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1. Gia hạn thời hạn 

nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô 

sản xuất hoặc lắp 

ráp trong nước theo 

quy định tại Nghị 

định số 109/2020/NĐ

-CP ngày 15/09/2020  

 

2. Quy định về giảm 

thuế TNDN phải 

nộp của năm 2020 

đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

và tổ chức khác tại 

Nghị định số 

114/2020/NĐ-CP 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất 

hoặc lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 109/2020/NĐ-

CP ngày 15/09/2020  

 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2020, quy định về 

gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 

3 đến tháng 10 năm 2020 và trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế. Cụ 

thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế 

tháng 3, 4, 5 năm 2020 lần lượt chậm nhất là ngày 20 các tháng 9, 

10, 11 năm 2020. Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của 

kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 10 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 

tháng 12 năm 2020.  

 

2. Quy định về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với do-

anh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác tại Nghị định số 114/2020/NĐ

-CP ngày 25/09/2020  

 Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 

của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi 

hành (sau 45 ngày kể từ ngày 19/06/2020) và áp dụng cho kỳ tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, một số nội dung 

cần chú ý như sau: 

 Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN 

năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 

(bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng 

dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được 

hưởng) không quá 200 tỷ đồng.  

 Nếu doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế 

TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì tạm nộp hàng quý 

bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý. 

 



2. Quy định về giảm 

thuế TNDN phải nộp 

của năm 2020 đối với 

doanh nghiệp, hợp 

tác xã và tổ chức 

khác tại Nghị định số 

114/2020/NĐ-CP  

 Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, nếu tổng doanh 

thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng 

thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của 

năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định. Số 

thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN 

phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau khi đã 

trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng 

ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn 

bản hướng dẫn thi hành . 

 Nếu kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới 

thành lập là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng 

đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, 

chuyển đổi hình thức sở hữu ,hợp nhất, sát nhập, chia 

tách, giải thể, phá sản là nắm 2021 có thời gian ngắn hơn 

03 tháng thì được cộng với kỳ tính thu TNDN năm 2020 

để hình thành một kỳ tính thuể TNDN. Việc xác định 

tổng doanh thu và số thuế được giảm trong trường hợp 

này chỉ áp dụng cho kỳ tính thu TNDN năm 2020 (12 

tháng) 

 

 

CHÍNH 
SÁCH THUẾ 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3196/

TCT-CS ngày 

07/08/2020 về việc 

nộp tiền thuê đất 

theo đơn giá đất 

tính bằng ngoại tệ: 

 

 

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

3. Các công văn trả lời về thuế 

Công văn số 3196/TCT-CS ngày 07/08/2020 về việc nộp tiền thuê đất 

theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ: 

 Pháp luật quy định tiền thuê đất được nộp bằng tiền Việt Nam 

(VNĐ), không còn quy định về việc tính thu tiền thuê đất theo đơn 

giá bằng ngoại tệ. Doanh nghiệp liên doanh được Nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định của UBNDt-

hanhfh phố năm 2003 để thực hiện Dự án đầu tư, trên Giấy chứng 

nhận/ Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất 

do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không 

ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất, chưa thực hiện điều 

chỉnh đơn giá theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 

14/11/2005 thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định 

tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 

của Chính phú và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 

333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể: 

 Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2015: Điều chỉnh lại đơn 

giá thuê đất theo quy định pháp luật từng thời kỳ để truy thu số 

tiền thuê đất phải nộp và không phải nộp tiền chậm nộp theo 

quy định của pháp luật ề quản lý thuế. 

 Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 01/01/2016 được xác định 

trên cơ sở đơn giá thuê đât xác định tại thời điểm ngày 

01/01/2006 theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, 

mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ (5 năm) tăng 

15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá 

thuê đất được ổn định 05 năm kể từ ngày 01/01/2016, khi đến 

kỳ điều chỉnh tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện 

điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định 

trước đó. 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3208/

TCT-KK ngày 

10/08/2020 về chính 

sách hoàn thuế 

GTGT đối với 

trường hợp chấm 

dứt hoạt động 

 

Công văn số 3223/

TCT-CS ngày 

10/08/2020 về quản 

lý thu thuế, phí đối 

với doanh nghiệp 

mua hàng hóa là tài 

nguyên khoáng sản 

không có hóa đơn 

người bán  

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3208/TCT-KK ngày 10/08/2020 về chính sách hoàn thuế 

GTGT đối với trường hợp chấm dứt hoạt động: 

