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khảo chuyên môn, không phát hành hoặc bán
trên thị trường

6. Thương mại & Hải quan
• Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp 

giấy phép thành lập doanh nghiệp chế xuất
• Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với

doanh nghiệp chế xuất có rủi ro
• Sản phẩm nhận lại từ doanh nghiệp chế xuất 

sau quá trình gia công thuộc đối tượng chịu 
thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT 

• Bán, thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế 
xuất vào thị trường nội địa 

• Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với 
hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan vào 
thị trường nội địa để sản xuất xuất khẩu

• In giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên 
giấy A4 thông thường

• Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối
với một số sản phẩm bàn, ghế từ Cộng hòa
nhân dân Trung Hoa

1. Quản lý thuế
• Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với 

hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh 
trên nền tảng số

• Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 
có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

3. Thuế Gián thu
• Thuế suất thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ 

môi giới thực hiện trong khu chế xuất
• Xuất hóa đơn cho trường hợp tạm ngưng 

hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục 
đóng mã số thuế

• Xuất hóa đơn và kê khai cho trường hợp điều 
chuyển tài sản từ chi nhánh hạch toán độc 
lập về công ty mẹ

4. Thuế Thu nhập cá nhân
• Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế Thu 

nhập cá nhân tự in trên máy tính 

5. Thuế Nhà thầu nước ngoài
• Kê khai thuế Nhà thầu nước ngoài cho nhà 

cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế
• Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập 

từ cung cấp thiết bị, xây dựng lắp đặt

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
• Thu nhập từ hoạt động thương mại không 

được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh 
nghiệp

• Thu nhập từ hoạt động hoàn thiện sản phẩm 
sau thuê ngoài gia công được hưởng ưu đãi 
thuế Thu nhập doanh nghiệp
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VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối 
với hoạt động thương mại điện tử và 
kinh doanh trên nền tảng số

Ngày 01/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về việc 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế 
đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh 
doanh trên nền tảng số. Trong đó yêu cầu: 

• Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối 
hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức 
tín dụng có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế 
thay tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có phát 
sinh thu nhập từ Việt Nam từ hoạt động 
kinh doanh thương mại điện tử theo quy 
định của Luật Quản lý thuế. 

• Bộ Tư pháp khẩn trương có ý kiến về dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.   

Ngoài ra, quý vị vui lòng tham khảo thêm bản 
tin nhanh của chúng tôi về Công điện số 
889/CĐ-TTg ban hành ngày 19/10/2022.

(Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 
ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ)

VĂN BẢN THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai áp dụng hóa 
đơn điện tử có mã cơ quan thuế 
khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 28/09/2022, Tổng cục Thuế ban 
hành Thông báo số 464/TB-TCT về kế 
hoạch triển khai áp dụng hóa đơn 
điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo 
từ máy tính tiền như sau:

• Từ 12/09/2022 đến 16/10/2022: 
Phân tích, thiết kế và lập trình 
phần mềm ứng dụng hóa đơn 
điện tử.

• Từ 01/10/2022 đến 16/10/2022: 
Thiết lập hạ tầng kỹ thuật và cài 
đặt ứng dụng.

• Từ 17/10/2022 đến 23/10/2022: 
Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ 
cơ quan thuế.

VĂN BẢN THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn 
điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo 
từ máy tính tiền

• Từ 24/10/2022 đến 06/11/2022: Kiểm 
thử tích hợp hệ thống quản lý hóa đơn 
điện tử của cơ quan thuế với hệ thống 
của các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ 
dữ liệu hóa đơn điện tử.

• Từ 07/11/2022 đến 20/11/2022: Hoàn 
thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử 
đáp ứng yêu cầu phát sinh sau kiểm 
thử.

• Dự kiến từ 21/11/2022: Triển khai hệ 
thống quản lý hóa đơn điện tử.

(Thông báo số 464/TB-TCT ngày 
28/09/2022 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

Quản lý thuế
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thu nhập từ hoạt động thương mại 
không được hưởng ưu đãi thuế Thu 
nhập doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động 
mang tính chất thương mại không gắn với 
dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi, 
không tăng vốn hoặc mở rộng hoạt động 
đầu tư để tăng tài sản thì phần thu nhập 
từ hoạt động thương mại không được áp 
dụng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”).

