
 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 01 NĂM 2020 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự 

do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022  

- Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 

2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 

này. 

- Đối tượng áp dụng: Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, cơ quan hải quan, công chức hải quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2020. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Thông tư số 03/VBHN-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2020 

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  

- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20 

tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC. 

- Thông tư này quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Đối tượng áp dụng: Người khai hải quan; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Cơ 

quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá; thương nhân tự chứng nhận xuất 

xứ hàng hoá; Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến xác định xuất 

xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

3. Số 69/TCT-CS ngày 07 tháng 01 năm 2020 

V/v chính sách thuế 

- Trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và 

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

người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số 

lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho 

hoá đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê 

khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không 

được ghi số âm (-). 

- Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, 

nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả 

lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập 

hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất 

lượng, tiền thuế GTGT (nếu có). 

 

4. Số 76/TCT-KK ngày 07 tháng 01 năm 2020 

V/v hoá đơn doanh nghiệp giải thể 

- Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã 

số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan 

thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng thì Cục Thuế thực hiện cấp hoá đơn do 

Cục Thuế đặt in theo đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và thuộc trường hợp 

được khôi phục mã số thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3224/TCT-KK ngày 

13/08/2019 của Tổng cục Thuế thì Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 

20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 

3224/TCT-KK nêu trên. Sau khi được khôi phục mã số thuế doanh nghiệp thực hiện 

phát hành, sử dụng hoá đơn theo đúng quy định pháp luật về hoá đơn. 

 

5. Số 115/TCT-DNNCN ngày 09 tháng 01 năm 2020 

V/v: khấu trừ thuế TNCN 

- Khoản tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty TNHH 

quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả cho bà Ngô Thị Bạch Minh Luân là khoản có 

tính chất tiền lương, tiền công. 

- Trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả trợ cấp cho bà khi 

nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội mà 

khoản thu nhập bà nhận được trước thời điểm bà chính thức nghỉ việc, ngày 20/8/2019 

thì phần chênh lệch trên đơn vị chi trả khấu trừ thuế TNCN theo biểu luỹ tiến từng phần 

trước khi chi trả là đúng theo quy định hiện hành. 

- Trường hợp trong năm bà có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì bà thuộc diện tự quyết toán 

thuế TNCN theo quy định. 

 

 



 

 

 

6. Số 152/TCT-DNL ngày 13 tháng 01 năm 2020 

V/v: hướng dẫn chính sách thuế 

Trường hợp hoa tươi là sản phẩm trồng trọt được sơ chế cắt và bó thành bó hoa hoặc lẵng 

hoa, có sử dụng thêm các phụ kiện đi kèm để trở thành một sản phẩm khác với sản phẩm 

hoa tươi nguyên bản (chỉ sơ chế tách cọng, cắt) ban đầu thì hoa tươi bó, lẵng hoa tươi 

không thuộc loại sản phẩm sơ chế thông thường quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. Do đó, trường hợp Ngân hàng VietinBank khi mua bó hoa, lẵng hoa về 

tặng khách hàng thực hiện xuất hoá đơn thuế suất 10% và kê khai, nộp thuế theo quy định. 

 

7. Số 176/TCT-DNNCN ngày 14 tháng 01 năm 2020 

V/v khấu trừ thuế TNCN 

- Công ty chi trả cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao 

động dưới 03 tháng từ 2.000.000 đồng/lần chi trả thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% 

trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

- Trường hợp cơ quan chi trả cho người lao động dưới 2.000.000 đồng/lần, nhưng chi ra 

trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN 10% thì Cục thuế có biện pháp 

quản lý rủi ro cho phù hợp, tránh thất thu ngân sách. 

 

8. Số 217/TCT-DNNCN ngày 17 tháng 01 năm 2020 

V/v: chính sách thuế TNCN 

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ Theo các quy định trên Tổng 

cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 

75997/CT-TTHT. Trường hợp người lao động làm việc tại Công ty đăng ký người phụ 

thuộc là cô, dì, chú, cậu, bác ruột vẫn có người thân là anh, chị, em ruột, con có đủ khả 

năng nuôi dưỡng thì không được coi là người không nơi nương tựa. 

 

9. Số 323/TCT-CS ngày 21 tháng 01 năm 2020 

V/v thuế GTGT 

- Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Pisico) nhận 

uỷ thác xuất khẩu từ các khách hàng và thoả thuận thanh toán trước tổng tiền cước thuê 

tàu cho hãng tàu theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi hộ và trường 

hợp các hãng tàu lập hoá đơn, ghi tên và mã số thuế của khách hàng thì khi thu lại số 

tiền chi hộ, Công ty Pisico không phải xuất hoá đơn GTGT, không phải kê khai, nộp 

thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu, chi theo quy định; trường 

hợp các nhà cung cấp đã lập hoá đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty Pisico thì khi thu 

lại tiền của khách hàng, Công ty Pisico phải lập hoá đơn GTGT, tính thuế GTGT theo 

quy định. 

- Trường hợp Công ty Pisico nhận uỷ thác xuất khẩu hàng hoá và có thu tiền thù lao uỷ 

thác thì Công ty Pisico phải xuất hoá đơn GTGT và khai thuế thuế GTGT theo quy định 

tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. 

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

doanh nghiệp đối với các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

 

 



 

 

 

10. Số 324/TCT-CS ngày 21 tháng 01 năm 2020 

V/v chính sách thuế 

Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công trong hồ sơ hoàn thuế có phát sinh 

số thuế GTGT đề nghị hoàn liên quan đến trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh 

toán thì Công ty phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy 

tờ quy định tại điểm d.1 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để thay thế cho 

chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

 

11. Số 326/TCT-CS ngày 21 tháng 01 năm 2020 

V/v thuế GTGT 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán 

hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài 

chính thì ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, các nội dung 

khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của 

Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Do đó, 

trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng thì thực 

hiện lập hoá đơn điện tử theo hướng dẫn tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông 

tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 

 

12. Số 368/TCT-KK ngày 31 tháng 01 năm 2020 

V/v: thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 

- Công ty TNHH Bảo Thiên Phát ký hợp đồng thầu phụ thi công lắp đặt giàn giáo cho 

công trình tại thành phố Hồ Chí Minh (Nhà thầu chính có trụ sở tại thành phố Hồ Chí 

Minh) giá trị hợp đồng bao gồm VAT 1,3 tỷ đồng. Chúng tôi nghiệm thu và xuất hoá 

đơn theo từng hạng mục công trình. Vậy Công ty chúng tôi có nộp thuế vãng lai 

không?. 

- Trường hợp Công ty NHH Bảo Thiên Phát tại tỉnh Cà Mau có hợp đồng lắp đặt giàn 

giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty thuộc trường hợp phải khai 

thuế và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với doanh thu thực nhận từ hợp đồng 

lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Trường hợp Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp thuế với cơ quan 

thuế có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty bị xử phạt về hành vi chậm 

nộp hồ sơ khai thuế theo quy định và phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định. 

 

 

 

 

 

 


