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PHẦN I. LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2022 

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2022 

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế TNDN của năm 2022 không có nhiều thay đổi so với năm 2021. 
Cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế TNDN vẫn tuân thủ hệ thống văn bản ban hành từ trước. Tuy nhiên, 
năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 22/09/2021, Thông tư 
78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 và một số văn bản quan trọng khác. Để thuận tiện cho quý khách 
hàng trong việc quyết toán thuế TNDN cho năm tài chính 2022, chúng tôi xin tổng hợp một số điểm 
cần lưu ý thêm trong năm 2022 như sau: 

1. Doanh thu tính thuế TNDN 

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm 
xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN: 

“a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 
hàng hóa cho người mua. 

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua 
hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. 

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời 
điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.” 

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính có sửa đổi khoản  4 
Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC có hướng dẫn “Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính  
thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”. Tuy nhiên Thông tư  
219/2013/TT-BTC là văn bản hướng dẫn về thuế GTGT. 

Tại Công văn số 5476/BTC-CST ngày 07/05/2020 vủa Bộ Tài chính, thời điểm ghi nhận doanh thu tính 
thuế đối với hoạt động xuất khẩu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. 
Quy định này áp dụng cho cả mục đích tính thuế GTGT và thuế TNDN, hiệu lực từ ngày 1/9/2014 
(ngày Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành). 

Hiện nay, nhiều Cục thuế địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp về thời điểm xác định doanh thu 
tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu theo Công văn 5476 nêu trên, tức thời điểm ghi nhận 
doanh thu tính thuế TNDN là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. 

Tuy nhiên, khi áp dụng Công văn 5476/BTC-CST cho mục đích tính thuế, doanh nghiệp sẽ gặp vướng 
mắc về thời điểm xuất hóa đơn. Theo hướng dẫn tại CV 8404/BTC-TCT ngày 23/08/2022 của Bộ Tài 
chính, từ ngày 01/7/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu là thời điểm chuyển giao quyền 
sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 
thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Chênh lệch về thời 
điểm ghi nhận doanh thu cho mục đích tính thuế TNDN (ngày hoàn tất thủ tục hải quan) và thời điểm 
xuất hóa đơn (ngày chuyển giao quyền sở hữu) sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá ghi trên hóa đơn và tỷ giá 
ghi nhận doanh thu cho mục đích tính thuế TNDN. 

Lãi dự thu không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN 

Pháp luật về thuế TNDN không quy 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 Công ty phát sinh khoản 
thu nhập từ lãi tiền gửi thì khoản thu nhập được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ thực tế 
phát sinh thu nhập. (CV số 6906/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023) 

Lãi tiền gửi trong giai đoạn đầu tư 

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản vay dùng cho mục đích đầu tư TSCĐ thì trong giai đoạn đầu 
tư chi phí lãi tiền vay được bù trừ với lãi tiền gửi. Sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá 
trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư Công ty không phát sinh khoản vốn vay sử dụng cho 
mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang mà chỉ phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi 
cho vay thì khoản thu nhập này tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 
6562/CTTPHCM-TTHT ngày 09/06/2022) 
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2. Chi phí được trừ và không được trừ 

Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội 
bộ, tài trợ bằng hiện vật 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, 
tiêu dùng nội bộ thì thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  

(CV số 447/TCT-DNL ngày 16/02/2023) 

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài để tài trợ thì được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với giá trị hiện vật tài trợ cho hoạt 
động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy 
định. 

Pháp luật về thuế TNDN không có quy định tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn tài trợ bằng hiện vật. 

(CV số 1585/TCT-CS ngày 16/05/2022) 

Tiền thuê đất hàng năm của phần diện tích đất chưa sử dụng 

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015), khoản chi tiền thuê đất hàng năm 
của phần diện tích đất chưa sử dụng doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế TNDN. 

(CV số 4228/TCT-CS ngày 15/11/2022) 

Chi phí khấu hao TSCĐ không chứng minh được quyền sở hữu 

Công ty có mua căn hộ của cá nhân nhưng chưa được cấp sổ hồng thì thời điểm trích khấu hao đối với 
TSCĐ là thời điểm Công ty có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp theo quy định. 
Trường hợp Công ty chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nêu trên thì Công ty không được 
tính vào chi phí được trừ đối với chi phí khấu hao của tài sản này.  

(CV số 6541/CTTPHCM-TTHT ngày 08/06/2022) 

Chi phí thuế nộp thay cho khách hàng nhận quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại 

Trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và 
nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và 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. 

(CV số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022) 

Chi phí tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm 

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định: 

“3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ 
hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”. 

Từ năm 2021, người lao động chưa nghỉ hết phép năm mà vẫn tiếp tục làm việc sẽ không được thanh 
toán tiền lương những ngày chưa nghỉ mà chỉ thanh toán cho người lao động thôi việc hoặc bị mất 
việc làm.  

