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Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (“Thông tư 80”) . 
Thông tư 80 quy định chi tiết về các nội dung quản lý thuế gồm:

• Kê khai, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế;

• Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

• Thủ tục hoàn thuế; miễn thuế, giảm thuế;

• Thông tin người nộp thuế;

• Kiểm tra thuế;

• Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (“TMĐT”), kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của
nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Trong bản tin này, Deloitte Việt Nam xin được cập nhật một số nội dung đáng chú ý tại Thông tư 80 nêu trên, dự kiến có nhiều tác
động đến việc tuân thủ thuế để Quý Doanh nghiệp tham khảo.

Thông tin chung
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KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)

Phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

• Tổng số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất không vượt quá số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ 
sở chính: 

Số thuế GTGT phải nộp cho tỉnh nơi có CSSX bằng (=) doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT nhân (x) với 2% (đối với hàng hoá 
chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%).

• Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các tỉnh lớn hơn tổng số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính:

Số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh bằng (=) số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) doanh thu theo giá
chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại từng tỉnh trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản 
xuất ra của người nộp thuế.

• Doanh thu dùng để xác định tỷ lệ phân bổ là doanh thu thực tế phát sinh của kỳ tính thuế. Trường hợp điều chuyển thành phẩm 
hoặc bán thành phẩm cho đơn vị khác trong nội bộ để bán ra thì doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá 
thành sản xuất sản phẩm.

• Trường hợp khai bổ sung làm thay đổi doanh thu thực tế phát sinh thì người nộp thuế phải xác định và phân bổ lại số thuế phải 
nộp của từng kỳ tính thuế có sai sót đã kê khai bổ sung để xác định số thuế GTGT chênh lệch chưa phân bổ hoặc phân bổ thừa cho 
từng địa phương.

Khai, nộp thuế GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

• Người nộp thuế khai thuế GTGT tập trung và nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; đồng thời nộp số tiền 
thuế GTGT phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất .

Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do chính đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với 
cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, đồng thời theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào; thì đơn vị phụ thuộc thực
hiện khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 80
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KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)

Phân bổ số thuế TNDN phải nộp đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

• Số thuế TNDN phải nộp tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=) số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh 
nhân (x) với tỷ lệ (%) chi phí của từng cơ sở sản xuất trên tổng chi phí của người nộp thuế (không bao gồm chi phí của hoạt động
được hưởng ưu đãi thuế TNDN).

• Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

• Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu 
đãi thuế TNDN. Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của 
hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng.

Khai thuế, quyết toán thuế, nộp thuế đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý, nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng 
quý theo quy định, để nộp tiền thuế TNDN tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN.

Quyết toán thuế: 

• Người nộp thuế khai quyết toán thuế TNDN đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 
nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất;

• Riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì người nộp thuế khai quyết toán thuế 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, và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có đơn vị 
được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

• Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế, thì người nộp 
thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh. Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phân bổ cho từng tỉnh thì 
người nộp thuế được xác định số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định.
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

Xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa (khoản nộp thừa)

Người nộp thuế thực hiện (i) bù trừ khoản nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp còn nợ, tiền phạt còn nợ (khoản nợ) hoặc
(ii) trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh phải nộp của lần tiếp theo (khoản thu phát sinh) trong các trường hợp:

• Bù trừ với khoản nợ của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách (*) với khoản nộp thừa 
(1);

• Bù trừ với khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản
nộp thừa (2);

• Tổ chức trả thu nhập có số thuế TNCN nộp thừa thì bù trừ theo quy định (1) và (2) nêu trên. Số thuế TNCN nộp thừa khi quyết toán 
được xác định bằng (=) số thuế nộp thừa của cá nhân uỷ quyền quyết toán trừ (-) số thuế còn phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết
toán. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm trả số thuế TNCN nộp thừa cho cá nhân uỷ quyền quyết toán khi thực hiện quyết toán 
thuế TNCN. 