(Công văn số 2910/TCT-CS ngày 
09/08/2022 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thu nhập từ hoạt động hoàn thiện 
sản phẩm sau thuê ngoài gia công 
được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập 
doanh nghiệp

Nếu trong quá trình gia công một sản 
phẩm theo yêu cầu của khách hàng, công 
ty thuê một công ty trong khu công nghiệp 
khác nhận nguyên vật liệu, thực hiện một 
số công việc gia công nhất định, kiểm tra 
chất lượng rồi giao lại nguyên vật liệu đã 
gia công cho công ty để tiếp tục hoàn 
thiện sản phẩm thì hoạt động đó được coi 
là hoạt động gia công thương mại.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪNVĂN BẢN 

Thu nhập từ hoạt động hoàn thiện 
sản phẩm sau thuê ngoài gia công 
được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập 
doanh nghiệp

Chi phí phát sinh từ hoạt động thuê ngoài 
gia công, kiểm tra hàng là khoản chi phí 
phục vụ hoạt động sản xuất của công ty. Vì 
vậy toàn bộ thu nhập từ hoạt động gia 
công, kiểm tra hàng của công ty được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn. 
Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi 
thuế, mức thuế suất ưu đãi và thời gian 
miễn thuế, giảm thuế để tự kê khai với cơ 
quan thuế theo quy định.

(Công văn số 6089/CTBGI-TTHT ngày 
12/10/2022 ban hành bởi Cục thuế tỉnh 
Bắc Giang)

Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng đối
với dịch vụ môi giới thực hiện trong
khu chế xuất

Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ môi 
giới tại Việt Nam cho khách hàng thuộc 
khu chế xuất tại Việt Nam, dịch vụ môi 
giới được thực hiện và tiêu dùng trong 
khu chế xuất (dịch vụ xuất khẩu), có đầy 
đủ hợp đồng và chứng từ thanh toán tiền 
dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng theo quy 
định; công ty thực hiện lập hóa đơn giá trị 
gia tăng (“GTGT”) với thuế suất thuế 
GTGT là 0%.

Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ môi 
giới cho khách hàng nội địa và công ty 
nước ngoài được thực hiện và tiêu dùng 
tại Việt Nam, công ty lập hóa đơn GTGT 
với thuế suất thuế GTGT là 10%.

(Công văn số 46742/CTHN-TTHT ngày 
23/09/2022 ban hành bởi Cục thuế Hà 
Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Xuất hóa đơn cho trường hợp tạm 
ngưng hoạt động nhưng chưa hoàn 
thành thủ tục đóng mã số thuế

Trường hợp phía nhà thầu của công ty 
đang tạm ngưng hoạt động nhưng chưa 
hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế cần 
có hóa đơn giao cho khách hàng để thực 
hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ 
quan thuế thông báo tạm ngừng kinh 
doanh thì thuộc trường hợp được cấp hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo 
từng lần phát sinh. 

Phía nhà thầu gửi đơn đề nghị cấp hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo 
mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo 
Nghi định 123/2020/NĐ-CP.

(Công văn số 46904/CTHN-TTHT ngày 
26/09/2022 ban hành bởi Cục thuế Hà 
Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Xuất hóa đơn và kê khai cho trường 
hợp điều chuyển tài sản từ chi nhánh 
hạch toán độc lập về công ty mẹ

Trường hợp chi chi nhánh độc lập của 
công ty thực hiện điều chuyển tài sản, 
công cụ, dụng cụ về công ty thì chi nhánh 
thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế 
GTGT theo quy định.

(Công văn số 3238/CTBNI-TTHT ngày 
04/10/2022 ban hành bởi Cục thuế tỉnh 
Bắc Ninh)

Thuế Gián thu
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ
thuế Thu nhập cá nhân tự in trên
máy tính

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng 
từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức 
(bao gồm cả cơ quan thuế), doanh 
nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ 
thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. 
Từ 01/07/2022, cơ quan thuế không tiếp 
tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do 
cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp 
đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của 
cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

(Công văn số 45085/CTHN-TTHT ngày 
13/09/2022 ban hành bởi Cục thuế Hà 
Nội)

Thuế Thu nhập cá nhân
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Kê khai thuế Nhà thầu nước ngoài 
cho nhà cung cấp nước ngoài đã 
đăng ký thuế

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài 
đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, 
nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy 
định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 
79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì tổ 
chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở 
nước ngoài không phải thực hiện kê khai, 
khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung 
cấp ở nước ngoài.

