
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 12 NĂM 2019 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 

Quy định về khung giá đất  

- Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại 

Điều 113 của Luật Đất đai. 

- Khung giá đất áp dụng cho: Nhóm đất nông nghiệp; Nhóm đất phi nông nghiệp. 

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

định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá 

đất. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• TỔNG CỤC THUẾ 
 

2. Số 4985/TCT-DNL ngày 02 tháng 12 năm 2019 

V/v: hướng dẫn triển khai hoá đơn điện tử 

- Tổng công ty và các đơn vị thành viên được chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn 

giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá trong quá trình lưu thông theo quy 

định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và 

phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. 

- Trường hợp Tổng giám đốc của Tổng công ty/thủ trưởng các đơn vị thành viên không 

trực tiếp ty vào hoá đơn điện tử chuyển đổi thì Tổng giám đốc của Tổng công ty/thủ 

trưởng các đơn vị thành viên phải có giấy uỷ quyền cho người trực tiếp bán hàng ký, 

ghi rõ họ tên trên hoá đơn điện tử chuyển đổi và đóng dấu của Tổng công ty/đơn vị 

thành viên vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn. 

 

3. Số 5160/TCT-DNL ngày 10 tháng 12 năm 2019 

V/v: thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 

- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế 

chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC 

ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hoá đơn theo Nghị định 

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

17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của 

Chính phủ, doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn 

khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hoá đơn điện tử. 



 

 

 

 

4. Số 5254/TCT-CS ngày 16 tháng 12 năm 2019 

V/v chính sách thuế 

Công ty Cổ phần Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước tại Đà Nẵng có dự án đầu tư mới 

tại Tiền Giang đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh 

doanh, chưa đăng ký thuế; Chi nhánh tại Tiền Giang chưa có sổ sách theo dõi riêng (sổ sách 

do chủ đầu tư theo dõi), chưa mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh chỉ được chủ đầu tư giao 

quản lý, theo dõi tiến độ và báo cáo tiến độ dự án thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho 

dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với 

việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT 

được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh tại trụ sở chính. 

 

5. Số 5252/TCT-CS ngày 16 tháng 12 năm 2019 

V/v hoá đơn 

Công ty TNHH Seiko Precision Parts Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có Giấy chứng 

nhận đầu tư sản xuất, gia công, lắp ráp các loại linh kiện, bộ phận từ cao su của máy tự 

động và được Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho phép thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán hàng hoá vào nội địa. Khi phát sinh các 

hoạt động này, Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến 

hoạt động mua bán hàng hoá tại Việt Nam để kê khai, nộp thuế riêng đối với các hoạt động 

này, không hạch toán chung với hoạt động sản xuất để xuất khẩu. 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

6. Số 90282/CT-TTHT ngày 02 tháng 12 năm 2019 

V/v sử dụng song song hoá đơn điện tử và hoá đơn đặt in 

- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ 

quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Trong 

thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi để sử 

dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Công ty vẫn áp dụng hoá 

đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-

CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty có thể đồng thời cùng lúc sử dụng 

nhiều hình thức hoá đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 

04/2014/NĐ-CP. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT. 

- Trường hợp Công ty còn hoá đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp 

tục sử dụng hoá đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục 

áp dụng hoá đơn đặt in theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 

14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ. 

 

7. Số 91456/CT-TTHT ngày 06 tháng 12 năm 2019 

V/v sử dụng hoá đơn điện tử 

- Công ty đã sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 01/2017 (đến nay hết thời 

hạn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn 

điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-

BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì được sử dụng hoá đơn điện tử. Trước khi sử 

dụng đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 



 

 

 

 

- Công ty phải dừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng 

hoá đơn điện tử và thực hiện huỷ hoá đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng 

theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Công ty có trách 

nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết 

ngày dừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình 

hình sử dụng hoá đơn theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày kế tiếp theo quy định tại 

Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. 

