
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 01 NĂM 2022 

PROFESSIONAL LEGAL NEWSLETTER  

 IN JANUARY 2022 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 

    LEGAL DOCUMENTS HAVE JUST BEEN 
ISSUED 

 

 CHÍNH PHỦ - GOVERNMENT 
 

1. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 

Decree No. 02/2022/NĐ-CP dated 06 January 2022 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản  

Detailing regulations on the implementation of a number of articles of the Law on Real 

Estate Business 

- Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, 

bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về 

các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua 

nhà, công trình xây dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở 

hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản. 

This Decree details a number of articles and clauses of the Law on Real Estate 

Business, including contents on conditions of organizations and individuals doing real 

estate business; on types of sample contracts of real estate business; on the transfer of 

lease-purchase contracts for existing houses and construction works; transfer of 

contracts of purchase, sale and lease-purchase of houses to be formed in the future and 

procedures for transfer of all or part of a real estate project. 

 

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại 

Việt Nam.  

Subjects of application: Organizations and individuals engaged in real estate business 

in Vietnam. Agencies, organizations, households and individuals related to real estate 

business in Vietnam. 

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

This Decree takes effect from 01 March 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 

Decree No. 10/2022/NĐ-CP dated 15 January 2022 

Quy định về lệ phí trước bạ  

Regulating registration fees 

 

- Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, 

căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, nộp và quản lý lệ 

phí trước bạ.  

This Decree regulates the subjects entitled to registration fee, basis to calculate 

registration fees, take debit, exempted from registration fees, regime of declaring, 

submitting and managing registration fee. 

 

- Đối tượng áp dụng: Người nộp lệ phí trước bạ, Cơ quan thuế, Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan.  

Subjects of application: payers of registration fees, tax departments, agencies, other 

related organizations and individuals. 

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

This Decree takes effect from 01 March 2022. 

 

3. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 

Decree No. 15/2022/NĐ-CP dated 28 January 2022 

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

Regulating policies of exempting, reducing tax under Resolution No. 43/2022/QH15 of the 

National Assembly about finance and monetary policies supporting The Programe of 

recoverring and developing economic and society 

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng 

mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức 

thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, 

ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ 

kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ 

tinh chế, sản phẩm hoá chất; Sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; 

Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. 

Business establishments that calculate value-added tax by the deduction method may 

apply the value-added tax rate of 8% for goods and services currently applying the 

10% tax rate, except for some following groups of goods and services: 

telecommunications, financial activities, banking, securities, insurance, real estate 

trading, metals and prefabricated metal products, mining products (excluding coal 

mining), coke, refined petroleum, chemical products; Products, goods and services 

subject to excise tax; Information technology under the law on information technology. 

 

- Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị 

gia tăng cung cấp hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng 

thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người 

mua phải thanh toán. 

For business establishments specified at Point a, Clause 2 of this Article, when making 

value-added invoices for the provision of goods and services subject to value-added tax 

reduction, at the line of value-added tax rate, write “8%”; value added tax; the total 

amount to be paid by the buyer. 

 

 



 

- Doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với 

khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. 

Enterprises and organizations that are taxpayers of corporate income tax according to 

the provisions of the Law on Corporate Income Tax are included in deductible expenses 

when determining taxable income of the corporate income tax for tax period 2022 for 

support and sponsorship in cash and in kind for Covid-19 epidemic prevention and 

control activities in Vietnam through support and sponsorship units. 

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 

This Decree takes effect from 01 February 2022. 

 

4. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 

Decree No. 11/NQ-CP dated 30 January 2022 

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình  

Regarding the program of socio-economic recovery and development and the 

implementation of Resolution No. 43/2022/QH15 of the National Assembly on fiscal and 

monetary policies to support the Program 

 

- Đối tượng hỗ trợ bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và 

phát triển cho nền kinh tế.  

Objects to be supported include: People and workers affected by the epidemic; 

Enterprises, cooperatives, business households; Industries and fields create impetus for 

economic recovery and development. 