 Một doanh nghiệp (bên bị sáp nhập) có nhiều đơn vị phụ thuộc được 

sáp nhập vào doanh nghiệp khác (bên nhận sáp nhập) thì các đơn vị 

phụ thuộc của bên bị sáp nhập cũng sẽ chấm dứt hoạt động theo hợp 

đồng sáp nhập. Bên bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành tất cả 

nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc. Đơn vị phụ thuộc của bên bị 

sáp nhập sẽ không được xem xét giải quyết hoàn số thuế GTGT còn 

được khấu trừ tại thời điểm chấm dứt hoạt động mà phải bàn giao số 

thuế này cho bên bị sáp nhập thực hiện quyết toán thuế theo quy 

định.  

Công văn số 3223/TCT-CS ngày 10/08/2020 về quản lý thu thuế, phí 

đối với doanh nghiệp mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không 

có hóa đơn người bán   

 Về thuế tài nguyên: Người khai thác tài nguyên có nghĩa vụ nộp 

thuế tài nguyên. Nếu khai thác nhỏ lẻ bán cho tổ chức làm đầu mối 

thu mua, có cam kết bằng văn bản về việc tổ chức làm đầu mối thu 

mua kê khai, nộp thuế thay cho người khai thác thì tổ chức làm đầu 

mối thu mua kê khai, nộp thay thuế tài nguyên cho người khai thác 

nhỏ, lẻ theo quy định. 

 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Người khai 

thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ 

quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. 

Nếu tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người 

khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ 

môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. 

 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3223/

TCT-CS ngày 

10/08/2020 về quản 

lý thu thuế, phí đối 

với doanh nghiệp 

mua hàng hóa là tài 

nguyên khoáng sản 

không có hóa đơn 

người bán  

 

Công văn số 3231/

TCT-CS ngày 

10/08/2020 về chính 

sách thuế đối với 

hoạt động gia công 

cho doanh nghiệp 

nội địa và hoạt động 

cho doanh nghiệp 

nội địa vay tiền của 

doanh nghiệp nước 

ngoài trong khu phi 

thuế quan 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

 Về chính sách thuế GTGT: Luật thuế GTGT và các văn bản hướng 

dẫn thi hành không có quy định doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch 

vụ trong nước phải nộp thay thuế GTGT trong trường hợp người 

bán không có hóa đơn. 

 .Về chính sách thuế TNCN: Pháp luật về thuế TNCN không có quy 

định doanh nghiệp thu mua khoáng sản từ các cá nhân khai thác tài 

nguyên nhỏ, lẻ có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNCN cho các 

cá nhân khai thác nhỏ, lẻ. 

Công văn số 3231/TCT-CS ngày 10/08/2020 về chính sách thuế đối 

với hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa và hoạt động cho 

doanh nghiệp nội địa vay tiền của doanh nghiệp nước ngoài trong 

khu phi thuế quan 

 Về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động nhận gia công cho 

doanh nghiệp nội địa: 

 Nếu hoạt động gia công thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại 

Việt Nam thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT và 

lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% đối với doanh thu từ 

hoạt động gia công. 

 Nếu hoạt động gia công không thuộc hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 

hóa tại Việt Nam thì doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải 

quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng khi nhận tiền gia 

công, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong 

khu phi thuế quan”. 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3231/

TCT-CS ngày 

10/08/2020 về chính 

sách thuế đối với 

hoạt động gia công 

cho doanh nghiệp 

nội địa và hoạt động 

cho doanh nghiệp 

nội địa vay tiền của 

doanh nghiệp nước 

ngoài trong khu phi 

thuế quan 

 

Công văn số 3295/

TCT-DNL ngày 

12/08/2020 về xác 

định hình thức xuất 

kho sản phẩm 

truyền thông  

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

 Về chính sách thuế đối với hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay 

tiền của doanh nghiệp nước ngoài: 

 Thuế GTGT: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt 

động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế 

không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 

 Thuế TNDN: Doanh nghiệp cho doanh nghiệp nội địa khác 

vay tiền không tính lãi suất là hoạt động cho vay vốn không 

theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản vay này thuộc 

diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định thuế theo quy 

định của Luật Quản lý thuế. 