Trường hợp doanh nghiệp chi trả khoản tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép trong năm cho 
người lao động đang làm việc tại Công ty là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 113, Bộ Luật 
Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội (việc chi trả những ngày chưa nghỉ phép 
trong năm chỉ quy định trong trường hợp lao động thôi việc, bị mất việc làm) và chưa đáp ứng đầy đủ 
quy định đối với các khoản chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để Công ty được tính vào 
chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên, đây là khoản lợi ích do Công ty chi trả mà người lao 
động được hưởng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. (Công văn số 05/CTBNI-TTHT ngày 
04/01/2022) 

Trường hợp Công ty có thỏa thuận với người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương 
thì Công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
98 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14. Khoản chi lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy 
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định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khoản chi này được tính vào chi phí 
được trừ theo quy định. 

(CV số 1418/CTDAN-TTHT ngày 22/03/2023) 

Chi phí trích trước 

Doanh nghiệp trích trước chi phí nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chưa thực 
chi thì không được trừ. Đến kỳ tính thuế năm sau thực hiện chi trả thì được tính vào chi phí được 
trừ khi tính thuế TNDN của kỳ tính thuế thực chi nếu đáp ứng điều kiện quy định 

(CV số 53407/CTHN-TTHT ngày 04/11/2022) 

Truờng hợp Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng 
chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ 
tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp 
đồng, Công ty phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp 
pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số 
đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào 
kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng. 

(Trả lời của TCT tại trên website https://www.gdt.gov.vn/ ngày 21/03/2023) 

Chi phí lãi vay 

Quy định về quan hệ liên kết tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 
05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: 

“d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào 
(bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các 
giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của 
chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của 
doanh nghiệp đi vay;” 

Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí nêu trên thì 
không thuộc trường hợp áp dụng tại điểm này. Theo đó, chi phí lãi vay của doanh nghiệp không bị 
khống chế tối đa 30% EBITDA theo quy định của Nghị định 132. 

(CV 915/TCT-TTKT ngày 25/03/2022) 

Quy định về quan hệ liên kết tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132 nêu trên được tính riêng đối 
với từng ngân hàng mà doanh nghiệp đi vay. (CV 4927/CTTPHCM-TTHT ngày 19/05/2021) 

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2022 

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo quyết định này, tiền thuê đất, 
thuê mặt nước của năm 2022 được giảm 30% đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Đối tượng được áp dụng và hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định này tương tự như năm 
2021. Hồ sơ đề nghị giảm được nộp đến hết ngày 31/03/2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước 
nộp hồ sơ sau ngày 31/03/2023. Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền 
thuê đất, thuê mặt nước theo quy định. 

Việc ban hành Quyết định trong năm 2023 ảnh hưởng đến thời điểm ghi nhận giảm chi phí thuê đất, 
thuê mặt nước của doanh nghiệp. Trường hợp hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN nhưng 
doanh nghiệp vẫn chưa nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan có 
thẩm quyền thì doanh nghiệp có được ghi giảm tiền thuê đất của năm 2022 hay không, hiện nay chưa 
có hướng dẫn cụ thể nào từ cơ quan thuế. Theo trả lời của Chủ tịch Hội tư vấn thuế vào ngày 
16/03/2023 tại lớp tập huấn cho các đại lý thuế, doanh nghiệp ghi giảm chi phí của năm 2022 nếu 
thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 01 và đã nộp hồ sơ đề nghị giảm theo quy định, kể cả trường 
hợp chưa nhận được chưa nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan có 
thẩm quyền. 
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3. Trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Ngày 7/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2022/TT-BTC (“Thông tư 67”) hướng dẫn chi 
tiết về nghĩa vụ thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”) khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ (“Quỹ KHCN”).  

Một số nội dung đáng lưu ý của Thông tư 67:  

Trích lập Quỹ KHCN 

Quỹ KHCN theo phần trăm (%) thu nhập tính thuế TNDN. Tỷ lệ trích lập tương tự như hướng dẫn tại 
Thông tư 12/2016, cụ thể: từ 3% đến 10% đối với doanh nghiệp nhà nước và không quá 10% đối với 
các doanh nghiệp khác. Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế và được trừ khi xác 
định thuế TNDN.  

Xác định số tiền thuế TNDN thu hồi trong trường hợp điều chuyển Quỹ KHCN  

Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhận điều chuyển Quỹ KHCN từ doanh 
nghiệp khác mà sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc không sử dụng hết 70% số quỹ 
đã trích thì số thuế TNDN thu hồi trên số quỹ nhận điều chuyển được xác định như sau:  

- Tại thời điểm nhận điều chuyển quỹ, nếu doanh nghiệp điều chuyển không được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN thì số tiền thuế TNDN thu hồi được xác định theo mức thuế suất phổ thông.  

- Tại thời điểm nhận điều chuyển quỹ, nếu doanh nghiệp điều chuyển đang được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN thì số tiền thuế TNDN thu hồi được xác định theo mức ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp 
điều chuyển. Trước đây, theo Thông tư 12/2016, mức thuế suất phổ thông được áp dụng cho các 
trường hợp trên.  

Quản lý tài sản hình thành từ Quỹ KHCN  

- Bổ sung trường hợp tài sản cố định (“TSCĐ”) hình thành từ Quỹ KHCN gồm máy móc, thiết bị mua 
cho mục đích đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
trong 2 năm 2022 và 2023 theo chính sách hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
của Nghị quyết 43/2022/QH15.  

- Đối với TSCĐ vừa dùng cho hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động sản xuất kinh doanh thì 
doanh nghiệp không tính khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.  

