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CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 

 Tháng 1 năm 2020 



Công văn số 4707/

TCT-CS ngày 

18/11/2019, Công 

văn số 4985/TCT-

DNL ngày 

02/12/2019 và Công 

văn số 5032/TCT-

CS ngày 04/12/2019 

về hóa đơn điện tử 

 
 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 4707/TCT-CS ngày 18/11/2019, Công văn số 4985/TCT-

DNL ngày 02/12/2019 và Công văn số 5032/TCT-CS ngày 04/12/2019 

về hóa đơn điện tử 

 Về lập hóa đơn điện tử: 

 Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi 

điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ 

quan thuế sẽ thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức chuyển 

đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-

CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. 

 Hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc 

(bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại 

Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì được xác định là hóa 

đơn hợp pháp. Doanh nghiệp phải thực hiện lập hóa đơn điện 

tử theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn điện tử 

liên tục theo trình tự thời gian. 

 Về chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử: 

 Nếu người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế 

toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp với người mua (hợp đồng 

kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên 

nhận thanh toán, phiếu thu,...) thì doanh nghiệp lập hóa đơn 

điện tử theo quy định, không nhất thiết phải có chữ ký điện tử 

của người mua. 

 

 

 

 



Công văn số 4707/

TCT-CS ngày 

18/11/2019, Công văn 

số 4985/TCT-DNL 

ngày 02/12/2019 và 

Công văn số 5032/

TCT-CS ngày 

04/12/2019 về hóa 

đơn điện tử 

Công văn số 4741/

TCT-DNNCN ngày 

19/11/2019 về việc 

miễn thuế TNCN đối 

với khoản bồi 

thường về đất 

 

 

 Về chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của 

người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy: 

 Doanh nghiệp được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn 

giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá 

trình lưu thông và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật 

của người bán, dấu của người bán. Nếu Tổng giám đốc/Giám 

đốc doanh nghiệp không trực tiếp ký vào hóa đơn điện tử 

chuyển đổi thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán 

hàng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp vào phía 

trên bên trái của tờ hóa đơn. 

Công văn số 4741/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 về việc miễn thuế 

TNCN đối với khoản bồi thường về đất 

 Nếu Doanh nghiệp tự thoả thuận bồi thường về đất cho hộ gia đình, 

cá nhân theo hình thức Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng thoả 

thuận bồi thường không được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập của hộ 

gia đình, cá nhân nhận được từ bồi thường, hỗ trợ về đất của các 

Doanh nghiệp nêu trên không thuộc đối tượng được miễn thuế 

TNCN. 

 

 

 

 

 

CHÍNH 
SÁCH THUẾ 



Công văn số 4817/

TCT-CS ngày 

22/11/2019 về giá 

tính thuế tài nguyên 

đối với hoạt động 

khai thác nước ngầm 

 

Công văn số 4817/TCT-CS ngày 22/11/2019 về giá tính thuế tài 

nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm 

 Doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác nước thiên nhiên dùng 

cho sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt (doanh nghiệp kinh doanh 

nước sạch), tổ chức khai thác nước thiên nhiên là người nộp thuế tài 

nguyên theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Thuế tài nguyên. Căn 

cứ mục đích sử dụng nước thiên nhiên khai thác xác định số thuế tài 

nguyên phải nộp: 

 Thuế suất theo quy định tại Mục V - Nghị quyết số 1084/2015/

NQ-UBTVQH13; 

 Giá tính thuế tài nguyên xác định theo mục đích sử dụng nước 

thiên nhiên khai thác và không thấp hơn giá tính thuế tài 

nguyên do UBND tỉnh quy định, phù hợp với Khung giá tính 

thuế tài nguyên tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-

BTC. 

 

 

 

 

 

CHÍNH 
SÁCH THUẾ 



Công văn số 4822/

TCT-CS ngày 

22/11/2019 về việc 

ưu đãi tiền thuê đất 

đối với doanh 

nghiệp xây dựng kết 

cấu hạ tầng cụm 

công nghiệp 

Công văn số 4885/

TCT-KK ngày 

27/11/2019 về đăng 

ký thu 

 

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 về việc ưu đãi tiền thuê 

đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 

 Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu 

hạ tầng cụm công nghiệp thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, được đầu 

tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (theo quy định tại 

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại 

cả hai văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành là 

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ, nay doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm 

tiền thuê đất thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành sau (theo Điều 156, Luật 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015). 

 

Công văn số 4885/TCT-KK ngày 27/11/2019 về đăng ký thuế 

 Nếu Công ty chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ kinh doanh trong 

nước sang doanh nghiệp chế xuất thì không phải thực hiện quyết 

toán thuế và không phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm 

chuyển đổi; cơ quan thuế không phải kiểm tra quyết toán thuế đến 

thời điểm chuyển đổi vì Công ty vẫn giữ nguyên loại hình doanh 

nghiệp, giữ nguyên hình thức sở hữu, giữ nguyên mã số thuế. Cơ 

quan thuế căn cứ vào thông tin thay đổi về đăng ký doanh nghiệp 

(phương pháp tính thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng 

nhận đầu tư,...) và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa 

bàn để quản lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất. 

