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Kiến nghị  về hoàn thuế GTGT 

Theo Công văn số 13751/BTC-CST ngày 2/12/2021 của BTC, (1) Nội dung kiến nghị: 

a) Đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

(TTĐB), Luật quản lý thuế, về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng như sau: Hiện 

tại, Luật chỉ quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới đủ điều kiện theo quy định, 

chưa có quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng; để tạo thuận lợi về tài 

chính cho doanh nghiệp, đề nghị đưa quy định bổ sung được hoàn thuế GTGT đối với dự án 

đầu tư mở rộng như sau: “Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, đang trong giai đoạn đầu 

tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu 

trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Đối với dự 

án đầu tư mở rộng đồng thời phải đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành để được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN theo dự án đầu tư mở rộng.”. (Tiêu chí dự án đầu tư mở rộng quy định tại Thông tư 

số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN như sau: 

“Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối 

thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN 

theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu 

tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 

khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. 

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá 

tài sản cố định trước khi đầu tư. 

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế 

theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.”). 

b) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển tiền ngoại tệ đối với trường hợp hoàn thuế 

GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký 

(khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13), vì đã có trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài khi chuyển tiền là ngoại tệ vào tài khoản đầu tư thì ngân hàng sẽ trừ phí chuyển tiền, 

dẫn đến không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký (ví dụ vốn đăng ký 1 triệu USD đã 

chuyển đi đủ nhưng chỉ vào tài khoản 999.000 USD do trừ phí chuyển tiền 1.000 USD) do 

đó không đủ điều kiện về vốn đầu tư khi cơ quan thuế hoàn thuế GTGT. Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung quy định doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được chuyển tiền vào tài khoản đầu tư mở 

tại ngân hàng Việt Nam đủ vốn đăng ký, kể cả phí chuyển tiền (nếu có) để doanh nghiệp đáp 

ứng được điều kiện góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký khi lập hồ sơ hoàn thuế GTGT. 

(2) Bộ Tài chính trả lời 

a) Đối với kiến nghị tại điểm a mục 1 
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Tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế quy định: 

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, 

dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm 

triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.” 

Theo đó, đối với kiến nghị đề nghị bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu 

tư mở rộng theo tiêu chí đã được quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn, 

Bộ Tài chính xin ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật 

thuế GTGT vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

b) Đối với kiến nghị tại điểm b mục 1 

- Tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế quy định: 

“Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa 

được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường 

hợp: 

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký:...” 

- Tại khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp quy định: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các 

thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua 

khi thành lập công ty cổ phần. 

- Tại khoản 5 Điều 16 Luật doanh nghiệp quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Kê 

khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản 

góp vốn không đúng giá trị. 

Căn cứ quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh chỉ được xem xét hoàn thuế GTGT khi đã góp 

đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 

Theo Công văn số 4815/TCT-KK ngày 9/12/2021 của TCT về hoàn thuế GTGT đối với 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp Công ty A đề nghị hoàn thuế từ quý 1/2018 đến 

tháng 6/2021, trong đó chỉ có kỳ kê khai thuế quý 2/2020 và quý 3/2020 có phát sinh doanh 

thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Cục Thuế kiểm tra, xác định chính xác số thuế 

GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa khấu trừ hết lũy kế đến hết quý 3/2020 

đủ điều kiện hoàn để giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định. Đối với số thuế giá trị gia 

tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào kỳ kê khai thuế từ quý 4/2020 đến hết tháng 6/2021 

không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì thực hiện chuyển khẩu trừ tiếp vào các kỳ kê khai 

thuế tiếp theo 
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Chính sách ưu đãi thuế TNDN 

 

Theo Công văn số 4939/TCT-CS ngày 17/12/2021 về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Liên 

quan đến áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước 

ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 820/BKHĐT�ĐTNN ngày 

9/2/2021 và công văn số 2008/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/3/2020 chúng tôi trích dẫn dưới đây.  

 

Khi có thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì 

nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thì chưa đủ 

cơ sở để áp dụng ưu đãi cho nhà đầu tư.  

