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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 về tổ chức triển khai
Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế.
Theo đó, thời gian gia hạn nộp các loại thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP được hướng
dẫn như sau:
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp phát sinh (gồm cả số thuế phân bổ cho các địa
phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát
sinh) của doanh nghiệp, tổ chức tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP :
+ Kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 (đối với kê khai thuế GTGT theo tháng) và;
+ Quý I, II năm 2022 (với khai thuế GTGT theo quý).
Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của
pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:
+ 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 03 đến tháng 05/2022 và quý I năm 2022;
+ 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 06/2022 và quý II năm 2022;
+ 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 07/2022;
+ 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 08/2022;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): được gia hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn
nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với thuế TNDN tạm nộp
quý I, II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.
- Thuế GTGT, TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022
của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề kinh tế, lĩnh vực tại
Nghị định 34/2022/NĐ-CP được gia hạn nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày
30/12/2022.
Chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
Theo Công văn số 34795/CTHN-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục thuế HN, trường hợp
Công ty A tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ
(thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%) và không thuộc
danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số
15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế
GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022
của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Việc xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu tương ứng với mã sản phẩm của hàng hóa do
Công ty cung cấp không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan thuế, Công ty liên hệ với Cơ
quan Hải Quan để được hướng dẫn cụ thể.
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Chính sách giảm thuế GTGT.
Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm
thuế GTGT.
Mẫu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
mới được ban hành
Nghị định 41/2022/NĐ-CP ban hành mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT
Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Yêu cầu về hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%
• Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (thông thường)
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn
giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ
• Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (theo tỷ lệ phần
trăm trên doanh thu) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi
rõ số tiền được giảm
• Bãi bỏ yêu cầu xuất hóa đơn GTGT riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2%
• Trường hợp cơ sở kinh doanh đã thực hiện phương pháp lập hóa đơn mới nêu trên (tức là
một hóa đơn có các mức thuế suất thuế GTGT khác nhau cho các loại hàng hóa/dịch vụ
khác nhau) từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không
phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2022.
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
Khoản chi phòng chống Covid-19 được loại trừ khi xếp loại DNNN
Ngày 18/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP giải đáp vướng mắc liên quan
đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
Theo đó, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc khoản 3 Điều 2 Nghị
định 87/2015/NĐ-CP thì khi xếp loại sẽ được loại trừ các khoản sau:
- Các khoản chi, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại
Nghị định 44/2021/NĐ-CP .
- Các khoản giảm doanh thu do miễn/giảm giá, phí dịch vụ nhằm hỗ trợ cho người dân và
doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương chung của Chính phủ hoặc chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ.
Về nguyên tắc: Các khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì
được loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.
Nghị quyết 87/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành, áp dụng đối với việc đánh giá hiệu
quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và năm 2022.
Giải đáp vướng mắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021
Đây là nội dung tại Công văn 2594/TCT-CS ngày 21/7/2022 về giảm thuế TNDN
theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.
Cụ thể, Tổng cục Thuế nhận được Công văn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị
định 92/2021/NĐ-CP.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP:
- Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trong năm 2019 không phát sinh doanh thu thì
không thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 406/NQUBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP.
- Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2019 có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng
có phát sinh doanh thu thì xác định doanh thu năm 2019 theo nguyên tắc sau:
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính
thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì:
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Doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính
thuế chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính
thuế nhân với 12 tháng.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,
chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì
thời gian hoạt động được tính đủ tháng.
Quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế
Theo Công văn số 33224/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục thuế HN, trường hợp
Công ty A có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế
TNDN thì Công ty khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục
II Thông tư 80/2021/TT-BTC tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác định số thuế TNDN
phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mẫu số 03-3A/TNDN, 033B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư
80/2021/TT-BTC và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ
quan thuế quản lý trực tiếp.
Chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn
Theo Công văn số 32670/CTHN-TTHT ngày 11/7/2022 của Cục thuế HN, trường hợp
Công ty nhận vốn góp của cá nhân bằng giá trị quyền sở hữu nhãn hiệu và thực hiện nhận
chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu từ cá nhân sang Công ty theo quy định của Luật sở hữu trí
tuệ thì nghĩa vụ thuế của Công ty và cá nhân như sau:
Hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT.
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ
chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Trường hợp tại thời điểm góp vốn, cá nhân
chưa được chi trả thu nhập từ đầu tư vốn thì chưa phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN từ hoạt
động góp vốn.
Công ty thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà
tài sản sau góp vốn xác định là thuộc sở hữu của Công ty, bổ sung vào nguồn vốn kinh
doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của Công ty.
Việc định giá tài sản góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp năm
2020. Trường hợp tài sản góp vốn được xác định là tài sản cố định vô hình theo quy định tại
Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản cố định vô
hình theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
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Trường hợp tài sản góp vốn được định giá không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị
trường thì người nộp thuế thuộc Trường hợp bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 50 Luật
Quản lý thuế.
Chính sách khấu hao TSCĐ
Theo Công văn số 30587/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục thuế HN, về xác định và
thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:
- Doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình theo quy định
tại Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó:
+ Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung
thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư
số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố
định.
+ Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao
của tài sản cố định theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ
Tài chính.
- Về thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp thực hiện theo hướng
dẫn tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính tùy theo
thực tế phát sinh của doanh nghiệp.
Về chi khấu hao tài sản cố định:
Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được khấu hao nhanh theo quy định tại Điểm a
Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì mức trích khấu hao tối
đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng
đổi mới công nghệ.
Chi khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí
được trừ khi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian
sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì phần
trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế
thu nhập trong kỳ tính thuế.
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)
Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử
Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2455/TCT-DNNCN về triển khai,
vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử
Theo đó, hướng dẫn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử như
sau:
Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ
khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo, phát hành, chuyển dữ
liệu điện tử đến Cơ quan thuế.
Tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội
dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .
Trong thời gian chưa triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả
cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự
phát hành.
Từ ngày 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ
quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ mua của cơ quan thuế thì tiếp
tục sử dụng.
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CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 11/7/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 11/7/2022 đến hết
ngày 31/12/2022 được quy định như sau:
- Xăng, trừ etanol: 1.000
quyết 18/2022/UBTVQH15 );