• Trường hợp số tiền thuế nộp thừa bằng ngoại tệ thì phải quy đổi sang Đồng Việt nam theo tỷ giá bán ra đầu ngày của Vietcombank 
tại thời điểm xác định số thuế nộp thừa để bù trừ.

Hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ: Sau khi thực hiện bù trừ theo các quy định nêu trên mà vẫn còn khoản nộp thừa hoặc không có khoản 
nợ thì người nộp thuế được gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trình tự, thủ tục bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

• Hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế sẽ tự động bù trừ đối với trường hợp quy định (1) và (2) nêu trên. Cơ quan thuế sẽ cung
cấp thông tin cho người nộp thuế theo quy định;

• Trường hợp người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và
cùng địa bàn thu ngân sách của người nộp thuế khác thì gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa tới cơ quan thuế để xử lý.

(*) Cùng cơ quan thuế nơi người nộp thuế kê khai và nộp thừa
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THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Người nộp thuế có thể lập Hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho các trường hợp:

• Hoàn thuế GTGT;

• Hoàn thuế Tiêu thụ đặc biệt;

• Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế

Tiếp nhận và phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế

• Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế bằng hai phương thức:

✓ Gửi hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế ;

✓ Nộp hồ sơ bằng giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính.

• Trường hợp người nộp thuế muốn huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì phải có văn bản đề nghị huỷ hồ sơ theo mẫu gửi cơ quan thuế .
Trường hợp cơ quan thuế đã công bố Quyết định kiểm tra trước hoàn thuế thì người nộp thuế không được đề nghị huỷ hồ sơ.

• Thông tư quy định rõ 06 trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau là
hồ sơ không thuộc 06 trường hợp này.

Một số nguyên tắc giải quyết giải quyết hồ sơ hoàn thuế

• Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế:

✓ Đối với số thuế đã xác định đủ điều kiện hoàn thì cơ quan thuế được hoàn thuế, không chờ kết quả xác minh toàn bộ hồ sơ
hoàn thuế;

✓ Đối với số thuế cần kiểm tra, xác minh hoặc cần giải trình bổ sung, cơ quan thuế được xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo
quy định

• Trường hợp cơ quan thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ ngân sách (tiền thuế nợ) thì sẽ
thực hiện bù trừ với số tiền thuế được hoàn (Hoàn thuế kiêm bù trừ).
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ÁP DỤNG THỦ TỤC THOẢ THUẬN SONG PHƯƠNG (MAP)

Trường hợp áp dụng thủ tục thỏa thuận song phương theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (MAP)

• Người nộp thuế là đối tượng cư trú của Việt Nam có thể nộp đề nghị áp dụng MAP với Tổng cục Thuế khi nhận thấy việc giải quyết
của cơ quan thuế nước ngoài đã hoặc sẽ làm cho NNT phải nộp thuế không đúng với quy định của Hiệp định thuế (không bao gồm
thủ tục MAP đối với Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế).

• Người nộp thuế là đối tượng cư trú của nước ngoài đề nghị áp dụng MAP với cơ quan thuế nước ngoài nơi người nộp thuế là đối
tượng cư trú.

• Hồ sơ đề nghị áp dụng MAP được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 62 Thông tư này.

Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

• Thời hạn là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp cần kiểm tra thực tế thì thì thời hạn là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Kết quả giải quyết hồ sơ

• Cơ quan thuế ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế; thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được
miễn thuế, giảm thuế; thông báo về việc người nộp thuế thuộc hoặc không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định
thuế hoặc Điều ước quốc tế khác.
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KIỂM TRA THUẾ

Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế

• Hồ sơ thuế của người nộp thuế được phân loại thành 03 mức độ rủi ro: Rủi ro thấp, rủi ro trung bình, rủi ro cao. Đối với hồ sơ có
rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện xử lý theo các trường hợp sau:

✓ Nếu người nộp thuế chứng minh số tiền thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận;

✓ Nếu người nộp thuế không chứng minh được số thuế đã khai là đúng, thì cơ quan thuế tiến hành ấn định số thuế phải nộp
nếu có đủ căn cứ ấn định. Trường hợp không đủ căn cứ ấn định số thuế phải nộp, cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra
tại trụ sở người nộp thuế hoặc làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro;

✓ Nếu người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu, nhưng cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm
hành chính về thuế thì cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.