 

Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp dự án mở rộng được 

căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo từng thời kỳ.  

 

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư, và không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư 

(đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư được 

quy định tại khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ�CP ngày 01/6/2016 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, 

pháp luật về đầu tư không quy định nhà đầu tư có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.  

 

Theo mẫu II3 tại Phụ lục II, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu 

mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong trường hợp 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mới (bao gồm cả các nội dung dự án đã được điều chỉnh), thay thế các 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp. Theo quy định tại Khoản 9 Điều 39 Luật Đầu tư, 

nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bao gồm “ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều 

kiện áp dụng (nếu có)” 

 

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

 

Theo Công văn số 4952/TCT-CS ngày 17/12/2021 của TCT về chi phí được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các 

hoạt động phòng chống dịch COVID-19 - Để kịp thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh 

nghiệp tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 4  44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh 

nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định số 

44/2021/NĐ�CP áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021. - Theo quy định 

tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-I9 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. 

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ; kèm 

theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng 

tiền hoặc hiện vật. 
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Giá bán làm cơ sở xác định doanh thu 

 

Theo Công văn số 4668/TCT-CS ngày 2/12/2021 của TCT về giá bán làm cơ sở xác định 

doanh thu, việc điều chỉnh giá bán WO3 giữa Công ty A và Công ty B là quyền quyết định 

của hai doanh nghiệp, tuy nhiên giá bán này cần phải thực hiện theo giá giao dịch thông 

thường trên thị trường và đảm bảo nguyên tắc độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-

CP ngày 05/11/2021 của Chính phủ. Khi phát sinh giao dịch liên kết, Công ty A kê khai giá 

giao dịch liên kết theo quy định pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch 

liên kết. 
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Thuế TNCN đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động 

 

Theo Công văn số 54819/CTHN-TTHT ngày 15/12/2021 của Cục thuế HN, các khoản chi 

không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: 

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của 

bản thân và gia đình người lao động: chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung 

kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích 

tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai 

nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua 

bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động 

hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số 

chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện 

trong năm tính thuế của doanh nghiệp 

Trường hợp Văn phòng đại diện A tại Hà Nội phát sinh khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân 

và gia đình người lao động nếu đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-

BTC ngày 15/06/2015 và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi 

tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 

của người lao động. 

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản chi trả cho cá nhân cung 

cấp dịch vụ không thường xuyên 

 

Theo Công văn số 4910/TCT-DNNCN ngày 15/12/2021 của TCT, trường hợp Công ty A 

chi trả dịch vụ cho cá nhân không kinh doanh thực hiện giao nhận hàng hóa cho khách hàng 

thì khoản chi trả này thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. 

Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính: “ Các tổ chức, cá nhân trả 

tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo 

hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba 

(03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu 

trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) 
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04 chính sách về Thuế - Phí – Lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2022 

 

1. Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn Covid-19 

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

Theo đó, giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn do Covid-19 gây ra, đơn 

cử như: 

- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và 

điểm d Mục 1 Biểu mức thu phí tại Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; và bằng 

80% mức thu phí quy định tại điểm c, điểm đ Mục 1 Biểu mức thu phí tại Điều 1 Thông tư 

113/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2016/TT-BTC. 

- Lệ phí cấp Căn cước công dân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 

59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công 

dân. 

- Phí trong chăn nuôi: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

- Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt: Bằng 50% mức phí quy định tại Điều 3 Thông tư 

295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. 

Thông tư 120/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. 

2. Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế 

Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 100/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản có 

doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế GTGT, TNCN. 

Cụ thể, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu 

phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp 

thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. 

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác 

định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân 

bổ theo năm dương lịch. 

Hiện nay, phương pháp tính thuế đối với trường hợp này được quy định như sau: 

Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao 

gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm 

trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp 

thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu 

tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số 

tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản. 