- Đối với TSCĐ đang được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà chuyển sang dùng cho 
hoạt động nghiên cứu KHCN thì giá trị còn lại của TSCĐ sẽ được xác định là khoản tiền chi mua từ 
Quỹ KHCN.  

Thông tư 67 bãi bỏ một số điều của Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 23/12/2022 vá áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2022 

4. Ưu đãi thuế TNDN 

Chuyển ưu đãi thuế TNDN của kỳ ưu đãi đầu tiên có thời gian hoạt động dưới 12 tháng 

Trường hợp năm đầu tiên phát sinh thu nhập của dự án đầu tư mới có thời gian hoạt động sản xuất 
kinh doanh dưới 12 tháng thì doanh nghiệp được lựa chọn hưởng thời gian miễn, giảm đối với dự án 
đầu tư mới ngay từ năm tính thuế đó, hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn 
thuế, giảm thuế từ năm tính thuế tiếp theo. Việc lựa chọn chuyển kỳ tính thuế được hưởng ưu đãi 
sang kỳ tiếp theo không áp dụng đối với ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. (CV số 756/TCT-CS ngày 
16/03/2022) 

Ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn 

Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu nhập từ việc bồi thường thì khoản thu nhập này được xác 
định là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Nếu Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do 
đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư, thì khoản thu nhập nêu trên 
không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (CV 1257/CTHNA-TTHT ngày 15/9/2022) 

Ưu đãi thuế khi điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án 

Trường hợp doanh nghiệp sửa đổi Giấy phép đầu tư trong giai đoạn đầu tư để thay đổi thời gian hoạt 
động của doanh nghiệp mà việc sửa đổi này không làm ảnh hưởng đến điều kiện ưu đãi thuế và thực 
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tế doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thì doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi theo quy 
định của pháp luật đầu tư và pháp luật thuế TNDN. (CV số 923/TCT-CS ngày 28/03/2022) 

Không thực hiện bù trừ lãi, lỗ của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc đang được hưởng ưu đãi thuế với 
thu nhập của trụ sở chính 

Công ty có trụ sở chính tại Đà Nẵng và có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở Quảng Nam. Chi nhánh 
Quảng Nam đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải khai thuế TNDN riêng đối với 
hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được hưởng ưu đãi tại Quảng Nam. Số lỗ của hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại Quảng Nam được chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế của những năm tiếp sau tại 
Quảng Nam (Thời gian chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm  kể từ năm tiếp sau năm phát 
sinh lỗ). 

(Trả lời của TCT tại trên website https://www.gdt.gov.vn/ ngày 21/03/2023) 

5. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN  

Áp dụng theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 22/09/2021. 

Đối với người nộp thuế tính thuế TNDN theo doanh thu – chi phí, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 
bao gồm: 

- Tờ khai 03/TNDN  

- Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN hoặc 03-1B/TNDN hoặc 03-1C/TNDN  

- Báo cáo tài chính năm (theo pháp luật kế toán, pháp luật kiểm toán) 

- Một hoặc một số PL theo tình hình thực tế của NNT (không bắt buộc): 

 Phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN. Doanh nghiệp trong năm quyết toán còn lỗ thì không 
được chuyển lỗ, không phải lập phụ lục này. 

 Phụ lục ưu đãi theo Luật thuế TNDN 03-3/TNDN 

 Phụ lục tính thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN 

 Phụ lục thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 03-5/TNDN 

 Phụ lục trích lập, sử dụng Quỹ KHCN 03-6/TNDN 

 Phụ lục bảng phân bổ thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động KD khác tỉnh: 
sản xuất, chuyển nhượng BĐS, xổ số điện toán 03-8/TNDN 

 Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền của hoạt động CN BĐS thu tiền theo tiến 
độ 03-9/TNDN 

 Phụ lục I, II, III, IV Nghị định 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết đối với người nộp thuế có 
phát sinh giao dịch liên kết 

6. Thời hạn hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 

- Chậm nhất là ngày 31/3/2023 đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch 

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính đối với 
DN có năm tài chính khác năm dương lịch 

- Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện đối với trường hợp chấm dứt hoạt 
động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
(không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà DN chuyển đổi kế thừa toàn 
bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì doanh nghiệp khai quyết 
toán khi kết thúc năm 

7. Thời hạn nộp thuế TNDN vào Ngân sách Nhà nước 

- Cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 

- Nghị định 91/2022/NĐ-CP (“Nghị định 91”) ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 
126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo Nghị định 91, doanh nghiệp phải tạm nộp ít 
nhất 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán tính đến ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp 
thuế quý 4. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với quy định thì phải tính tiền chậm nộp trên 
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số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến 
ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN.  

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2022 

Năm 2022, việc quyết toán thuế được thực hiện theo pháp luật thuế TNCN, Nghị định 126/2020/NĐ-CP 
và Thông tư 80/2021/TT-BTC, công tác quyết toán thuế TNCN năm 2022 có một số nội dung cần lưu ý 
như sau: 

1. Thu nhập chịu thuế TNCN 

Hỗ trợ đào tạo, quà tặng và thưởng cho nhân viên 

Trường hợp Công ty chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp 
với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của 
người lao động đối với khoản chi hỗ trợ đào tạo này. 

