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Dự thảo Nghị định Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và 

tiền thuê đất năm 2023 

Về Dự thảo Nghị định Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và 

tiền thuê đất năm 2023 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia 

hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 (gọi 

tắt là Dự thảo Nghị định), Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã có công văn số 04/HTVT-VP tham 

gia ý kiến cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi Bộ 

tài chính ngày 06/02/2023 đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội để 

tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế GTGT (giảm thuế suất từ 10% xuống 8%) áp dụng 

trong cả năm 2023 

Như các nguyên nhân Bộ Tài chính đã nêu tại dự thảo Tờ trình Chính phủ về sự cần thiết ban 

hành Nghị định gia hạn nộp thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam cũng nhận được nhiều ý kiến từ 

cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội đánh giá rất cao tính hiệu quả của các gói giải pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt là giải pháp giảm thuế 

suất thuế GTGT, và đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn 

kinh tế, tài chính trong năm 2023 mà dự kiến sẽ còn khó khăn hơn năm 2022, nhằm duy trì 

đà tăng trưởng và phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tóm tắt nội dung dự thảo Nghị định, về 

thời gian thực hiện (trong năm 2023): 

- Đối với thuế GTGT Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị 

gia tăng phát sinh phải nộp (bao 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) kỳ tính thuế quý I, 

quý II năm 2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) tại khoản 1 Điều 

4 Dự thảo Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Thời gian gia hạn là 06 tháng 

đối với số thuế giá trị gia tăng quý 1 năm 2023. Đối với quý 2 năm 2023 thì thời gia gia hạn 

dự kiến là 05 tháng. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp 

thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Như vậy, thời hạn nộp thuế 

giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn hạn thực hiện kê khai, 

nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng 

chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã 

kê khai, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 30 

tháng 10 năm 2023.  

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31 

tháng 12 năm 2023.  

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề 

xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế 

TNDN năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN 
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theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 - 

43.600 tỷ đồng. 

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập 

cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn 

tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023. 

- Đối với tiền thuê đất Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát 

sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc 

đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo 

Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê 

đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. 

Chúng tôi kính gửi kèm Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, 

thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 và Tờ trình Dự thảo Nghị định này. 

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế 

Theo Công văn số 862/BTC-CST ngày 31/01/2023 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất thiết 

bị y tế, về việc hoàn thuế GTGT:  

Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, nguyên vật liệu và 

hoạt động sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5% thì 

không được hoàn thuế mà chuyển sang khấu trừ vào các kỳ tiếp theo (trừ trường hợp doanh 

nghiệp đó có dự án đầu tư mới, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng 

cho đầu tư mà chưa được khấu trừ, có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên). 

Hiện nay, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và 

Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài 

chính đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các luật thuế, trong đó có Luật 

thuế GTGT, để báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống 

nhất của hệ thống chính sách thuế. 

Về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất thiết 

bị y tế trong nước: Đối với những mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất thiết 

bị y tế trong nước chưa sản xuất cơ bản đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 

đãi thấp; còn đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được thì áp dụng mức thuế suất 

phù hợp để hỗ trợ cho sản xuất trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh 

nghiệp và người tiêu dùng. Các mặt hàng vật tư, linh kiện, thiết bị y tế có xuất xứ từ các nước 

và vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam được áp dụng mức thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.  
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Để thúc đẩy việc sản xuất thiết bị y tế trong nước, khoản 14 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được 

của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo 

thuộc đối tượng được miễn thuế. Danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên 

cứu, chế tạo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 

01/09/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 

Theo Công văn số 447/TCT-DNL ngày 16/2/2023 về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện có các hàng hóa, dịch vụ dùng để 

khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ thì thuế giá trị gia tăng nộp theo phương 

pháp khấu trừ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

Thuế TNDN khoản lãi dự thu 

Theo Công văn số 6096/CTHN-TTHT ngày 16/2/2023 của Cục thuế  HN, pháp luật thuế 

TNDN không quy định việc xác định khoản thu nhập dự kiến thu được nhưng chưa thực tế 

phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế. Trường hợp Doanh 

nghiệp thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính 

vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 7 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính). 

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Theo Công văn số 4984/CTHN-TTHT ngày 13/2/2023 của Cục thuế HN, trường hợp doanh 

nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 01/01/2015 đáp ứng các 

điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 

71/2014/QH13, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ năm 2022, đã hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi 

khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) thì được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho 

thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế TNDN được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận 

ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 

57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ nêu trên. Cách xác định thời gian ưu đãi 

còn lại thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g4 Điều 1 Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 

04/06/2021 của Chính phủ. 
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Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN 

do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với 

các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, 

phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực 

tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 

các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của 

Bộ Tài chính. 

Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa 

đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. Doanh nghiệp tự xác định các 

điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) 

vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. 

 

Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản thưởng cho các cộng tác viên 

Theo Công văn số 4985/CTHN-TTHT ngày 13/2/2023 của Cục thuế HN, trường hợp doanh 

nghiệp chi trả khoản tiền thù lao, tiền thưởng được xác định là khoản thu nhập từ tiền lương, 

tiền công cho các cộng tác viên (là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động 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 theo hướng dẫn tại 

điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp doanh nghiệp tặng quà là tiền mặt cho các cộng tác viên, khoản thu nhập là quà 

tặng từ tiền mặt không thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN quy định tại khoản 10 

Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản 

thu nhập từ quà tặng bằng tiền này. 