 

- Thời gian hỗ trợ: chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022 - 2023; một số chính sách có thể 

kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tuỳ theo diễn biến dịch bệnh.  

Support period: mainly in 2 years 2022 - 2023; some policies may be prolonged and 

additional resources may be implemented depending on the epidemic situation. 

 

- Doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với 

khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.  

Enterprises and organizations that are taxpayers of corporate income tax according to 

the provisions of the Law on Corporate Income Tax are included in deductible expenses 

when determining taxable income of the corporate income tax for the tax period 2022 

for support and sponsorship in cash and in kind for Covid-19 epidemic prevention and 

control activities in Vietnam through support and sponsorship units. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 

    GUIDING – ANSWERING DISPATCH 
 

 BỘ TÀI CHÍNH - MINISTRY OF FINANCE 
 

5. Số 438/BTC-VP ngày 12 tháng 01 năm 2022 

No. 438/BTC-VP dated 12 January 2022 

V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 

Anti-tax loss in real estate transfer and business activities 

 

Để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu 

quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đề nghị: 

To prevent tax loss in real estate business and transfer activities; guide people and 

businesses to declare the correct real estate transfer prices, improve management efficiency 

and ensure state budget revenues, the Ministry of Finance recommends: 

 

- Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các Cục thuế để điều 

tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn 

thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước. 

The Ministry of Public Security directs local police agencies to coordinate with Tax 

Departments to investigate and strictly handle acts of real estate business and transfer 

with signs of tax evasion in order to deter, prevent and collect tax arrears for the state 

budget. 

 

- Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở 

Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Cục thuế tại địa phương để yêu cầu các Tổ chức 

hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh 

nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng 

theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh 

thất thu ngân sách nhà nước. 

The Ministry of Justice and the People's Committees of the provinces and centrally-run 

cities shall direct the Departments of Justice to closely coordinate with the local Tax 

Departments to request notarial practice organizations to guide people, Real estate 

project investors, real estate business and transfer enterprises declare on notarized 

contracts according to actual purchase and sale prices, as a basis for tax calculation 

according to the provisions of law to avoid loss for the State Budget. 

 

- Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế địa phương chủ động phối hợp cơ quan Công an, Sở 

Tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản. 

The General Department of Taxation directs the local Tax Department to actively 

coordinate with the Public Security Department and the Department of Justice to 

effectively fight and handle tax evasion in business and real estate transfer. 

 

 

 

 

 



 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI - TAX DEPARTMENT OF HANOI CITY 
 

6. Số 458/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 01 năm 2022 

No. 458/CTHN-TTHT dated 07 January 2022 

V/v đồng tiền thể hiện trên hoá đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

Re: currency shown on the invoices according to Decree No. 123/2020/NĐ-CP 

Trường hợp cơ quan Thuế thông báo đến Công ty thực hiện đăng ký hoá đơn điện tử theo 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Công ty thực hiện lập hoá đơn điện tử ghi đầy đủ nội dung 

và theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị 

định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó: Tiêu thức “Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng 

số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng 

tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng” được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số 

Ả- rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì 

thể hiện theo nguyên tệ; tiêu thức “Tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn” được thể hiện 

bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu 

ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng 

nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài theo quy định tại điểm c, d khoản 6 Điều 10 Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên. 

In case, the Tax authority notifies the Company to register for electronic invoices according 

to Decree No. 123/2020/NĐ-CP, the Company will issue an electronic invoice with full 

content and in the standard data format of the tax authority as prescribed in Articles 10 and 

12 of Decree No. 123/2020/NĐ-CP. Accordingly: Criteria "Amount before value-added tax, 

total value-added tax amount according to each tax rate, total value-added tax amount, 

total payment including value-added tax " is expressed in Vietnamese dong in Arabic 

numerals, except for the case of sale of goods in foreign currency that is not required to be 

converted into Vietnamese dong, the original currency shall be expressed; the criteria 

"Total payment amount on invoice" is expressed in Vietnam Dong in Arabic numerals and 

in Vietnamese characters, except for the case of sale of goods in foreign currency that is not 

required to be converted into Vietnam Dong, the total amount Payment shall be expressed 

in original currency and in foreign languages as prescribed at Points c and d, Clause 6, 

Article 10 of Decree No. 123/2020/NĐ-CP mentioned above. 