Trường hợp Công ty tổ chức các cuộc thi cho CBNV và người thân CBNV nếu phần giá trị giải thưởng 
vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế 
TNCN theo hướng dẫn tại tiết g khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 

Trường hợp Công ty chi cho CBNV các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, 
tiền công thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại tiết b khoản 1 Điều 25 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 

Trường hợp cá nhân người lao động được Công ty tặng quà bằng hiện vật là “Quà tặng bằng thẻ mua 
hàng (voucher, giftcard) hoặc hiện vật (giỏ quà bánh kẹo, cốc, áo,...” nếu việc tặng quà này không 
mang tính chất tiền lương, tiền công và không thuộc các khoản quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC  thì các cá nhân nhận quà tặng nêu trên không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối 
với quà tặng này. 

(CV số 3469/CTHN-TTHT ngày 01/02/2023) 

Khoản thưởng cho cộng tác viên 

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. 

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. 

(CV số 4985/CTHN-TTHT ngày 13/02/2023) 

Tiền nhà 

Ông A là người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, làm việc tại Công ty tại Việt Nam 
Việt Nam có thu nhập Net tại Việt Nam và Nhật Bản thì: 

- Về phía Công ty, hàng tháng Công ty tính tiền nhà theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 
15% tổng thu nhập chịu thuế (thu nhập Gross) phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước 
và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập là Việt Nam hay Nhật 
Bản. 

- Về phía Ông A, thu nhập chịu thuế để quyết toán thuế TNCN được xác định là thu nhập phát sinh 
trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập; cách quy đổi thu nhập không 
bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại Điểm b, khoản 4, Điều 7 Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC. 
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(CV số 4571/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022) 

Giảm trừ gia cảnh 

Trường hợp người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô 
ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột vẫn có người thân là anh, chị, em ruột, con có đủ khả năng 
nuôi dưỡng thì không thuộc trường hợp người phụ thuộc là cá nhân khác không nơi nương tựa mà 
người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như quy định tại tiết d.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 
111/2013/TT-BTC. (CV số 65356/CTHN-TTHT ngày 29/12/2022) 

2. Ủy quyền quyết toán thuế  

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập, gồm: 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi 
và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết 
toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Các trường hợp 
điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới cũng được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới. 

- Cá nhân ở trường hợp nêu trên nhưng đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân 
tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu 
không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

- Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế 
thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì 
tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp 
chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ 
khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy 
quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết 
toán thuế với cơ quan thuế. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, cá nhân 
khi trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế 
TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện 
tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế) để nộp kèm hồ sơ quyết toán. 

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

- Tờ khai thuyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II 
Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.  

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05- 
1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05- 2/BK-
QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.  

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành 
kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

- Cá nhân lập Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu 
số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC. 

- Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm 
theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. 

- Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong 
năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ 
khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn 
cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không 
bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.  
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- Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ 
quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có 
xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan 
thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.  

- Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ 
khuyến học (nếu có) 

- Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường 
hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập 
từ nước ngoài.  

- Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán 
thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc) 

Trường hợp người lao động trong năm vừa có số thuế TNCN được khấu trừ theo thuế suất 10% vừa 
có số thuế TNCN được khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần 

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở 
lên thì tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Đối với 
cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu 
nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá 
nhân. 

Như vậy, đối với trường hợp người lao động trong năm vừa có số thuế TNCN được khấu trừ theo thuế 
suất 10% vừa có số thuế TNCN được khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần: 

- Nếu người lao động có ủy quyền quyết toán cho Công ty, Công ty tổng hợp thu nhập và số thuế 
đã khấu trừ của cá nhân đó và kê khai tại Bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN cho toàn bộ thu nhập chịu 
thuế trong năm (bao gồm cả phần thu nhập được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến và theo mức 
thuế suất 10%). 

- Nếu người lao động đó không ủy quyền quyết toán cho Công ty thu nhập, Công ty kê khai thu 
nhập và số thuế đã khấu trừ của cá nhân đó tại cả hai bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN (thu nhập chịu 
thuế được khấu trừ theo biểu lũy tiến) và 05-2/BK-QTT-TNCN (thu nhập được khấu trừ theo mức 
thuế suất 10%). 

(Trả lời của TCT tại trên website https://www.gdt.gov.vn/ ngày 22/03/2023) 

4. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trường hợp cá nhân tự quyết toán 

- Trường hợp Công ty chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công cho người lao động tại các 
chi nhánh tại khác địa phương 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 TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi 
người lao động làm việc thì số thuế TNCN xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng 
với kỳ khai thuế TNCN và không xác định lại khi quyết toán thuế TNCN. 

- 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. 

- Trường hợp người lao động nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ Công ty 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 126/2020/NĐ-CP. 

(CV số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023) 

5. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

- Thời hạn quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chậm nhất 
là ngày 31/3/2023.  
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- Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán 
thuế đối với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 04/5/2023. 

6. Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản 
giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai 
bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào 
hồ sơ khai quyết toán thuế năm. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì: 

+ Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết 
toán thuế năm. 