 

8. Số 91914/CT-TTHT ngày 09 tháng 12 năm 2019 

V/v kê khai thuế GTGT cho Chi nhánh 

Công ty TNHH KAS E&C (Việt Nam) có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại TP Hồ Chí 

Minh đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn thì không có cơ sở để chuyển số thuế GTGT 

đầu vào còn khấu trừ của Chi nhánh về Công ty mẹ để thực hiện kê khai khấu trừ tiếp. Hết 

thời hạn tạm ngừng kinh doanh, Chi nhánh Công ty tiếp tục thực hiện kê khai khấu trừ số 

thuế GTGT nói trên theo quy định. 

 

9. Số 93856/CT-TTHT ngày 16 tháng 12 năm 2019 

V/v xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP 

Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Bitexco có quan hệ liên kết với Công ty TNHH Tập 

đoàn Bitexco, nếu trong năm tài chính có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì Công ty thực hiện xác định chi phí lãi vay 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị 

định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. Trong đó chi phí lãi vay xác định 

theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân 

biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập). 

 

10. Số 93851/CT-TTHT ngày 16 tháng 12 năm 2019 

V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng 

Công ty TNHH Sakata Việt Nam có chương trình tặng quà cho khách hàng và cán bộ nhân 

viên vào các dịp lễ tết hàng năm theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty thực hiện 

như sau: 

- Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không có hoạt động 

kinh doanh vàng, có mua các sản phẩm vàng đã qua chế tác (đồng xu vàng có khắc logo 

của công ty) từ các tổ chức có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý để tặng 

cho khách hàng và nhân viên thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy 

đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách 

hàng. 

- Trường hợp Công ty có mua phiếu quà tặng (phiếu mua hàng hoá) của nhà cung cấp để 

tặng cho khách hàng và nhân viên thì phiếu quà tặng là chứng từ có giá trị như tiền, 

được sử dụng như công cụ thanh toán, khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng và nhân 

viên, Công ty không phải lập hoá đơn GTGT. 

- Trường hợp Công ty tặng quà (hàng hoá, phiếu quà tặng) cho khách hàng là cá nhân 

nếu quà tặng mà khách hàng cá nhân nhận được không phải là các tài sản phải đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và không thuộc các khoản 

được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của 

Bộ Tài chính nêu trên thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng. 

 

 

 



 

 

 

 

11. Số 95772/CT-TTHT ngày 23 tháng 12 năm 2019 

V/v chính sách thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài 

- Cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công 

nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo 

quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế 

GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ theo 

hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 

Bộ Tài chính. 

- Trường hợp Công ty TNHH Lotte Shoping Plaza Việt Nam xây dựng nhà ở cho các 

chuyên gia nước ngoài không phải là cán bộ nhân viên của Công ty (không ký hợp đồng 

lao động với Công ty) không thuộc trường hợp nêu trên thì không được khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào. 

 

12. Số 96153/CT-TTHT ngày 25 tháng 12 năm 2019 

V/v hướng dẫn hoá đơn đối với phiếu quà tặng 

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có mua phiếu quà tặng, phiếu mua hàng của 

các nhà cung cấp để tặng cho khách hàng, nhân viên theo các chương trình của Công ty 

theo đúng quy định của pháp luật thì: 

- Đối với phiếu quà tặng, phiếu mua hàng được sử dụng để mua hàng hoá của nhà cung 

cấp, khi nhà cung cấp bán phiếu quà tặng (mua hàng hoá) cho Công ty, nhà cung cấp 

không thực hiện lập hoá đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định. 

- Đối với phiếu quà tặng được sử dụng để mua dịch vụ của nhà cung cấp, khi nhà cung 

cấp thu tiền bán phiếu quà tặng (sử dụng dịch vụ) cho Công ty, nhà cung cấp thực hiện 

lập hoá đơn theo quy định. 

Đối với các khoản chi mua phiếu quà tặng của Công ty 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 thì Công ty được 

tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

 

 

 

 


