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Hoàn thuế GTGT 

 

Theo Công văn số 3438/TCT-KK ngày 20/8/2020 của TCT, (1) Về hoàn thuế GTGT: Căn 

cứ Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định 

đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT; Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 

16/3/2018 hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp các doanh 

nghiệp như ngành hàng không, du lịch, vận tải... thuộc các trường hợp được hoàn thuế 

GTGT theo quy định nêu trên thì gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế để được giải 

quyết. (2) Về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh: Để khẩn trương thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 20/4/2020, 

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1563/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố về việc tổ 

chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để thống nhất thực hiện chủ trương chính sách 

của nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị 

gia hạn, thực hiện gia hạn cho NNT kịp thời theo đúng quy định. 

Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

 

Theo Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/8/2020 của TCT, trường hợp Công ty A (người 

bán) mua hàng hóa từ nhà cung cấp nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay 

Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là 

doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (người mua) với điều kiện giao hàng tại 

cảng/sân bay Việt Nam và người mua là người làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp các 

khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì 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 Việt 

Nam theo quy định.  

 

Đối với thuế GTGT đầu vào: Trường hợp người nộp thuế có chứng từ nộp thuế GTGT khâu 

nhập khẩu mang tên người nộp thuế và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT thì 

người nộp thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. 
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Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Theo Công văn số 3493/TCT-CS ngày 25/8/2020 của TCT, đối với trường hợp của Công ty 

A, trong năm 2015 và năm 2016, Công ty có các hoạt động kinh doanh  thuộc lĩnh vực hoạt 

động nhập khẩu phân bón để xuất khẩu và bán trong nước như: thực hiện quyền nhập khẩu 

phân bón, thực hiện quyền phân phối bán buôn, thực hiện quyền xuất khẩu; có tăng vốn điều 

lệ từ 2.550.000 đô la Mỹ lên 5.550.000 đô la Mỹ; tăng vốn đầu tư của dự án đang hoạt động 

từ 133.475.268.575 đồng thành 197.726.268.575 đồng; không tăng nguyên giá tài sản cố 

định; không tăng công suất thiết kế. Như vậy, Công ty có mở rộng quy mô kinh doanh do bổ 

sung vốn và bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng việc thay đổi này không đáp ứng điều 

kiện ưu đãi thuế của dự án được cấp Giấy phép lần đầu  theo quy định của pháp luật. Do đó, 

Công ty không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% đối với hoạt động thương mại 

 

Tháo gỡ vướng mắc vấn đề nợ thuế của doanh nghiệp tư nhân 

 

Theo Công văn số 3518/TCT-CS  ngày 26/8/2020 của TCT, thu nhập từ hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế, trường hợp thu nhập từ 

chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, 

sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của 

doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ 

từ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang 

theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tại Luật 

thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 

sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 không có quy định cho 

phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ của hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong kỳ. Do đó đề xuất của Cục thuế tỉnh đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ 

Tài chính trình Chính phủ cho phép bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 

lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân A nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2020 mà không còn 

khả năng nộp ngân sách, từ tháng 10/2016 doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đang chờ hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh có văn bản số 

2538/CT-QLN ngày 26/12/2019 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện biện pháp 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tư nhân 

A thuộc đối tượng được khoanh nợ tiên thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo 

quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. 

 

Chính sách thuế 

Theo Công văn số 3525/TCT-CS ngày 26/8/2020 của TCT, trường hợp Công ty A nhận 

được các khoản hoàn trả từ Công ty B, bao gồm khoản chi phí xây dựng phát sinh thêm, 

thuê nhà thầu phụ để khắc phục hậu quả do Công ty B làm sai và khoản thanh toán phần 

dịch vụ cao vượt mức giá trị mà Công ty B đã làm cho Công ty A: Nếu Công ty A đã tập 

hợp và hạch toán vào giá trị TSCĐ hình thành trong giai đoạn đầu tư và số tiền thu hồi lại 

được Công ty A đã ghi giảm giá trị tài sản công trình xây dựng thì không xác định là thu 

nhập khác theo quy định. 
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(2) Đối với khoản bồi thường thiệt hại mang tính chất bù đắp tổn thất kinh tế do Công ty B 

vi phạm hợp đồng, chậm bàn giao theo tiến độ được xác định là khoản thu nhập không thuộc 

ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và không 

khác của doanh nghiệp và không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định. 

Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn 

Theo Công văn số 80130/CT-TTHT ngày 31/8/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp 

tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động 

chuyển nhượng vốn tại Việt Nam thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại 

khoản 7 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Nếu hoạt động chuyển nhượng vốn không 

phải chuẩn y thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa 

thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn. 

Trường hợp của Công ty A liên quan đến các trường hợp chuyển nhượng vốn phải chuẩn y 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế, do đó Công ty liên hệ với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn. 

Trường hợp tổ chức nước ngoài đề nghị miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định tránh đánh 

thuế hai lần thì lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Tại 

Mục 3 Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế (Mẫu 01/HTQT ban hành kèm theo Thông tư 

156/2013/TT-BTC) khai đối tượng chi trả thu nhập là bên nhận chuyển nhượng vốn. Việc 

xác định giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của doanh nghiệp nơi các tổ chức nước 

ngoài đầu tư vốn để áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được căn cứ vào bảng tổng 

kết tài sản đã được kiểm toán. Doanh nghiệp căn cứ thực tế phát sinh, đối chiếu với các quy 

định trong từng Hiệp định và hướng dẫn tại Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 

24/12/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện. 
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Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 

 

Theo Công văn số 3487/TCT-DNNCN ngày 25/8/2020 của TCT, trường hợp cá nhân A 

chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2019 thì được tính giảm trừ cho 

người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp cá nhân A thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh 

người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu. 

 

Đăng ký người phụ thuộc thuế TNCN 

 

Theo Công văn số 79915/CT-TTHT ngày 31/8/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp 

người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ đẻ, ngoài độ tuổi lao 

động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu 

nhập không vượt quá 01 (một) triệu đồng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng 

dẫn tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ 

Tài chính. Người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông 

tin người phụ thuộc. 
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Lưu giữ hồ sơ toàn cầu 
 

Theo Công văn số 3608/TCT-TTKT ngày 01/9/2020 của TCT, tại điểm b Khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định: 

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế bao gồm: Hồ sơ toàn cầu là các 

thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác 

định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và 

phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội 

dung thông tin, tài liệu quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 

số 20/2017/NĐ-CP. 

 

Theo đó, trường hợp người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP 

thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai Mẫu 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung 

cấp tại Hồ sơ toàn cầu (là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, 

chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và 

chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập 

đoàn). Người nộp thuế đánh dấu vào các dòng tương ứng với các nội dung thông tin, tài liệu 

đã lập và lưu theo danh mục tại Mẫu 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. 

 

Giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ 

 

Theo Công văn số 3632/TCT-CS ngày 01/9/2020 của TCT, trường hợp người sử dụng đất 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

trả tiền một lần, đã nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật về đấu giá 

quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất 

trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, 

bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng 

ký quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 

1 Nghị định số 20/2019/NĐ- CP nêu trên. 

Trường hợp nêu trên nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng 

thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

Điều kiện để được mua hàng miễn thuế từ 15/10/2020 

Theo Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của CP,  quy định về kinh doanh 

hàng miễn thuế. Theo đó, đối tượng và điều kiện để được mua hàng miễn thuế được quy 

định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 100/2020, đơn cử như sau: 

- Người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ quốc tế; cửa khẩu ga đường sắt liên vận 

quốc tế, cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế được mua hàng tại 

cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực cách ly. 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-20-2017-nd-cp-quan-ly-thue-doi-voi-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-340892.aspx
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100%2f2020%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. 

 

Hàng hoá miễn thuế được nhận tại quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu quốc tế 

nơi hành khách xuất cảnh. 

- Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển, có hộ chiếu hoặc giấy tờ có 

giá trị đi lại quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn 

thuế trong nội địa. 