Công văn số 3295/TCT-DNL ngày 12/08/2020 về xác định hình thức 

xuất kho sản phẩm truyền thông  

 Doanh nghiệp truyền thông là đơn vị chủ trì dịch vụ, phối hợp với 

doanh nghiệp khác (đối tác) kinh doanh dịch vụ truyền hình. Doanh 

nghiệp truyền thông thực hiện các chương trình truyền thông quảng 

bá sản phẩm dưới hình thức chuyển các sản phẩm, hàng hóa khuyến 

mại cho đối tác chuyển đến khách hàng thì: 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy 

định của pháp luật về xúc tiến thương mại, doanh nghiệp phải 

lập hóa đơn, ghi tên, số lượng hàng hóa, giá tính thuế được xác 

định bằng không (0), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi 

gạch chéo; 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không 

thực hiện theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, 

thì phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT như sản 

phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng, cho. 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 
Công văn số 3330/
TCT-CS ngày 
14/08/2020 về chính 
sách thuế GTGT  
  
Công văn số 3349/

TCT-PC ngày 

14/08/2020 về xử 

phạt hành vi sử 

dụng hóa đơn không 

hợp pháp, sử dụng 

hóa đơn không đúng 

quy định  

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/08/2020 về chính sách thuế 
GTGT  

 Doanh nghiệp Việt Nam (người bán) mua hàng hóa từ nhà cung cấp 

nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam, 

không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và bán lại cho một do-

anh nghiệp khác hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (người mua) 

với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam. Người mua làm 

thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu 

có) ở khâu nhập khẩu. Như vậy, hoạt động bán hàng hóa nêu trên 

không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% và thuộc đối tượng chịu 

thuế theo quy định. Người bán phải lập hóa đơn, tính và kê khai 

thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa cho khách hàng theo quy định. 

 Đối với thuế GTGT đầu vào: Nếu doanh nghiệp có chứng từ nộp 

thuế GTGT khâu nhập khẩu mang tên doanh nghiệp và đáp ứng các 

điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ thuế 

GTGT đầu vào theo quy định. 

Công văn số 3349/TCT-PC ngày 14/08/2020 về xử phạt hành vi sử 

dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng hóa đơn không đúng quy 

định  

 Nếu hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp 

pháp hóa đơn xảy ra trước thời điểm 01/07/2020 dẫn đến thiếu thuế, 

trốn thuế được phát hiện, xử lý từ ngày 01/7/2020 (ngày Luật quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực) thì bị xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý thuế, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa 

đơn (theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14). 

 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 
Công văn số 3359/
TCT-DNL ngày 
14/08/2020 về hóa 
đơn điện tử và kê 
khai, nộp thuế tập 
trung tại trụ sở 
chính  
 
 Công văn số 3423/

TCT-CS ngày 

20/08/2020 về chính 

sách thuế đối với 

việc chuyển nhượng 

BĐS hình thành 

trong tương lai  

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3359/TCT-DNL ngày 14/08/2020 về hóa đơn điện tử và 

kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính  

 Nếu người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có chi 

nhánh phụ thuộc tại tỉnh thành khác nơi có trụ sở chính thì người 

nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ 

nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn 

thu NSNN. Việc tính, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa 

phương sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn Luật Quản lý thuế. 

Công văn số 3423/TCT-CS ngày 20/08/2020 về chính sách thuế đối với 

việc chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai  

 Điều kiện để BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh do-

anh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kết 

bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt…. Trước khi bán BĐS hình thành trong tương lai, chủ đầu tư 

phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về 

việc nhà ở đủ điều kiện được bán (Điều 55 của Luật kinh doanh bất 

động sản số 66/2014/QH13). Khi kinh doanh BĐS hình thành trong 

tương lai, doanh nghiệp phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp 

chưa thực hiện/ thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà 

nước; chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản và dự 

án chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì doanh 

nghiệp chưa được chuyển nhượng, kinh doanh BĐS hình thành trong 

tương lai.  

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3457/
TCT-KK ngày 
21/08/2020 về hoàn 
thuế GTGT nộp 
thừa  
  
Công văn số 3475/

TCT-CS ngày 

24/08/2020 về 

chuyển nhượng tài 

sản gắn liền với đất 

thuê 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3457/TCT-KK ngày 21/08/2020 về hoàn thuế GTGT nộp 

thừa  

 Doanh nghiệp có hợp đồng khảo sát thiết kế, thi công xây dựng 

công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh thành 

khác nơi có trụ sở chính, không thành lập đơn vị trực thuộc để thực 

hiện hoạt động xây dựng nêu trên thì phải nộp hồ sơ khai thuế cho 

cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng ngoại 

tỉnh theo đúng quy định và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu 

còn thời hiệu, thời hạn xử phạt) về hành vi không nộp hồ sơ khai 

thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh nếu không thực hiện nộp 

hồ sơ khai thuế. Doanh nghiệp cũng phải kê khai thuế GTGT theo 

đúng quy định theo hướng dẫn của Cục thuế. 