Thông tư 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-202-2016-TT-BTC-phi-trong-linh-vuc-giao-dich-bao-dam-332321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-113-2017-TT-BTC-sua-doi-202-2016-TT-BTC-su-dung-phi-dang-ky-giao-dich-bao-dam-360856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-113-2017-TT-BTC-sua-doi-202-2016-TT-BTC-su-dung-phi-dang-ky-giao-dich-bao-dam-360856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-202-2016-TT-BTC-phi-trong-linh-vuc-giao-dich-bao-dam-332321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2019-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap-Can-cuoc-cong-dan-423305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2019-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap-Can-cuoc-cong-dan-423305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-24-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-chan-nuoi-470496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-295-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-su-dung-ket-cau-ha-tang-duong-sat-326388.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-295-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-su-dung-ket-cau-ha-tang-duong-sat-326388.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-100-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-40-2021-TT-BTC-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-496395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-100-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-40-2021-TT-BTC-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-496395.aspx
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3. Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc sẽ bị xử phạt. 

Chính phủ ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; 

quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc 

nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung mức xử phạt đối với hành vi xử phạt 

hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định. 

Cụ thể, hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy 

định sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi quy định xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn như 

sau: 

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: 

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; 

+ Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, 

người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng 

hóa, dịch vụ; 

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và 

người mua ghi nhận sự việc. 

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (Nội dung mới bổ sung so với 

hiện hành); 

Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa 

đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. 

Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

4. Sửa quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch 

Đây là nội dung tại Thông tư 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi Thông tư 

85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, sửa quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch như sau: 

Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 

các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích 

lục hộ tịch (thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định 

tại Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016). 

- Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, gồm: 

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai 

sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng 

hạn, đăng ký lại khai tử); kết hôn (đăng ký lại kết hôn); nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải 

chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân 

Việt Nam cư trú ở trong nước; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận hoặc ghi vào 

Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-106-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-85-2019-TT-BTC-496057.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-281-2016-TT-BTC-phi-khai-thac-su-dung-thong-tin-ho-tich-phi-xac-nhan-co-quoc-tich-Viet-Nam-322135.aspx
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- Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai 

sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân); khai 

tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử); kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, 

đăng ký lại kết hôn); giám hộ, chấm dứt giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ 

tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải 

chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; đăng ký hộ tịch 

khác. 

(Hiện hành: Đăng ký khai sinh được chia thành đăng ký khai sinh đúng hạn và đăng ký khai 

sinh không đúng hạn; Đăng ký khai tử được chia thành đăng ký khai tử đúng hạn và đăng ký 

khai tử không đúng hạn). 

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp. 

- Miễn, giảm lệ phí hộ tịch theo quy định tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí và khoản 1 Điều 

11 Luật Hộ tịch. (Hiện hành chỉ căn cứ vào khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch để miễn, giảm lệ 

phí hộ tịch). 

Thông tư 106/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Ho-tich-2014-259727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Ho-tich-2014-259727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-106-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-85-2019-TT-BTC-496057.aspx
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Từ 01/01/2022, không bắt buộc sàn TMĐT khai thuế thay người bán 

Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông 

tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế 

đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Theo đó, sửa đổi quy định về tổ chức kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021. 

Cụ thể, tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai 

thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. 

Hiện hành, Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định chủ sàn thương mại điện tử thực hiện việc 

kê khai, nộp thuế thay cho người bán theo lộ trình của cơ quan thuế. 

Như vậy, từ 01/01/2022, không còn quy định yêu cầu sàn thương mại điện tử nộp thuế thay 

người bán nếu người bán không ủy quyền. 

Thông tư 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

 

Quy định về chứng từ kế toán thuế nội địa 

Đây là nội dung tại Thông tư 111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội 

địa ban hành ngày 14/12/2021. 

 Theo đó, chứng từ kế toán thuế (KTT) phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, 

ký chứng từ theo quy định của Luật kế toán và có đầy đủ thông tin theo khoản 2 Điều 12 

Thông tư 111/2021/TT-BTC . 

 

Chứng từ KTT phản ánh thông tin số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn 

phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ được lập trong các trường hợp sau: 

 

+ Trường hợp cơ quan thuế phải điều chỉnh số liệu thu NSNN theo đề nghị của KBNN hoặc 

cơ quan có thẩm quyền mà thông tin điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo KTT, 

không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (NNT) trên Phân hệ quản lý nghĩa vụ 

NNT. 