Trường hợp mua hàng miễn thuế trong nội địa thì khách du lịch được nhận hàng tại quầy 

nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu cảng biển loại 1 nơi khách du lịch xuất cảnh… 

 

Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020. 

 

Hướng dẫn về chứng từ C/O khi thực hiện Hiệp định EVFTA 

Theo Công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 của TCHQ, hướng dẫn chứng từ 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong Hiệp định EVFTA, đơn cử như: 

 Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA, theo thông báo 

chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973: 

 

EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 Hiệp 

định EVFTA. Cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter 

System), (Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư 11/2020/TT-

BCT ngày 15/6/2020) 

EU đồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tại khoản 1 (a) và khoản 

1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại khoản 1 (a) và 

khoản 1 (b) Điều 19 Thông tư 11/2020). 

 

Với thông báo này của EC, Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU 

trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã 

số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 

euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100%2f2020%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5575%2fTCHQ-GSQL&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2020%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2020%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hóa đơn điện tử 

 

Theo Công văn số 3646/TCT-CS ngày 03/9/2020 của TCT về hóa đơn điện tử. Theo đó: 

1. Các nội dung về hóa đơn 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 tại Điều 3 

và Điều 5 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài nội dung 

quy định, cơ sở kinh doanh có thể tạo thêm thông tin khác trên hóa đơn điện tử để phục vụ 

yêu cầu sản xuất kinh doanh 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. 

 Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông 

báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm 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 theo Mẫu số 01 - đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP). 

2. Về việc triển khai hóa đơn điện tử 

- Về thời gian Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện 

tử: thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế khi triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị 

định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. 

- Về trình tự hồ sơ và hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa  đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế và 

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 32 

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 23 

Thông tư số 68/2019/TT -BTC ngày 30/9/2019 Bộ Tài chính. 

Căn cứ quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của 

Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 

của Bộ Tài chính về về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

- 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-BTC. 
 

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình 

Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ. Khi 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý 

thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng 

từ điện tử. 

VẤN ĐỀ KHÁC 
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Yêu cầu chức năng đối với phần mềm kiểm tra chữ ký số 

Theo Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07/09/2020 của BTTTT về yêu cầu kỹ thuật 

đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (CKS). Theo đó, yêu  cầu chức năng 

của phần mềm kiểm tra CKS gồm: 

- Chức năng kiểm tra tính hợp lệ của CKS trên thông điệp dữ liệu; 

- Chức năng lưu trữ và hủy bỏ các thông tin sau kèm theo thông điệp dữ liệu ký số: 

+ Các chứng thư số tương ứng với các CKS trên thông điệp dữ liệu ký số được gửi đến; 

+ Các danh sách chứng thư số thu hồi tại thời điểm ký của tổ chức cung cấp chứng thực 

CKS tương ứng với CKS trên thông điệp dữ liệu được gửi đến; 

+ Quy chế chứng thực của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS cấp phát chứng 

thư số tương ứng với các CKS trên thông điệp dữ liệu được gửi đến; 

+ Kết quả kiểm tra trạng thái chứng thư số tương ứng với CKS trên thông điệp dữ liệu được 

gửi đến. 

- Chức năng thay đổi (thêm, bớt) chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

CKS; 

- Chức năng thông báo (bằng chữ/bằng ký hiệu) việc kiểm tra tính hợp lệ của CKS là hợp lệ 

hay không hợp lệ. 

Ngoài ra, phần mềm kiểm tra CKS phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về CKS trên thông 

điệp dữ liệu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 22. 

Thông tư 22/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22%2f2020%2fTT-BTTTT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=22%2f2020%2fTT-BTTTT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Theo Công văn số 3530/TCT-KK ngày 27/8/2020 của TCT về việc chính sách thuế đối với 

dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. 

Theo Công văn số 79908/CT-TTHT ngày 31/8/2020 của Cục thuế HN về việc thiết bị lắp 

đặt cho trường học. 

Theo Công văn số 79907/CT-TTHT ngày 31/8/2020 của Cục thuế HN về việc chính sách 

thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy 
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