Công văn số 3475/TCT-CS ngày 24/08/2020 về chuyển nhượng tài sản 

gắn liền với đất thuê 

 Doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng 

năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 

thuê khi tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật và doanh nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng 

theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư đã được phê 

duyệt. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo 

mục đích đã được xác định. Việc xác định thời điểm được thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất, điều kiện bán, mua tài sản gắn 

liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, 

nguyên tắc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông 

qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất và quyền, nghĩa vụ của 

người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng được thực hiện 

theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 
Công văn số 3518/
TCT-CS ngày 
26/08/2020 về chính 
sách thuế TNDN  
  
 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3518/TCT-CS ngày 26/08/2020 về chính sách thuế 

TNDN  

 Đối với việc bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 

lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Luật thuế TNDN không có quy 

định cho phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng BĐS với 

lỗ của hoạt động SXKD doanh trong kỳ. Trường hợp doanh nghiệp 

làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể, nếu có chuyển 

nhượng BĐS là TSCĐ của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ 

chuyển nhượng BĐS (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động 

SXKD bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang vào 

kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS. 

 Đối với việc khoanh nợ, xóa nợ thuế: Doanh nghiệp tư nhân không 

còn hoạt động, đang chờ hoàn tất thủ tục giải thể, nợ thuế phát sinh 

trước ngày 01/07/2020, không còn khả năng nộp ngân sách, Cục 

Thuế quản lý trực tiếp đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 

biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Doanh 

nghiệp tư nhân thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ 

tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định. 

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3646/
TCT-CS ngày 
03/09/2020 về hóa 
đơn điện tử. 
  

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3646/TCT-CS ngày 03/09/2020 về hóa đơn điện tử  

 Các nội dung về hóa đơn điện tử: 

 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử: Phiếu xuất kho kiêm 

vận chuyển điện tử là một loại hóa đơn điện tử nên phải đáp 

ứng điều kiện về định dạng hóa đơn điện tử và nội dung của 

hóa đơn điện tử theo quy định. Ngoài nội dung quy định, doanh 

nghiệp có thể tạo thêm thông tin khác để phục vụ yêu cầu 

SXKD nhưng phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, 

không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên 

hóa đơn. 

 Xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót: Nếu 

bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có 

sai sót hoặc cần bổ sung thông tin thì người bán thực hiện gửi 

lại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để 

bổ sung thông tin. 

 Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót: Nếu 

phát hiện có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán 

theo Mẫu số 05 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) 

bằng phương thức điện tử qua địa chỉ thư điện tử mà người bán 

đã đăng ký với cơ quan thuế. 

 Về hiệu lực thi hành của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông 

tư số 68/2019/TT-BTC và xử lý chuyển tiếp: Từ ngày 01/11/2018 

đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công 

ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/

NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn 

thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/

NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-

BTC. Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện 

theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-

 



3. Các công văn trả 

lời về thuế 

 

Công văn số 3791/

TCT-CS ngày 

11/09/2020 về sản 

lượng và giá tính 

thuế tài nguyên 

 

 

CHÍNH 

SÁCH THUẾ 

Công văn số 3791/TCT-CS ngày 11/09/2020 về sản lượng và giá tính 

thuế tài nguyên 

 Doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, sau 

khi nổ mìn thu được đá xô bồ, một phần sản lượng đá xô bồ được 

đập thành đá hộc và bán ra thị trường thì quy đổi sản lượng đá xô bồ 

ra sản lượng đá hộc tương ứng và áp dụng giá bán đơn vị đá hộc để 

tính thuế tài nguyên cho toàn bộ sản lượng đá khai thác trong kỳ. 

Nếu giá bán đơn vị đá hộc thấp hơn giá tính thuế đơn vị tài nguyên 

đá hộc do UBND cấp tỉnh quy định thì áp dụng giá do UBND cấp 

tỉnh quy định để kê khai nộp thuế tài nguyên trong tháng và quyết 

toán thuế tài nguyên năm. 