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung 
hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TỪ CUỐI NĂM 2022 ĐẾN NAY 

THUẾ GTGT 

1. Thời điểm xuất hóa đơn và xác định thuế suất thuế GTGT trong năm 2023 

Kể từ 01/01/2023, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm mức thuế suất theo Nghị định 
15/2022/NĐ-CP trong năm dương lịch 2022 sẽ không còn được áp dụng và các hàng hóa, dịch vụ đã 
được giảm thuế sẽ áp dụng mức thuế GTGT 10% kể cả hợp đồng, dịch vụ bán năm 2022 nhưng xuất 
hóa đơn năm 2023. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, 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. Trường hợp lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì cũng không được áp 
dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15 dù hàng hóa, dịch vụ cung cấp thuộc đối tượng 
giảm thuế GTGT. (CV số 3377/CTHN-TTHT ngày 31/01/2023) 

2. Xuất hóa đơn đối với trường hợp trả hàng hóa đã mua trong năm 2022 và trường hợp chiết khấu 
thương mại (“CKTM”) 

Hàng hóa đã mua từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022 (hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế 
GTGT, thuế suất thuế GTGT áp dụng là 8%), đến năm 2023 phát sinh trả lại hàng thì hóa đơn trả lại 
hàng được lập với thuế suất thuế GTGT tương ứng với hóa đơn đã lập theo quy định (tức là 8%).  

Về thuế suất thuế GTGT liên quan đến khoản chiết khấu thương mại được lập khi kết thúc chương 
trình:  

- Nếu khoản chiết khấu thương mại liên quan đến khoản doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022 (hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT là 8%) 
thì khoản chiết khấu thương mại này Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT tương ứng là 8%.  

- Nếu khoản chiết khấu thương mại liên quan đến khoản doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
trong năm 2022 với thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10% thì khoản chiết khấu thương mại này 
Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT tướng ứng là 10%. 

(CV số 313/CTTPHCM-TTHT ngày 11/01/2023) 

3. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: 

Đối với các dự án đầu tư thuộc đối tượng không phải cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư như: dự án 
đầu tư của nhà đầu tư trong nước, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
của tổ chức kinh tế, dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy 
định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác.., thì vẫn thuộc trường 
hợp được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư. Công ty không bắt buộc phải nộp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế. 

(CV số 114/CTBNI-TTHT ngày 10/01/2023)  
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4. Kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài 

Trường hợp Công ty có hoạt động thu hộ các dịch vụ cho các hãng vận tải nước ngoài thì việc kê khai 
thuế GTGT, thuế TNDN năm 2021 và 2022 thay cho các hãng vận tải nước ngoài thực hiện như sau:  

- Thuế GTGT: Từ 01/01/2021, Công ty kê khai cho hãng vận tải nước ngoài theo quy định đối với 
nhà thầu nước ngoài theo phương pháp trực tiếp trên từng lần phát sinh (hoặc theo tháng trong 
trường hợp thanh toán nhiều lần trong tháng) và quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.  

- Thuế TNDN: Từ 01/01/2021, Công ty thực hiện tạm nộp thuế TNDN hàng quý cho hãng vận tải 
nước ngoài và khai quyết toán năm. Trong đó, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không 
được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN 
bao gồm tờ khai mẫu số 01/VTNN và các phụ lục đính kèm theo quy định tại Thông tư 
80/2021/TT-BTC. 

(CV số 244/TCT-KK ngày 31/01/2023) 

5. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới khác tỉnh 

Trường hợp Công ty (chủ dự án) giao cho chi nhánh của công ty thay mặt cho chủ dự án trực tiếp 
quản lý dự án, khai thuế GTGT, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, đồng thời chi nhánh có con dấu 
theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài 
khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì chi nhánh lập hồ sơ khai thuế 
GTGT riêng đối với từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT cho cơ 
quan thuế nơi có dự án đầu tư theo quy định. 

Trường hợp Công ty (chủ dự án) có thành lập chi nhánh nhưng không giao cho chi nhánh thay mặt 
cho chủ dự án trực tiếp quản lý dự án, khai thuế GTGT, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thì Công 
ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng đối với từng dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế GTGT, hồ sơ hoàn 
thuế GTGT cho cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư theo quy định. 

(CV số 4679/TCT-KK ngày 12/12/2022) 

6. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ gia công cho DNCX: 

Dịch vụ gia công bởi nhà cung cấp tại Việt Nam cho DNCX để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu (sản 
phẩm gia công được đưa ra ngoài DNCX cho nhà cung cấp tại Việt Nam để thực hiện gia công, sau đó 
nhập về DNCX để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu) thì dịch vụ đó được hưởng thuế suất 0%. Công ty 
cần lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ, chứng từ theo dõi hàng đưa ra, đưa vào DNCX theo quy định của 
các văn bản pháp luật có liên quan để làm căn cứ xác định khối lượng dịch vụ cung cấp cho DNCX. 

(CV số 3898/CTBNI-TTHT ngày 29/11/2022) 

THUẾ TNDN  

1. Khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ 

Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu hộ, chi hộ cho người thân của nhân viên, không liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
doanh thu tính thuế TNDN của Công ty. 

(CV số 7973/CT-TTHT ngày 27/02/2023) 

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

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư đầu tư mới 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, thu nhập từ dự án 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), đến năm 2022 dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác 
nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì thu nhập từ dự án được áp dụng 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. 

Về 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. 
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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. Công ty 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. 

