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06. Thương mại & Hải quan
• Khai bổ sung phí nhãn hiệu sau khi nhập

khẩu hàng hóa
• Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A12 sử

dụng để sản xuất xuất khẩu không được
hoàn thuế nếu gửi đi gia công

• Bán nguyên vật liệu dùng để sản xuất xuất
khẩu cho đối tác nước ngoài

• Giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

• Chính sách miễn, giảm thuế Giá trị gia tăng
và hướng dẫn áp dụng tại khâu nhập khẩu

01. Quản lý thuế
• Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ

sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định
chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về
hóa đơn, chứng từ

• Nghị quyết của Chính phủ về việc miễn giảm
thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế
nhằm hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh

02. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
• Nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với

thu nhập từ lãi tiền gửi
• Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với

thu nhập từ bồi thường
• Chi phí tiêu hủy hàng hóa không được trừ
• Chi phí thanh toán vào tài khoản cơ quan thi

hành án

04. Thuế Nhà thầu nước
ngoài
• Thuế nhà thầu đối với dịch vụ bao thanh

toán quốc tế
• Thuế nhà thầu đối với trường hợp cung

cấp hàng hóa đi kèm dịch vụ

05. Thuế Thu nhập cá nhân &
Bảo hiểm
• Nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế Thu nhập cá

nhân đối với khoản tiền lương do công ty
mẹ trả hộ

• Thông báo về việc in thẻ bảo hiểm y tế theo
mẫu mới

03. Thuế Gián thu
• Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho

hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
• Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án

đầu tư mở rộng
• Thuế Giá trị gia tăng vãng lai đối với hoạt

động xây dựng
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VĂN BẢN KHÁC

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa
đổi, bổ sung Nghị định số
126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản lý thuế và
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy
định về hóa đơn, chứng từ

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề
xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung
nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi
cho việc thực hiện của người nộp thuế
trong thời gian vừa qua. Theo đó, một số
nội dung nổi bật được quy định tại Dự
thảo Nghị định sửa đổi như sau:

- Quy định trách nhiệm về việc khai thuế
thay, nộp thuế thay, cung cấp thông tin
của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Sửa đổi quy định về việc tạm nộp thuế
Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 75% của
03 quý đầu năm: Dự thảo Nghị định sửa
đổi theo hướng tổng số thuế TNDN đã tạm
nộp của 04 quý không được thấp hơn 80%
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
theo quyết toán năm. Quy định sửa đổi
này được áp dụng từ kỳ tính thuế 2021.

(Dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính)

Nghị quyết của Chính phủ về việc
miễn giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn
thời hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ phục
hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh

Chính phủ ban hành Nghị quyết số
11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình,
trong đó bao gồm các giải pháp về miễn,
giảm thuế, phí, lệ phí và gia hạn thời hạn
nộp thuế trong năm 2022 như sau:

- Giảm 2% thuế suất Giá trị gia tăng
(“GTGT”) đối với các nhóm hàng hóa, dịch
vụ đang chịu thuế suất 10% (đã được
Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định
số 15/2022/NĐ-CP) (*);

- Cho phép hạch toán vào chi phí hợp lý
khoản chi ủng hộ, tài trợ chống dịch (đã
được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị
định số 15/2022/NĐ-CP) (*);

- Giảm 50% mức thuế Bảo vệ môi trường
(“BVMT”) đối với nhiên liệu bay theo Nghị
quyết số 13/2021/UBTVQH15;

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước
của năm 2022;

- Áp dụng mức thuế Xuất nhập khẩu
(“XNK”) mới theo Nghị định số
101/2021/NĐ-CP;

- Giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản
xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị
định số 103/2021/NĐ-CP;

- Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, thuế
Thu nhập cá nhân (“TNCN”), thuế GTGT,
thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) và tiền thuê
đất trong năm 2022 (Hiện nay Bộ Tài chính
đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định
chi tiết nội dung này);

(Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022
của Chính phủ)