 

7. Số 459/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 01 năm 2022 

No. 459/CTHN-TTHT dated 07 January 2022 

V/v xuất hoá đơn điện tử 

Re: issue e-invoices 

- Công ty sử dụng hoá đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hoá đơn khác thời điểm 

lập hoá đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hoá đơn theo hướng dẫn tại Khoản 

9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. 

If a company uses an e-invoice that has been issued with a different time of digital 

signature on the invoice than the time of invoice issuance, the time of tax declaration is 

the time of invoice issuance according to the guidance in Clause 9 Article 10 of Decree 

No. 123/2020/NĐ-CP. 

 

- Trường hợp Công ty sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hoá đơn điện 

tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ 

gửi cho người mua. Đối với trường hợp người bán hàng hoá dịch vụ sử dụng hoá đơn 

điện tử không có mã của Cơ quan Thuế thì phải chuyển dữ liệu hoá đơn đã lập đến cơ 

quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo quy định tại Khoản 3 

Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

 



 

In case the company uses an electronic invoice with a tax authority's code, it is an 

electronic invoice that is granted a code by the tax authority before the organization or 

individual selling goods or providing services sends it to the buyer. In case the seller of 

goods and services uses e-invoices without the tax authority's code, he/she must 

transfer the data of the issued invoice to the tax authority via the portal of the General 

Department of Taxation as prescribed in Clause 1 of this Article. Clause 3, Article 22 

of Decree No. 123/2020/NĐ-CP. 

 

8. Số 457/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 01 năm 2022 

No. 457/CTHN-TTHT dated 07 January 2022 

V/v xuất hoá đơn chiết khấu thương mại 

Re: issue invoice for commercial discount 

 

Công ty sử dụng hoá 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 

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

123/2020/NĐ-CP. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số 

hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá 

đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau; trường hợp số tiền chiết 

khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều 

chỉnh kèm bảng kê các số hoá 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. 

If the company uses electronic invoices in accordance with Decree No. 123/2020/NĐ-CP of 

the Government, if a commercial discount is applied to customers in accordance with the 

law, the invoice content must comply with regulations specified at point đ, Clause 6, Article 

10 of Decree No. 123/2020/NĐ-CP. In case the commercial discount is based on the 

quantity and sales of goods or services, the discount amount of the sold goods shall be 

adjusted on the goods and service sale invoice of the last purchase or next period; In case 

the discount amount is made at the end of the sales discount program (period), an adjusted 

invoice shall be issued with a list of invoice numbers to be adjusted, the adjusted amount 

and tax as prescribed in Clause 1 of this Article. 22 Article 7 Circular No. 219/2013/TT-

BTC of the Ministry of Finance. 

 

9. Số 3925/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2022 

No. 3925/CTHN-TTHT dated 27 January 2022 

V/v chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa 

nghỉ 

Expenses are deducted for payment to employees for unpaid leave days 

 

Trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của 

người lao động phù hợp với các 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 đối với khoản chi nêu trên nếu đáp ứng 

các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu 

có). 

In case the Company pays the salary for the employee's annual leave days in accordance 

with the provisions of the Labor Code and its guiding documents, the Company shall be 

included in the deductible expenses with the above expenditure if it meets the conditions 

specified in Clause 1, Article 4 and is not in Clause 2, Article 4 of Circular No. 

96/2015/TT-BTC dated 22 June 2015 of the Ministry of Finance and other documents of 

amendments and supplements (if any). 