(CV số 6667/CTHN-TTHT ngày 20/02/2023) 

3. Chính sách thuế áp dụng cho việc hủy hợp đồng 

Trường hợp Công ty nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền thì Công ty không phải kê khai, tính 
nộp thuế GTGT đối với khoản thu này và lập chứng từ thu theo quy định tại Khoản 1 Điều Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

(CV số 961/CTHN-TTHT ngày 09/01/2023) 

4. Ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực 

Trường hợp dự án đầu tư của công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư thì 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. 

(CV số 60516/CTHN-TTHT ngày 08/12/2022) 

5. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ UBND 

Trường hợp Công ty tài trợ cho UBND lập điều chỉnh Quy hoạch đô thị thì khoản chi này không được 
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại tiết 2.32 Khoản 2 
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

(CV số 60510/CTHN-TTHT ngày 08/12/2022) 

6. Chi phí bao bì, nguyên liệu còn lại sau khi làm hàng xuất khẩu và tiêu hủy bao bì, nguyên liệu tại Việt 
Nam:  

Trường hợp hợp đồng mua bán của doanh nghiệp và khách hàng có thỏa thuận về việc doanh nghiệp 
tiêu hủy nguyên vật liệu, bao bì dư thừa mua trong nước khi sản xuất hàng xuất khẩu cho khách 
hàng, nếu doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo quy định của pháp luật thì được 
kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”). Đối với giá trị nguyên vật liệu, bao bì tiêu hủy trong nước 
được khách hàng thanh toán, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT như bình thường. 

(CV số 10643/CTBDU-TTHT ngày 16/06/2022) 

7. Áp dụng ưu đãi thuế TNDN khi chuyển địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: 

Trường hợp dự án đầu tư mới là chi nhánh hạch toán độc lập đang được hưởng ưu đãi thuế thực hiện 
đổi địa điểm nộp hồ sơ khai thuế do trụ sở chính chuyển địa điểm và chi nhánh chuyển đổi sang hình 
thức hạch toán hạch toán phụ thuộc, thì chi nhánh tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn 
lại (nếu đáp ứng đủ các điều kiện về ưu đãi thuế). 

(CV số 1973/CTBNI-TTHT ngày 27/06/2022) 

THUẾ TNCN 

1. Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài 

Trường hợp trong năm 2022, Công ty có người lao động là người nước ngoài không đáp ứng điều kiện 
là cá nhân cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được xác định là cá 
nhân không cư trú và phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Công ty chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 
20% trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC của 
Bộ Tài chính. 

Trường hợp năm 2023 và các năm tiếp theo, cá nhân người nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân 
cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì phạm vi xác 
định thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân 
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biệt nơi trả và nhận thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC. Đối với thu nhập 
từ tiền lương, tiền công của cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba 
(03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến 
từng phần theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

(CV số 11000/CTHN-TTHT ngày 13/03/2023) 

2. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động riêng biệt với 02 công ty và đều được khấu trừ, kê 
khai nộp thuế TNCN hàng kỳ theo biểu lũy tiến từng phần thì người lao động này không thuộc 
trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, 
cá nhân chi trả theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ. 

(CV số 289/CTHN-TTHT ngày 04/01/2023) 

3. Chính sách thuế TNCN chuyển nhượng chứng khoán 

Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, giá chuyển 
nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ 
sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất 
theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. 

(CV số 4554/TCT-DNNCN ngày 06/12/2022) 

4. Tiền lương trả cho Công ty TNHH một thành viên là cá nhân 

Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động quy định về tiền lương như sau: “Tiền lương là khoản tiền mà người 
sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận...”. 

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì: “2. Thu nhập từ tiền lương, 
tiền công Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng 
lao động,...” 

Theo các quy định trên, khoản tiền của Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do 
chính bản thân Tổng giám đốc (chủ sở hữu Công ty) chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền 
công và không chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. 

Do đó, không phải quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được trong trường hợp này. 

(Trả lời của TCT tại trên website https://www.gdt.gov.vn/ ngày 21/03/2023) 

5. Chính sách thuế TNCN 

Trường hợp tổ chức trả thu nhập trực tiếp chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng... cho người lao 
động thì trước khi trả thu nhập, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo quy 
định. Việc khấu trừ thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 
số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân 
không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước 
ngoài thì thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo quy định Điều 19 Thông tư 
số 80/2021/TT-BTC . 

Trường hợp cá nhân không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định tại điểm d.2 
khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ 
quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ 
khai thuế tiếp theo theo quy định tại điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

(CV số 53405/CTHN-TTHT ngày 04/11/2022) 

6. Thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ sinh con 

Trường hợp cá nhân người lao động nhận được khoản tiền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập hỗ trợ có 
tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động; mức chi phù hợp với mức xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN (Tổng số 
chi có tính chất phúc lợi của tổ chức, cá nhân trả thu nhập không quá một tháng lương bình quân thực 
tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp) thì khoản tiền nhận được này không tính vào thu 



 
Năm 2022 – Tập II CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 15 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 
số 92/2015/TT-BTC và điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. 

(CV số 53673/CTHN-TTHT ngày 07/11/2023) 

THUẾ NHÀ THẦU  

1. Thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng chứng khoán: 

Trường hợp tổ chức nước ngoài, không có trụ sở tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) có thu nhập phát 
sinh tại Việt Nam trên cơ sở giao dịch chuyển nhượng chứng khoán (tương ứng với cổ phần tại công ty 
cổ phần) trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật về chứng 
khoán thì thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC , cụ thể: 

- Thuế GTGT: Hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo 
quy định tại tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. 