đồng/lít

(giảm

1.000

đồng/lít

so

với

Nghị

- Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít);
- Dầu diesel: 500 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít);
- Dầu hỏa: 300 đồng/lít (giữ nguyên);
- Dầu mazut: 300 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít);
- Dầu nhờn: 300 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít);
- Mỡ nhờn: 300 đồng/kg (giảm 700 đồng/kg).
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 thực hiện theo
quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.
Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ 11/7/2022.
Vướng mắc xử lý thuế đối với hàng tái nhập
Theo Công văn số 2983/TCHQ-TXNK ngày 21/7/2022 của TCHQ , CP quy định hàng hóa
xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không
phải nộp thuế nhập khẩu. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên
tờ khai hải quan về hàng hóa tái nhập là hàng hóa xuất khẩu trước đây; các thông tin về số,
ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa đối với trường hợp có hợp đồng mua bán hàng hóa.
Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết
quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ
hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp doanh nghiệp không nộp công văn đề nghị không thu thuế tại thời điểm làm thủ
tục tái nhập hàng hóa theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, khoản 5 Điều
1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì không đáp ứng đủ điều kiện không thu thuế đối với hàng
hóa tái nhập theo quy định.
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Chính sách thuế nhà thầu
Theo Công văn số 34794/CTHN-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục thuế HN, trường hợp Chi
nhánh A tại Hà Nội tham gia Hội đồng năng lượng gió toàn cầu và đóng phí thành viên cho
tổ chức B (trụ sở tại Singapore) thì nếu tổ chức nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt
Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức,
cá nhân Việt Nam thì thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN của nhà
thầu nước ngoài theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Trường hợp tổ chức nước ngoài có
thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài
thực hiện cung cấp dịch vụ (quảng cáo tiếp thị, trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet; xúc tiến
đầu tư và thương mại, môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo, trừ
đào tạo trực tuyến) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước
ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài theo
Thông tư số 103/2014/TT-BTC.
Chi nhánh A tại Hà Nội căn cứ vào thỏa thuận khi làm thành viên của Hội đồng năng lượng
gió toàn cầu và đối chiếu với hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để thực hiện.
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VẤN ĐỀ KHÁC
Hình thức thực hiện Chương trình thí điểm hỗ trợ DN tự nguyện tuân thủ pháp luật
hải quan
Nội dung này được đề cập tại Quyết định 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022 về Chương
trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Theo đó, trong khuôn khổ Chương trình, cơ quan hải quan có thể triển khai các hình thức
hoạt động sau:
- Ký kết Biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình để cam kết thực
hiện các nội dung hợp tác, hỗ trợ và nâng cao tuân thủ pháp luật, phòng tránh vi phạm pháp
luật hải quan.
- Tổ chức các chương trình quan hệ đối tác, chương trình phối hợp với các Hiệp hội doanh
nghiệp, các cơ quan chức năng, tổ chức liên quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu để trao đổi
cung cấp thông tin, hỗ trợ các hoạt động nâng cao tuân thủ, phòng, tránh vi phạm pháp luật
hải quan.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đào tạo để doanh nghiệp chủ động
nâng cao tuân thủ pháp luật, phòng tránh các nguy cơ, rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan.
- Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp thành viên Chương trình có thể được thực
hiện bằng điện thoại, thư điện tử hoặc bằng văn bản tùy yêu cầu của doanh nghiệp và tính
chất vụ việc.
Kết quả thực hiện các hoạt động phải được ghi nhận, báo cáo đầy đủ để đảm bảo việc theo
dõi, đánh giá chất lượng Chương trình.
- Các hình thức thực hiện có thể triển khai thí điểm hoặc theo từng thời điểm, giai đoạn cụ
thể phù hợp với nguồn lực và yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan hải quan.
Quyết định 1399/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ từ ngân sách trung ương
Ngày 03/7/2022, Thủ tướng có Quyết định 791/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách
trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phương (NSĐP) thực hiện chính sách hỗ trợ tiền
thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022.
Theo đó, NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí NSNN thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết
định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022.
Trường hợp kinh phí NSNN thực hiện chính sách vượt quá số nhu cầu kinh phí mà từng địa
phương đã rà soát, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.
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Địa phương phải sử dụng NSĐP và các nguồn lực hợp pháp theo quy định để chi trả cho
người lao động theo đối tượng và mức hỗ trợ quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg .
Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn không đủ nguồn lực để thực hiện, địa
phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
VĂN BẢN KHÁC
 Theo Công văn số 7108/BTC-TCT ngày 21/7/2022 của BTC về việc hoàn thuế giá trị
gia tăng (GTGT) đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
 Theo Công văn số 32315/CTHN-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục thuế HN về việc thời
điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại.
 Theo Công văn số 31194/CTHN-TTHT ngày 1/7/2022 của BTC về việc xuất hóa đơn
đối với hoạt động điều chuyển tài sản.
 Theo Công văn số 31253/CTHN-TTHT ngày 1/7/2022 của BTC về việc giảm thuế
GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
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