 

+ Trường hợp thay đổi về chính sách dẫn đến phải điều chỉnh dữ liệu báo cáo KTT mà 

không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của NNT. 

 

Danh mục, mẫu và phương pháp lập chứng từ KTT được quy định tại Phụ lục II kèm theo 

Thông tư 111/2021. 

 

Thông tư 111/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 01/7/2022, áp dụng cho kỳ kế toán thuế năm 

2022 và thay thế Quyết định 1544/QĐ-BTC ngày 07/7/2014, Quyết định 630/QĐ-BTC ngày 

09/4/2015. 

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=111%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=111%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=111%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1544-QD-BTC-2014-thi-diem-Che-do-ke-toan-thue-noi-dia-239927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=630%2fQ%c4%90-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


 

 12 

Tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ lên 40 giờ/tháng 

 

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH 

quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc 

sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. 

 

Theo đó, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm như sau: 

 

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; 

 

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm không quá 72 giờ/tuần; (Hiện hành là 

60 giờ/tuần) 

 

- Tổng số giờ làm thêm không quá 40 giờ/tháng; (Hiện hành là 32 giờ/tháng) 

 

- Tổng số giờ làm thêm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ/năm.  

  

Như vậy, kể từ ngày 01/02/2022, thời gian làm việc, làm thêm tối đa của người làm công 

việc thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng tăng 8 giờ/tuần và 8 giờ/tháng. 

 

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/02/2022 và thay thế Thông tư 

54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=184575&tl=6310&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNExUSXdNakV0VkZRdFFreEVWRUpZU0MxMGFHOXBMV2RwYnkxc1lXMHRkbWxsWXkxa2Iya3RkbTlwTFdOdmJtY3RkbWxsWXkxellXNHRlSFZoZEMxamJ5MTBhVzVvTFhSb2Iya3RkblV0TkRrM05ETXlMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=184575&tl=6310&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFNExUSXdNakV0VkZRdFFreEVWRUpZU0MxMGFHOXBMV2RwYnkxc1lXMHRkbWxsWXkxa2Iya3RkbTlwTFdOdmJtY3RkbWxsWXkxellXNHRlSFZoZEMxamJ5MTBhVzVvTFhSb2Iya3RkblV0TkRrM05ETXlMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=184575&tl=6310&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRVMExUSXdNVFV0VkZRdFFreEVWRUpZU0MxMGFHOXBMV2RwYnkxc1lXMHRkbWxsWXkxdVoyaHBMVzVuYjJrdGJtZDFiMmt0YkdGdkxXUnZibWN0YkdGdExXTnZibWN0ZG1sbFl5MWpieTEwYVc1b0xYUm9iMmt0ZG5VdE1qazRNRFE0TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=184575&tl=6310&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNWVc4dFpHOXVaeTFVYVdWdUxXeDFiMjVuTDFSb2IyNW5MWFIxTFRVMExUSXdNVFV0VkZRdFFreEVWRUpZU0MxMGFHOXBMV2RwYnkxc1lXMHRkbWxsWXkxdVoyaHBMVzVuYjJrdGJtZDFiMmt0YkdGdkxXUnZibWN0YkdGdExXTnZibWN0ZG1sbFl5MWpieTEwYVc1b0xYUm9iMmt0ZG5VdE1qazRNRFE0TG1GemNIZzYU
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  Theo Công văn số 14275/BTC-TCT ngày 15/12/2021 của BTC về việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 

  Theo Công văn số 54827/CTHN-TTHT ngày 15/12/2021 của VPCP về việc áp dụng 

thuế suất thuế giá trị gia tăng. 

  Theo Công văn số 14233/BTC-CST ngày 14/12/2021 của VPCP về việc đề xuất các 

chính sách, biện pháp ưu đãi thuế, phí và lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm. 

  Theo Công văn số 53949/CTHN-TTHT ngày 13/12/2021 của VPCP về việc thuế 

TNCN đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19. 

  Theo Công văn số 53947/CTHN-TTHT ngày 13/12/2021 của VPCP về việc hình thức 

thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ. 

VĂN BẢN KHÁC 