- Thuế TNDN: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 13 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC . 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông 
tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên Việt Nam (Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán hoặc 
nơi tổ chức nước ngoài có tài khoản chứng khoán) nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo quy 
định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

(CV số 9302/CTHN-TTHT ngày 06/03/2023) 

2. Chính sách thuế đối với hoạt động mua gói tài khoản trên nền tảng công nghệ 

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, 
hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với Công ty tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng nghĩa vụ 
thuế theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC . 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo 
quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, thì Công ty TNHH Việt 
Nam có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp 
theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Cụ thể: 

- Về thuế TNDN: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp 
quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn được xác định là thu nhập từ bản quyền 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính; tỷ lệ 
(%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%. 

- Về thuế GTGT: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp 
quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn nếu không phải là dịch vụ phần mềm theo 
quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ, không phải là chuyển giao 
công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT; tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ là 5%. 

(CV số 4035/CTHN-TTHT ngày 07/02/2023) 

3. Chính sách thuế đối với cung cấp máy móc thiết bị: Trường hợp Hợp đồng thầu không quy định chi 
tiết số lượng, đơn giá của từng loại vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn thông số kỹ thuật mà nhà thầu phải 
cung cấp cho công trình và hóa đơn, chứng từ thanh toán cũng không chi tiết phần giá trị máy móc, 
thiết bị gắn với hạng mục thi công xây dựng thì không có cơ sở để tách phần giá trị của công việc 
“Mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị” để áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế theo 
mức 1%. 

(CV số 4223/TCT-CS ngày 15/11/2022) 

4. Kê khai thuế NTNN liên quan đến mua vé máy bay qua website:  

- Trường hợp khi mua vé máy bay qua website và hãng hàng không nước ngoài thực hiện xuất vé 
máy thông qua đại lý, văn phòng bán vé máy bay của Hãng tại Việt Nam thì Công ty không phải 
khấu trừ, nộp thay thuế cho hãng hàng không nước ngoài. Đại lý, văn phòng bán vé của hãng có 
trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định.  

- Trường hợp hãng hàng không nước ngoài thực hiện bán vé máy bay trên website, xuất vé điện tử 
trực tiếp cho Công ty thông qua website, không thông qua đại lý, văn phòng bán vé máy bay của 
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hãng tại Việt Nam, không thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định thì Công ty tại 
Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài. Tỷ lệ thuế TNDN đối 
với dịch vụ vận chuyển hành khách là 2% trên doanh thu tính thuế TNDN. 

(CV số 59940/CTHN-TTHT ngày 06/12/2022) 

5. Thuế nhà thầu đối với chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 

Về thuế TNDN 

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn 
hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng 
chịu thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%. 

Về thuế GTGT 

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài nhận tiền từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà 
phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT 
là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính 
thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp). 

Về khoản chi phí sử dụng để trả phí nhãn hiệu 

Trường hợp Công ty Việt Nam đã kê khai, khấu trừ nộp thuế nhà thầu đúng quy định thì: 

- Đối với khoản tiền sử dụng để trả phí nhãn hiệu: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ nếu 
đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC . 

- Đối với số tiền thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 
2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC . 

- Đối với số tiền thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài: Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 
14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC . 

(CV số 51874/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022) 

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Vướng mắc loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt 
Nam: 

Công văn 4357/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2022 được ban hành bởi Tổng Cục Hải Quan trả lời vướng 
mắc liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện 
tại Việt Nam, theo đó:  

- Tham khảo tới quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân nước ngoài không có hiện diện 
tại Việt Nam được hiểu là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt 
Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không 
có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh 
nghiệp;  

- Doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ (người khai hải quan tại Việt Nam) phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Nếu 
theo cách hiểu trên, một công ty nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam (bao gồm cả văn phòng đại 
diện, công ty con tại Việt Nam) sẽ không đủ điều kiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.  

Theo quan điểm này, mô hình kinh doanh của một số công ty có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu theo 
cách hiểu này, một công ty nước ngoài không có hoạt động kinh doanh, chi nhánh hay văn phòng đại 
diện tại Việt Nam nhưng có đầu tư thành lập công ty con tại Việt Nam sẽ được hiểu là có hiện diện tại 
Việt Nam, và vì vậy có thể không đủ điều kiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ. Trong khi 
chờ những hướng dẫn cụ thể hơn từ các cơ quan chuyên ngành về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị 
các doanh nghiệp rà soát các giao dịch xuất nhập khẩu tại chỗ và cân nhắc những ảnh hưởng tiềm 
tàng của công văn trên từ phương diện pháp lý, thuế và hải quan. 

2. Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện: 

Theo Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/07/2022, có hiệu lực từ ngày 01/09/2022, 
tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, 
phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế 
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toán ghi chép, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin 
theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.  

Một số trường hợp cụ thể:  

- Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, không tổ 
chức kế toán riêng cần: hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà 
đơn vị đang áp dụng; mở sổ chi tiết để theo dõi riêng; hàng năm hoặc định kỳ phải lập báo cáo, thực 
hiện công khai số liệu theo quy định của pháp luật, đồng thời phải thuyết minh riêng số liệu các hoạt 
động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính của đơn vị minh bạch và rõ ràng.  