 

 

10. Số 4016/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2022 

No. 4016/CTHN-TTHT dated 27 January 2022 

V/v kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản 

xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN 

Re: declaration of VAT and CIT for dependent-accounting branches that are manufacturing 

factories in other provinces enjoying CIT incentives 

 

Theo trình bày Công ty có trụ sở tại Hà Nội có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy 

sản xuất tại tỉnh Hưng Yên, Chi nhánh có tổ chức bộ máy kế toán riêng, trực tiếp bán hàng, 

phát sinh doanh thu, sử dụng riêng hoá đơn GTGT, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị 

gia tăng đầu ra, đầu vào, Chi nhánh bắt đầu áp dụng ưu đãi thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế 

năm 2021 thì việc khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên được 

thực hiện như sau: 

The company is headquartered in Hanoi and has a dependent accounting branch which is a 

manufacturing plant in Hung Yen province, the branch has its own accounting system, 

directly sells goods, generates revenue, and uses separate VAT invoice, monitors and 

records full input and output value-added tax, if the branch starts to apply CIT incentives 

from the tax period of 2021, the VAT and CIT declaration will be The branch in Hung Yen 

province is implemented as follows: 

 

- Về kê khai thuế GTGT: Trong năm 2021, Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên nộp hồ sơ khai 

thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh (là Cục Thuế tỉnh 

Hưng Yên) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Từ ngày 01/01/2022, Chi nhánh thực hiện khai 

thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh (là Cục 

Thuế tỉnh Hưng Yên) theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-

BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.  

Regarding VAT declaration: In 2021, the branch in Hung Yen province shall submit a 

value-added tax declaration dossier to the tax agency directly managing the branch 

(which is the Hung Yen Department of Taxation) according to the provisions of Point c 

Clause 1, Article 11 of Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 06 November 2013 of the 

Ministry of Finance. From 01 January 2022, the branch shall declare and pay value 

added tax to the tax agency directly managing the branch (the Tax Department of Hung 

Yen province) according to the guidance in Clause 4, Article 13 of Circular No. No. 

80/2021/TT-BTC dated 29 September 2021 of the Ministry of Finance. 

 

- Về kê khai thuế TNDN: Trong năm 2021, Chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên thực hiện kê 

khai thuế TNDN tập trung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính (là Cục Thuế 

TP Hà Nội) theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 

của Bộ Tài chính, số thuế phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh trong thời gian 

hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập phát sinh tương ứng tại địa 

phương. Đối với khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp 

dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Từ ngày 

01/01/2022, việc khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN của 

Công ty đối với các Chi nhánh là nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên được thực hiện 

theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 

80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính nêu trên. 

Regarding CIT declaration: In 2021, the branch in Hung Yen province shall make 

concentrated CIT declaration at the tax agency directly managing the head office 

(which is the Hanoi Tax Department) according to the provisions of Article 16 Circular 



 

No. 151/2014/TT-BTC dated 10 October 2014 of the Ministry of Finance, the tax 

payable in the locality where the branch is located during the period of enjoying CIT 

incentives is determined on the basis of the respective income generated locally. The 

CIT finalization declaration for the tax period 2021 is also applied according to the 

application form specified in Circular No. 80/2021/TT-BTC. From 01 January 2022, 

the tax declaration, tax calculation, tax finalization, distribution and payment of CIT of 

the Company for branches that are manufacturing factories in Hung Yen province are 

carried out according to the instructions at Point c Clause 2 and Point c, Clause 3, 

Article 17 of Circular No. 80/2021/TT-BTC dated 29 September 2021 of the Ministry of 

Finance mentioned above. 

 

11. Số 4251/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 01 năm 2022 

No. 4251/CTHN-TTHT dated 28 January 2022 

V/v hoá đơn chứng từ 

Re: invoices and documents 

 

- Công ty sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khai thuế giá trị gia 

tăng theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất 

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

định 123/2020/NĐ-CP. 

Companies that use e-invoices according to Decree No. 123/2020/NĐ-CP, declare 

value-added tax by the deduction method, use value-added invoices for exporting goods 

and supplying services overseas as prescribed in Clause 1, Article 8 of Decree No. 

123/2020/NĐ-CP. 

 

- Đồng tiền ghi trên hoá đơn được thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

The currency stated on the invoice shall comply with the provisions of Point c, Clause 

13, Article 10 of Decree No. 123/2020/NĐ-CP. 

 

 

 