 

 

 

 

 

 



Công văn số 5021/

TCT-CS ngày 

02/12/2019 về hoàn 

thuế GTGT 

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 5021/TCT-CS ngày 02/12/2019 về hoàn thuế GTGT 

 Nếu Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh 

doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đối 

với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai 

đoạn đầu tư trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động thì 

việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định về hoàn thuế GTGT 

đối với dự án đầu tư tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-

BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Quy định về 

khung giá đất tại 

Nghị định số 

96/2019/NĐ-CP 

ngày 19/12/2019 của 

Chính phủ 

 

2.  Hướng dẫn hệ 

thống tài khoản kế 

toán áp dụng cho tổ 

chức tài chính vi mô 

tại Thông tư số 

31/2019/TT-NHNN 

ngày 30/12/2019 của 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam  

 

3. Hướng dẫn chế độ 

kế toán áp dụng cho 

Ban quản lý dự án 

sử dụng vốn đầu tư 

công tại Thông tư số 

79/2019/TT-BTC 

ngày 14/11/2019 của 

Bộ Tài chính  

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

1. Quy định về khung giá đất tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 

19/12/2019 của Chính phủ 

 Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng. 

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất 

tại địa phương (cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của 

cùng loại đất trong khung giá đất). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 

ký ban hành, thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 

14/11/2014. 

 

2. Hướng dẫn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài 

chính vi mô tại Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Trong đó bao gồm quy định về các tài khoản kế toán cấp 2, cấp 3, 

phương pháp hạch toán trên các tài khoản này, có hiệu lực từ ngày 

01/03/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020. 

 

3. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng 

vốn đầu tư công tại Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 

của Bộ Tài chính  

 Trong đó bao gồm quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, 

sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán áp dụng đối với 

các ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2020 và áp dụng cho năm tài chính 2020 trở đi. 

QUY ĐỊNH VỀ 
TÀI CHÍNH 



4. Hướng dẫn xác 

định giá khởi điểm 

để đấu giá cho thuê, 

chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai 

thác tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông 

đường bộ do Nhà 

nước quản lý tại 

Thông tư số 

86/2019/TT-BTC 

ngày 03/12/2019 của 

Bộ Tài chính 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

4. Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ do Nhà nước quản lý tại Thông tư số 86/2019/TT-

BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính 

 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020, theo đó quy định 

giá khởi điểm để đấu giá cho thuê được xác định trên cơ sở giá cho 

thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê và tương đương về mục 

đích cho thuê. Giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng được xác 

định trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển 

nhượng theo đánh giá lại, lưu lượng vận tải (đối với tài sản là 

đường), thời gian tính hao mòn tài sản còn lại, giá trị đầu tư bổ 

sung, doanh thu và chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong 

thời hạn chuyển nhượng. 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ 
TÀI CHÍNH 



Các văn bản hợp 

nhất mới ban hành 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

1. Các văn bản hợp nhất mới ban hành 

 Hợp nhất các Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá 

cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều 

hành giá xăng dầu tại Văn bản hợp nhất số 56/VBHN-BTC ngày 

21/11/2019 của Bộ Tài chính. 

 Hợp nhất các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất tại Văn 

bản hợp nhất số 57/VBHN-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính. 

 Hợp nhất các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Văn bản hợp nhất số 59/

VBHN-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính. 

QUY ĐỊNH 
KHÁC 



1. Tài chính  

 

2. Kế toán  

 

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

1. Tài chính 

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH ngày 13/06/2019: hiệu lực từ ngày 

01/01/2020. 

 Thông tư số 29/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về trình tự 

xây dựng, áp dụng biểu giá phí chi phí tránh được và Hợp đồng mua 

bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ: hiệu lực từ ngày 

01/01/2020. 

 Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 hướng dẫn xác định 

giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà 

nước quản lý: hiệu lực từ ngày 20/01/2020. 

2. Kế toán 

 Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 19/07/2019 sửa đổi một số điều 

về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành 

nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, hướng dẫn về 

cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ 

kế toán: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 hướng dẫn kế toán 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi: hiệu lực từ ngày 

01/01/2020. 

 Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 hướng dẫn chế độ 

kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công: 

hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 

 

MỘT SỐ VĂN 
BẢN CÓ HIỆU 

LỰC TỪ THÁNG 
1/2020 



3. Ngân hàng 

 

4. Thương mại  

 

5. Lao động  

 

6. Quản lý nhà nước 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

3. Ngân hàng 

 Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về mức vốn 

pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 

hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 

 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: hiệu lực từ ngày 

31/12/2019. 

 Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 quy định về hoạt 

động của các ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ 

bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

4. Thương mại 

 Thông tư số 27/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định về danh 

mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh 

chuyển khẩu: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về quản lý 

phân bón: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

 Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 hướng dẫn về thủ tục 

hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

5. Lao động 

 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương 

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động: hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

6. Quản lý nhà nước 

 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt 

trong lĩnh vực đất đai: hiệu lực từ ngày 05/01/2020. 

 Thông tư số 178/2019/TT-BTC ngày 02/12/2019 hướng dẫn một số 

quy định đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do Bộ Quốc 

phòng quản lý hoặc làm chủ sở hữu: hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 

 

QUY ĐỊNH VỀ 
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LIÊN HỆ 

Nguyễn Nhân Bào 

Giám đốc  

Tel: (+84) 283 820 5186 

Cell phone: 089 834 0589 

Email:  bao.nn@vietnhataudit.com 

Website: vietnhataudit.com.vn 

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung về một số vấn đề đang được quan tâm. Trước khi 

đưa ra một quyết định hoặc thực hiện một hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt 

động kinh doanh cá nhân, người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia (công ty) tư vấn có chuyên 

môn. Không một thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất chịu trách 

nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này.  

Nguyễn Lam Giang 

Phó giám đốc phụ trách 

Dịch vụ Tư vấn Thuế 

Tel: (+84) 283 820 5186 

Cell phone: 093 805 7230 

Email: giang.nl@vietnhataudit.com 


