đã kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà thầu đúng quy định thì: 

Đối với khoản tiền sử dụng để trả phí nhãn hiệu: Công ty được hạch toán vào chi phí 

được trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Đối 

với số tiền thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định 

tại Khoản 2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Đối với số tiền thuế GTGT nộp thay 

nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 

219/2013/TT-BTC. 

 

14. Số 52116/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 10 năm 2022 

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

Công ty đối tác cung cấp cho Công ty dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng là dịch 

vụ quản lý bất động sản không để ở trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có mã hàng hóa, dịch vụ 

6810923 thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định 

số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì không được giảm thuế GTGT theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 

phủ. 

 

 

 