(Công văn số 44297/CTHN-TTHT ngày 
09/09/2022 ban hành bởi Cục thuế Hà 
Nội)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với 
thu nhập từ cung cấp thiết bị, xây 
dựng lắp đặt

Trường hợp các nhà thầu phụ nước 
ngoài có ký hợp đồng cung cấp thiết bị, 
xây dựng lắp đặt và cung ứng dịch vụ với 
nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) phát sinh 
tại Việt Nam thì thu nhập phát sinh tại 
Việt Nam mà nhà thầu phụ nước ngoài 
nhận được thuộc đối tượng chịu thuế 
NTNN.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với 
thu nhập từ cung cấp thiết bị, xây 
dựng lắp đặt

Nếu nhà thầu phụ nước ngoài đáp ứng 
điều kiện về đăng ký kê khai nộp thuế 
trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định 
thì NTNN không phải kê khai nộp thay 
thuế cho nhà thầu phụ nước ngoài. Nếu 
không, NTNN có trách nhiệm kê khai, 
nộp thuế GTGT và thuế TNDN thay nhà 
thầu phụ nước ngoài trên tổng thu nhập 
mà nhà thầu phụ nhận được. 

(Công văn số 3330/CTBNI-TTHT ngày 
05/10/2022 ban hành bởi Cục thuế tỉnh 
Bắc Ninh)

Thuế nhà thầu nước
ngoài
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Thương mại & Hải quan

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Không xét điều kiện giám sát hải
quan khi cấp giấy phép thành lập
doanh nghiệp chế xuất

Trước khi cấp giấy phép đầu tư, cơ quan 
đăng ký đầu tư sẽ không lấy ý kiến của 
cơ quan hải quan để kiểm tra doanh 
nghiệp chế xuất (“DNCX”), và chi nhánh 
DNCX (nếu có) về đáp ứng điều kiện 
giám sát hải quan theo Nghị định số 
35/2022/NĐ-CP ngày 28/03/2022 ban 
hành bởi Chính phủ. 

Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra và xác 
nhận DNCX về khả năng đáp ứng điều 
kiện giám sát hải quan trước khi DNCX 
chính thức đi vào hoạt động. Việc kiểm 
tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện giám 
sát hải quan và chính sách thuế áp dụng 
đối với DNCX thực hiện theo Nghị định 
số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 ban 
hành bởi Chính Phủ. 

Trong trường hợp DNCX và chi nhánh 
DNCX (nếu có) chưa đáp ứng điều kiện 
kiểm tra, giám sát hải quan thì cơ quan 
hải quan đang quản lý DNCX sẽ đề nghị 
cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh 
lại giấy phép.

(Công văn số 3804/TCHQ-GSQL ngày 
14/09/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải 
quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hải quan chỉ giám sát qua camera 
đối với doanh nghiệp chế xuất có rủi
ro

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc 
giám sát hải quan đối với DNCX thông 
qua hệ thống camera đã được quy định 
tại Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 
02/03/2022. 

Theo đó, cơ quan hải quan sẽ:

• Giám sát hình ảnh camera để phát 
hiện dấu hiệu nghi vấn; và 

• Thực hiện kiểm tra và xác minh các 
hoạt động dựa trên hình ảnh camera 
khi xác định được dấu hiệu nghi vấn.

Dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro, cơ 
quan hải quan sẽ tiến hành giám sát các 
DNCX theo chu kỳ hàng tháng.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm triển 
khai hệ thống camera để giám sát hoạt 
động của DNCX, kể cả giám sát kho thuê 
ngoài của DNCX.

(Công văn số 3877/TCHQ-GSQL ngày 
20/09/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải 
quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Sản phẩm nhận lại từ doanh nghiệp 
chế xuất sau quá trình gia công 
thuộc đối tượng chịu thuế nhập 
khẩu và 10% thuế GTGT 

Đối với doanh nghiệp nội địa:

Khi doanh nghiệp nội địa nhận lại sản 
phẩm đặt gia công từ DNCX thì doanh 
nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế 
nhập khẩu và 10% thuế GTGT.