Công khai kế hoạch, chuyên đề kiểm tra hằng năm

• Kế hoạch, chuyên đề kiểm tra hằng năm (kể cả kế hoạch, chuyên đề sau điều chỉnh) của cơ quan có thẩm quyền đối với người nộp
thuế phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc thông báo cho người nộp thuế và cơ quan thuế trực
tiếp quản lý người nộp thuế (thông báo bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử) chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày ban
hành quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra.

Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

• Đối với trường hợp kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế : Trường hợp cơ sở dữ liệu nếu đáp ứng điều kiện để sử dụng ứng dụng
công nghệ thông tin thì không nhất thiết phải tiến hành kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế .
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QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của Nhà cung cấp nước
ngoài tại Việt Nam

• Đối với các thủ tục về thuế (đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, đăng ký mã số thuế, khai thuế, tính thuế và nộp thuế tại Việt
Nam), nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho bên Việt Nam thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện
trước sau đó ủy quyền lại cho bên Việt Nam tiếp tục thực hiện.

• Khai thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài là loại thuế khai và nộp theo quý. Nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế GTGT, thuế
TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu:

✓ Doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu mà nhà cung cấp nước ngoài nhận được. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT trên
doanh thu được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013;

✓ Doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu mà nhà cung cấp nước ngoài nhận được. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế TNDN trên
doanh thu được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

• Khi xác định một giao dịch phát sinh tại Việt Nam để kê khai, tính thuế, nhà cung cấp nước ngoài thực hiện như sau:

✓ Sử dụng 02 thông tin không mâu thuẫn nhau bao gồm một thông tin liên quan đến việc thanh toán của tổ chức (cá nhân) tại
Việt Nam và một thông tin về tình trạng cư trú hoặc thông tin về truy cập của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

✓ Trường hợp liên quan đến việc thanh toán của tổ chức, cá nhân không thu thập được hoặc mâu thuẫn với thông tin còn lại,
nhà cung cấp nước ngoài được phép sử dụng 02 thông tin không mâu thuẫn nhau bao gồm một thông tin về tình trạng cư trú
và một thông tin về truy cập của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
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QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp nước 
ngoài 

• Đối với tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam (bên 
Việt Nam) có mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài hoặc thực hiện phân phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ thay cho 
nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam; thì bên Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, 
khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ 
Tài chính;

• Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà cung cấp 
nước ngoài đối với trường hợp cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, khai 
thuế, nộp thuế tại Việt Nam;

• Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo tên, địa chỉ website của nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp 
thuế cho Hội sở chính của Ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Hội sở chính có trách nhiệm thông báo 
danh sách nhà cung cấp nước ngoài này cho các chi nhánh của ngân hàng để các chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thay 
nghĩa vụ thuế khi thực hiện thanh toán cho các giao dịch với nhà cung cấp nước ngoài ;

• Trường hợp cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài thanh toán bằng thẻ hoặc các hình thức khác mà ngân 
hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không thể thực hiện khấu trừ, nộp thay thì ngân hàng thương 
mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp nước ngoài và
định kỳ ngày thứ 10 hàng tháng gửi về Tổng cục Thuế để thông báo và có biện pháp quản lý;

• Việc kê khai, khấu trừ, nộp thay và theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp nước ngoài của ngân hàng thương mại, tổ chức 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện kể từ khi Tổng cục Thuế gửi thông báo cho Hội sở chính của ngân hàng, tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
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