Quản lý thuế
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập
từ lãi tiền gửi

Trường hợp công ty đang được hưởng ưu
đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư do
đáp ứng điều kiện về địa bàn mà có khoản
tiền nhàn rỗi mang đi gửi tổ chức tín dụng
(không phân biệt tổ chức tín dụng ở trong
hay ngoài địa bàn ưu đãi) và phát sinh
khoản lãi tiền gửi do tổ chức tín dụng chi
trả thì đây là khoản thu nhập từ đầu tư tài
chính không liên quan đến dự án đầu tư
đang được hưởng ưu đãi. Theo đó, công ty
không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối
với khoản thu nhập từ khoản lãi tiền gửi
này.

(Công văn số 261/CTHPH-TTHT ngày
26/01/2022 của Cục Thuế TP. Hải Phòng)

Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập
từ bồi thường

Trường hợp công ty đang được hưởng ưu
đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa
bàn, đối với thu nhập nhận được từ khách
hàng như một khoản bồi thường vi phạm
hợp đồng do không sử dụng hết phần
nguyên vật liệu đầu vào của dự án đầu tư
đang được hưởng ưu đãi tại địa bàn khu
kinh tế thì khoản thu nhập này cũng được
hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

(Công văn số 194/CTHPH-TTHT ngày
21/01/2022 của Cục Thuế TP. Hải Phòng)

Chi phí tiêu hủy hàng hóa không được
trừ

Trường hợp công ty có sản phẩm hàng hóa
mà Bộ Y tế đã có thông báo đình chỉ lưu
hành và thu hồi trên toàn quốc và buộc
phải tiêu hủy thì chi phí tiêu hủy hàng hóa
này không thuộc trường hợp bất khả
kháng, là khoản chi phí không được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

(Công văn số 1827/CTBDU-TTHT ngày
11/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình
Dương)

Chi phí thanh toán vào tài khoản cơ
quan thi hành án

Trường hợp công ty thực hiện thanh toán
tiền xây dựng công trình cho đơn vị thi
công xây dựng vào tài khoản của cơ quan
thi hành án theo Quyết định của cơ quan
thi hành án “về việc thu tiền của người
phải thi hành án đang do người thứ ba
giữ” thì đây được coi là hình thức thanh
toán qua ngân hàng. Khoản chi này được
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều
kiện quy định tại Điều 4 Thông tư
96/2015/TT-BTC.

(Công văn số 1826/CTBDU-TTHT ngày
11/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình
Dương)

Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt
động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn
điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
và khai thuế giá trị gia tăng theo phương
pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT
cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung
cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Đồng tiền ghi trên hóa đơn được sử
dụng bằng ngoại tệ, người bán đồng thời
phải thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại
tệ với đồng Việt Nam.

(Công văn số 4251/CTHN-TTHT ngày
28/01/2022 ban hành bởi Cục thuế TP.
Hà Nội)

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
mở rộng

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án
đầu tư chia nhiều giai đoạn:

Đối với những hạng mục đầu tư đã hoàn
thành, phát sinh doanh thu thì không được
hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời
điểm phát sinh doanh thu. Số thuế GTGT
đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh
doanh thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ
quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số
130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ
Tài chính thì được xem xét giải quyết hoàn
thuế.

Đối với những hạng mục đang trong giai
đoạn đầu tư, khai thuế GTGT đầu vào của
dự án đầu tư trên tờ khai thuế GTGT mẫu
02/GTGT và thực hiện bù trừ với việc khai
thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh
doanh đang thực hiện trên tờ khai thuế
GTGT 01/GTGT. Trường hợp sau khi thực
hiện bù trừ, số thuế đầu vào của dự án đầu
tư chưa được khấu trừ hết thì được giải
quyết hoàn theo Khoản 3, Điều 1 Thông tư
số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của
Bộ Tài chính.