Đối với doanh nghiệp chế xuất cung cấp 
hoạt động gia công: 

Trường hợp hoạt động gia công của 
DNCX cho doanh nghiệp nội địa được coi 
là hoạt động mua bán hàng hóa hoặc 
hoạt động liên quan trưc tiếp đến mua 
bán hàng hóa tại Việt Nam, thì DNCX 
phải hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế 
GTGT với thuế suất 10% cho hoạt động 
gia công này.

(Công văn số 3805/TCHQ-TXNK ngày 
14/09/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải 
quan)
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Bán, thanh lý hàng hóa của doanh 
nghiệp chế xuất vào thị trường nội 
địa 

Trường hợp DNCX bán, thanh lý tài sản 
vào thị trường nội địa, DNCX không phải 
làm thủ tục hải quan nếu hàng hóa, thiết 
bị:

• Được mua từ nội địa thuộc diện miễn 
khai hải quan; hoặc 

• Nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy 
đủ chính sách thuế, chính sách quản 
lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm 
nhập khẩu.

Bán, thanh lý hàng hóa có nguồn gốc 
nhập khẩu và đã được hưởng ưu đãi 
thuế, chính sách quản lý theo chế độ 
của DNCX

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được 
hưởng ưu đãi thuế, chính sách quản lý 
theo chế độ của DNCX thì DNCX phải tiến 
hành thủ tục thanh lý và được lựa chọn 
hình thức:  

• Mở tờ khai chuyển mục đích sử dụng; 
hoặc

• Mở tờ khai XNK tại chỗ khi thanh lý 
hàng hóa với doanh nghiệp nội địa.

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Bán, thanh lý các tài sản trong gói thầu 
thi công nội thất văn phòng

DNCX phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu 
và thuế GTGT căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật của nhà thầu và các tài liệu có liên 
quan. Riêng đối với vật tư đã tiêu hao 
trong quá trình thi công như sơn, keo, 
băng dính, v.v. thì không phải kê khai, 
nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

(Công văn số 4067/TCHQ-TXNK ngày 
29/09/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải 
quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT 
đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho 
ngoại quan vào thị trường nội địa 
để sản xuất xuất khẩu

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về xử lý 
thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với 
hàng hóa di chuyển giữa kho ngoại quan 
và thị trường nội địa như sau: 

• Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa 
giữa kho ngoại quan vào thị trường 
nội địa được xem là quan hệ xuất 
khẩu, nhập khẩu;

• Hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại 
quan vào thị trường nội địa để sản 
xuất xuất khẩu được: 

✓ Miễn thuế nhập khẩu; và

✓ Thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT.

(Công văn số 4199/TCHQ-TXNK và Công 
văn số 4200/TCHQ-TXNK ngày
06/10/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải 
quan)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thương mại & Hải quan
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VĂN BẢN MỚI 

In giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa trên giấy A4 thông thường

Kể từ ngày 15/10/2022, các mẫu chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (“C/O”) có thể 
được tải từ Hệ thống quản lý và cấp 
chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công 
thương (địa chỉ https://ecosys.gov.vn) và 
in trên giấy trắng, kích thước A4 theo 
tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, 
AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-
CU và S. 

Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công 
thương phát cho thương nhân vẫn được 
tiếp tục sử dụng hết ngày 15/04/2023.

(Thông báo số 257/TB-BCT ngày 
10/10/2022 ban hành bởi Bộ Công 
thương)

VĂN BẢN MỚI

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm
thời đối với một số sản phẩm bàn, 
ghế từ Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa

Theo cuộc điều tra liên quan đến thuế 
chống bán phá giá (“CBPG”) đối với một 
số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ 
Trung Quốc, Bộ Công thương đã ra quyết 
định áp dụng thuế CBPG tạm thời.

Mức thuế CBPG được áp dụng là 35,2% 
(đối với sản phẩm bàn) và 21,4% (đối với 
sản phẩm ghế).

Thuế CBPG có hiệu lực từ ngày 
15/10/2022 và áp dụng trong thời hạn 
120 ngày (trừ trường hợp được gia hạn, 
thay đổi, hoặc hủy bỏ).

(Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 
30/09/2022 ban hành bởi Bộ Công 
thương

Thương mại & Hải quan
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