 Nếu trong kỳ khai thác, sau khi nổ mìn thu được đá xô bồ, đá xô bồ 

được đập, nghiền thu được đá hộc, đá các ly bán ra thị trường, thì kê 

khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng và giá bán của từng loại sản 

phẩm đá thu được qua đập, nghiền; hoặc quy đổi ra sản lượng của 

loại đá có sản lượng bán ra lớn nhất trong tháng, trong năm để kê 

khai thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng và 

quyết toán năm. Nếu giá bán đơn vị của từng loại đá thấp hơn giá 

tính thuế đơn vị tài nguyên của loại đá tương ứng do UBND cấp 

tỉnh quy định thì áp dụng giá do UBND cấp tỉnh quy định để kê khai 

nộp thuế tài nguyên trong tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm.   



1. Quy định về kinh 

doanh hàng miễn thuế 

tại Nghị định 

100/2020/NĐ-CP ngày 

28/08/2020 của Thủ 

tướng Chính Phủ  

1. Quy định về kinh doanh hàng miễn thuế tại Nghị định 100/2020/NĐ-

CP ngày 28/08/2020 của Thủ tướng Chính Phủ  

 Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020, bãi bỏ Nghị 

định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016, trong đó quy định về 

chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; 

thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh 

hàng miễn thuế. Một số vấn đề cần lưu ý bao gồm: 

 Hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế gồm hàng hóa 

tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại 

quan; hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

 Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa 

hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, 

đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan. Thời hạn lưu giữ hàng hóa 

không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan 

(nếu có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 

quản lý gia hạn một lần không quá 12 tháng). 

 Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia, bán tại cửa hàng miễn 

thuế phải dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” do Bộ 

Tài chính phát hành. Tem phải được dán trước khi bày bán tại 

cửa hàng miễn thuế hoặc trước khi giao cho đối tượng mua 

hàng trong trường hợp hàng được xuất thẳng từ kho chứa hàng 

miễn thuế đến đối tượng mua hàng  

 Hàng hóa là hàng mẫu, hàng dùng thử đưa vào cửa hàng miễn 

thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, 

rượu, mỹ phẩm, nước hoa...), túi, bao bì nhập khẩu để đựng 

hàng miễn thuế cho khách mua hàng, phải thực hiện quản lý 

riêng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết 

toán với cơ quan hải quan  

QUY ĐỊNH VỀ 
ĐẦU TƯ— 

KINH DOANH 

 



2. Hướng dẫn thực 

hiện Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu tư 

tại Thông tư số 

06/2020/TT-BKHĐT 

ngày 18/09/2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

3. Quy định về danh 

mục hàng hóa nhập 

khẩu không được gửi 

kho ngoại quan tại 

Quyết định số 

27/2020/QĐ-TTg ngày 

21/09/2020 của Thủ 

tướng Chính Phủ 

2. Hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư tại 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/09/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và 

Luật Đấu thầu về các quy định liên quan đến việc lập hồ sơ mời sơ 

tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư (viết tắt là dự án PPP), yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm: Xác định dự án đầu tư 

có sử dụng đất; Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 

Tổ chức thẩm định các nội dung trong đấu thầu; Trình tự, thủ tục giao 

đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu; Đăng tải thông tin và 

lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2020, thay thế Thông tư số 

15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 và Thông tư số 16/2016/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

3. Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho 

ngoại quan tại Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ 

tướng Chính Phủ 

 Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020, quy định 2 loại 

hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan bao gồm: 

 Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không 

có xuất xứ Việt Nam  

 Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam 

 Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ 

tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan (12 tháng 

kể từ ngày được gửi vào kho) mà không thực xuất được thì buộc tái 

xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu. 

QUY ĐỊNH VỀ 
ĐẦU TƯ— 

KINH DOANH 



4. Ban hành Danh 

mục phế liệu được 

phép nhập khẩu từ 

nước ngoài làm 

nguyên liệu sản 

xuất tại Quyết định 
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ngày 24/09/2020 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

 

4. Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất tại Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 

24/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 và thay thế 

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014, ban hành danh 

mục phế liệu được phép nhập khẩu bao gồm: phế liệu sắt, thép; Phế 

liệu nhựa; Phế liệu giấy; Phế liệu thủy tinh; Phế liệu kim loại màu; 

Phế liệu xỉ hạt lò cao. Trong đó có 2 loại phế liệu chỉ được phép 

nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2021 bao gồm: 

 Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại 

khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 

4707.90.00); 

 Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao 

gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) 

(mã HS 2618.00.00). 

 

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 