Trường hợp các khoản chi tiền lương tiền công và tặng quà bằng tiền mặt cho các cộng tác 

viên nêu trên nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Công ty không được 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay 

cho cá nhân. 

Quyết toán thuế TNCN 

Theo Công văn số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/2/2023 của Cục thuế HN, trường hợp Công 

ty A chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công cho người lao động tại các chi nhánh 

tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 

từ tiền lương, tiền công theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC và 

đã nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà 

nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 

80/2021/TT-BTC thì số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý 

tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu 
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nhập cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ 

Tài chính. 

Trường hợp cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu đã tính giảm trừ gia 

cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan 

thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó theo quy định tại điểm b2 khoản 8 Điều 11 

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Trường hợp người lao động nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ Công ty A thì 

Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập cho người 

lao động theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường 

hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ 

sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường 

hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai 

thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú theo quy định tại điểm a.2 khoản 8 Điều 11 Nghị 

định 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm dầu 

 

Theo Công văn số 933/BTC-CST ngày 02/02/2023 về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối 

với sản phẩm dầu. Theo đó, tại Luật thuế BVMT quy định:  

 

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế 1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng, trừ etanol; b) Nhiên 

liệu bay: c) Dầu diezel; d) Dầu hỏa; đ) Dầu mazut; e) Dầu nhờn; g) Mỡ nhờn. … Điều 4. Đối 

tượng không chịu thuế 1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối 

tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”.  

 

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định:  

“1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi 

trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên 4 liệu hỗn hợp chứa 

nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường 

đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.  

 

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên nêu 

tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Hàng hóa không quy 

định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT. Việc 

phân loại hàng hóa nhập khẩu dựa vào mã số HS cần phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, đặc tính 

kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. 
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Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền 

Theo Công văn số 406/TCT-DNNCN ngày 13/02/2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện 

tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa 

đơn điện tử của những ngành nghề kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, ngành Thuế đã 

xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 

tiền từ ngày 15/12/2022.  

Để triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc, Tổng cục Thuế đã 

triển khai một số công việc sau: 

- Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình quản lý HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết 

định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022;  

- Tổng cục Thuế đã xây dựng và chính thức vận hành hệ thống từ ngày 15/12/2022;  

- Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3169/TCT-DNNCN, Công văn số 3170/TCT�DNNCN 

ngày 26/08/2022 và Công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 gửi Cục Thuế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, các Cục Thuế thực hiện rà soát, lập danh 

sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 

tiền; tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (đến hết tháng 

3/2023) đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân 

dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch,....; rà soát, xác định và lập danh sách, báo cáo Tổng 

cục danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai ngay trong giai đoạn 1. …  

Để triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo 

các Cục thuế cần tập trung, tăng cường việc tuyên truyền đến người nộp thuế về những lợi 

ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền so với hóa đơn điện tử có mã thông thường 

như: 

(i) Có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa 

đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử 

có mã của cơ quan thuế theo quy định;  

(ii) Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 

được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường;  

(iii) Tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa 

đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.  

(iv) Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông 

tin trên hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về CMND/CCCD trong 

trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế. Tiếp tục triển 

khai cho thời gian tới, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế khởi tạo từ máy tính tiền, cụ thể như sau:  

VẤN ĐỀ KHÁC 
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(1) Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện hóa đơn 

điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.  

(2) Các Cục Thuế cần quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hỗ trợ, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đối với các Cục Thuế chưa triển khai cần phối 

hợp với Tổng cục Thuế (Vụ DNNCN, Cục CNTT) để quyết tâm triển khai ngay trong giai 

đoạn 1.  

(3) Trên cơ sở danh sách NNT thuộc diện có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của 

cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế lập kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng Phòng 

chuyên môn, Chi cục Thuế, từng Đội Thuế, từng công chức quản lý thuế để tăng cường việc 

hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc người nộp thuế thuộc nhóm có thể triển khai hóa đơn điện tử 

khởi tạo từ máy tính tiền theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế…  

(4) Mặc dù quy định cho phép người nộp thuế đồng thời được sử dụng HĐĐT có mã, không 

có mã và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhưng cũng có quy định bắt buộc người 

bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị 

từng lần. Người mua hàng có quyền được nhận hóa đơn đề minh bạch trong giao dịch mua 

bán, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài ra còn được quyền tham gia dự thưởng chương 

trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế đã triển khai rất hiệu quả thời gian vừa qua. 

Hóa đơn GTGT xuất năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022 

Theo Công  văn số 4209/CTHN-TTHT ngày 8/2/2023, trường hợp Công ty A ký hợp đồng 

xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, 

hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được 

tiền hay chưa thu được tiền. 

Trường hợp Công ty lập hóa đơn GTGT sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng chính 

sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ. Trường hợp Công ty lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ 

không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy 

định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 

125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 
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  Theo Công văn số 1585/BTC-CST ngày 21/02/2023 của BTC về việc lấy ý kiến về việc 

lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế TTĐB (sửa đổi). 

  Theo Công văn số 5875/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023 của Cục thuế HN về việc chính 

sách thuế. 

  Theo Công văn số 596/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2023 của TCHQ về chính sách thuế 

đối với hàng tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp chế xuất.  

  Theo Công văn số 4643/CTHN-TTHT ngày 10/02/2023 của Cục thuế HN về việc chính 

sách thuế nhà thầu nước ngoài. 

VĂN BẢN KHÁC 