- Đối với các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm: mở sổ ghi chép đầy đủ thông 
tin về kết quả tiếp nhận; phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy 
định của Thông tư này; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận và phân phối và sử 
dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với 
việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (“Thông tư 12”) thay thế Thông tư 03/2016/TT-NHNN 
(“Thông tư 03”).  

Thông tư 12 sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2022 với những điểm mới đáng lưu ý như sau:  

- Bổ sung những trường hợp không yêu cầu đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài như sau:  

(i). Thông tư 12 cho phép bên vay được thanh toán khoản vay nước ngoài ngắn hạn trong vòng 30 
ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của khoản vay nước ngoài ngắn hạn đó mà không phải đăng ký với 
Ngân hàng Nhà nước (trước đây thời hạn này là 10 ngày). Cụ thể, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ 
thời điểm tròn 1 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên, nếu bên vay hoàn thành thanh toán số dư nợ gốc 
thì Bên đi vay sẽ không phải đăng ký đối với khoản nợ trung/dài hạn với Ngân hàng Nhà nước.  

(ii). Bổ sung ba trường hợp khi thay đổi nội dung của khoản vay đã đăng ký phải thực hiện thông báo 
nội dung thay đổi trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước nhưng không phải đăng ký lại với Ngân 
hàng Nhà nước, bao gồm:  

+ Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà 
nước nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài; – Thay đổi 
(tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền 
vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay 
đổi khoản vay nước ngoài;  

+ Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch 
rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay 
nước ngoài  

- Bổ sung quy định về mở tài khoản giải ngân và thu hồi nợ của Bên cho vay, đây là một điểm mới của 
Thông tư 12 so với trong Thông tư 03, đặc biệt đối với những khoản vay bằng đồng Việt Nam. Cụ thể 
như sau:  

(i). Với khoản vay bằng đồng Việt Nam, bên cho vay mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại 
một ngân hàng hợp pháp để thực hiện những giao dịch sau đây:  

+ Giải ngân, thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam trong trường hợp bên đi vay là 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận của bên cho vay là nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn tại bên đi vay;  

+ Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài ngắn hạn thuộc đối tượng đăng ký với Ngân hàng Nhà nước 
nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký;  

+ Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài còn dư nợ nhưng văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay 
đổi của Ngân hàng Nhà nước bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông tin gian lận, tài liệu giả mạo. 

Ngoài ra, Thông tư 12 còn cho phép Bên cho vay nước ngoài chi mua ngoại tê từ tài khoản thanh toán 
bằng đồng Việt Nam để chuyển về tài khoản của Bên cho vay ở nước ngoài. 

 (ii). Với khoản vay ngoại tệ, Bên cho vay sử dụng tài khoản ngoại tệ của người không cư trú mở tại 
một ngân hàng hợp pháp để giải ngân và thu hồi nợ theo quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.  
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- Bổ sung quy định về quản lý ngoại hối liên quan đến giao dịch bảo đảm khoản vay nước ngoài:  

(i). Hướng dẫn trường hợp thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo hình thức bảo đảm bằng tài sản.  

(ii). Quy định rõ việc chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm (bao gồm chuyển tiền thực hiện nghĩa 
vụ bảo lãnh và chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản) sẽ phải được thục hiện qua 01 ngân 
hàng phục vụ giao dịch bảo đảm (trừ trường hợp bên bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay 
thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp bảo đảm bằng tài sản).  

(iii). Quy định các nghĩa vụ của ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm trong việc lưu giữ và yêu cầu 
các tài liệu cần thiết liên quan đến giao dịch chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm.  

(iv). Khoản nhận nợ (nếu có) giữa Bên bảo đảm và Bên được bảo đảm tối đa không vượt quá số tiền 
tương đương với nghĩa vụ nợ theo thỏa thuận vay nước ngoài đã được thực hiện thông qua thực thi 
các biện pháp bảo đảm. Việc áp dụng lãi, phí đối với khoản nhận nợ này phải phù hợp với quy định tại 
Bộ luật Dân sự (trường hợp bên bảo đảm là người cư trú), hoặc không được vượt quá lãi suất trả 
chậm trong thỏa thuận vay nước ngoài có biện pháp bảo đảm (trường hợp bên bảo đảm là người 
không cư trú)  

- Sửa đổi chế độ báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài như sau:  

Thông tư 12 yêu cầu báo cáo hàng tháng thay vì báo cáo mỗi quý như Thông tư 03. Ngoài ra, bên vay 
phải khai trực tuyến báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà 
nước.  

- Thông tư 12 sửa đổi các dẫn chiếu đến “ngày” thành “ngày làm việc” nhằm đảm bảo sự thống nhất 
giữa các quy định của Thông tư, đồng thời phù hợp với thực tiễn “ngày làm việc” thường được các bên 
sử dụng trong các hợp đồng vay. Điều này đồng nghĩa với việc, khi Thông tư 12 có hiệu lực, các bên 
có thể đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký 
Hợp đồng vay/Thỏa thuận sửa đổi, thay vì 30 ngày như được quy định trong Thông tư 03 