(Công văn số 1068-CTBDU-TTHT ngày
21/01/2022 ban hành bởi Cục thuế tỉnh Bình
Dương)

Thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động
xây dựng

Trường hợp Công ty có hoạt động xây
dựng ở ngoại tỉnh (không phải trụ sở
chính) thì hoạt động của Công ty thuộc đối
tượng phải kê khai và nộp thuế vãng lai
ngoại tỉnh theo quy định và từ ngày
01/01/2022 (ngày có hiệu lực thi hành
Thông tư 80/2021/TT-BTC) thì tỷ lệ phân
bổ thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động
xây dựng ngoại tỉnh là 1%

Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu
vào chưa khấu trừ hết (bao gồm cả số
thuế GTGT đã nộp vãng lại ngoại tỉnh) thì
Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn
tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-
BTC nếu áp dụng được các điều kiện về kê
khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

(Công văn số 1261/CTBDU-TTHT ngày
25/01/2022 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Bình Dương)

Thuế gián thu
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Thuế Nhà thầu
nước ngoài

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ bao
thanh toán quốc tế

Trường hợp công ty Việt Nam (Bên
bán) có phát sinh hoạt động bán hàng
hóa cho khách hàng (Bên mua) tại
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, theo đó, liên
quan đến nghĩa vụ thanh toán, hai bên
có thỏa thuận sử dụng dịch vụ bao
thanh toán quốc tế của tổ chức tín
dụng đặt tại Hợp chủng quốc Hoa kỳ.
Trường hợp bên bán yêu cầu được
thanh toán trước hạn, thì bên bán
phải trả một khoản phí cho tổ chức tín
dụng. Tổ chức tín dụng thuộc đối
tượng áp dụng thuế nhà thầu theo
quy định. Nếu đây là dịch vụ bao
thanh toán quốc tế theo quy định của
pháp luật thì bên bán có trách nhiệm
kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà
thầu thay cho tổ chức tín dụng như
sau:

- Thuế GTGT: Dịch vụ bao thanh toán
quốc tế thuộc đối tượng không chịu
thuế GTGT;

- Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ thuế TNDN
tính trên doanh thu tính thuế 5%.

(Công văn số 290/CTHPH-TTHT ngày
27/01/2022 của Cục Thuế TP. Hải
Phòng).

Thuế nhà thầu đối với trường hợp
cung cấp hàng hóa đi kèm dịch vụ

Trường hợp công ty Việt Nam ký hợp đồng
mua máy móc thiết bị có bao gồm dịch vụ
đi kèm tại Việt Nam với công ty nước
ngoài, nếu hợp đồng tách riêng được giá trị
máy móc nhập khẩu và giá trị dịch vụ đi
kèm thì công ty kê khai và nộp thay thuế
nhà thầu như sau:

- Thuế GTGT:

• Giá trị hàng hóa: chỉ phải chịu thuế
GTGT khâu nhập khẩu theo quy định;

• Giá trị dịch vụ: áp dụng thuế suất 5%
trên doanh thu.

Công ty được kê khai, khấu trừ chứng từ
nộp thuế GTGT thay cho phía nhà thầu
nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ
và không được tính vào chi phí được trừ
đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã
được khấu trừ này.

- Thuế TNDN:

• Giá trị máy móc nhập khẩu và phí vận
chuyển: áp dụng thuế suất 1% trên
doanh thu.

• Giá trị dịch vụ: áp dụng thuế suất 5%
trên doanh thu.

Số thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước
ngoài được tính vào chi phí được trừ khi
tính thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện
theo quy định.

(Công văn số 303/CTLAN-TTHT ngày
15/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Long An).
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế
TNCN đối với khoản tiền lương do
công ty mẹ trả hộ

Công ty có sử dụng lao động là người
Nhật Bản từ Công ty mẹ ở nước ngoài
sang để làm việc, theo thỏa thuận toàn
bộ tiền lương của người lao động này do
Công ty ở Việt Nam trả (bao gồm cả phần
công ty mẹ trả hộ cho người lao động
này tại Nhật Bản, Công ty sẽ hoàn trả
khoản trả hộ này cho Công ty mẹ ở nước
ngoài) và người lao động chỉ có thu nhập
từ công việc tại Công ty, không kiêm
nhiệm công việc tại nơi khác thì Công ty
có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp
thuế TNCN trên tổng thu nhập chịu thuế
trả cho cá nhân lao động nước ngoài.

(Công văn số 53948/CTHN-TTHT ngày
13/12/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội)

Thông báo về việc in thẻ bảo hiểm y
tế (“BHYT”) theo mẫu mới

Bảo hiểm xã hội TP. HCM thông báo kể
từ ngày 11/02/2022, các trường hợp sau
đây sẽ được cấp thẻ BHYT mẫu mới theo
Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày
03/12/2020:

- Cấp thẻ BHYT cho người mới tham gia
lần đầu;

- Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi
thông tin ghi trên thẻ.

Các thẻ BHYT mẫu cũ đã được cấp trước
11/02/2022 vẫn tiếp tục được sử dụng
song hành cùng thẻ BHYT mới và có giá
trị như nhau.

(Công văn số 519/BHXH-CST ngày
11/02/2022 của Bảo hiểm xã hội TP.
HCM)

Thuế Thu nhập cá nhân
& bảo hiểm



Liên hệ
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích tham
khảo chuyên môn,  không phát hành hoặc bán
trên thị trường

Bản tin Thuế | Tháng 02/2022 | Trang 7

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Khai bổ sung phí nhãn hiệu sau khi
nhập khẩu hàng hóa

Về việc khai bổ sung phí bản quyền cho
nhiều tờ khai nhập khẩu, Tổng cục Hải
quan đã có công văn hướng dẫn bổ sung
như sau:

Các doanh nghiệp có thể khai bổ sung
cho tất cả các tờ khai phát sinh trong kỳ
trên cùng một tờ khai bổ sung với điều
kiện đảm bảo trị giá khoản phí bản quyền
được phân bổ hết cho hàng hóa nhập
khẩu chịu khoản phí đó.

Doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo
bổ sung tại:

- Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai
nhập khẩu ban đầu; hoặc

- Chi cục hải quan nơi phát sinh tờ khai
phải khai bổ sung nhiều nhất.

(Công văn số 279/TCHQ-TXNK ngày
24/01/2022 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan)

Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình
A12 sử dụng để sản xuất xuất khẩu
không được hoàn thuế nếu gửi đi
gia công

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa nhập
khẩu để sản xuất, kinh doanh đã nộp
thuế nhưng đã đưa vào sản xuất hàng
hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm
thì được hoàn thuế.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 36 Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP, trường hợp
doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu đối
với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh
doanh nhưng không trực tiếp sản xuất
sản phẩm mà giao toàn bộ hàng hóa
nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia
công sau đó nhận lại sản phẩm sau gia
công để xuất khẩu ra nước ngoài thì
không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa
được hoàn thuế theo quy định.

(Công văn số 185/TCHQ-TXNK ngày
17/01/2022 của Tổng cục Hải quan về
việc hoàn thuế nhập khẩu)

Bán nguyên vật liệu dùng để sản
xuất xuất khẩu cho đối tác nước
ngoài

1. Nguyên vật liệu đã nhập khẩu để sản
xuất xuất khẩu theo mã loại hình E31

Nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản
xuất xuất khẩu nhưng sau đó xuất bán ra
nước ngoài thì người khai hải quan phải
thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử
dụng trước khi xuất khẩu theo quy định.

2. Nguyên vật liệu mua trong nước sau
đó xuất khẩu

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh
xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua
trong nước thì sử dụng mã loại hình B11
và đáp ứng các quy định sau:

- Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh
mục hàng hóa cấm hoặc tạm dừng xuất
khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên;

- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh
mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép,
theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài phải có giấy phép
hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy
định.

(Công văn số 86/HQTPHCM-GSQL ngày
12/01/2022 của Cục Hải quan TP. HCM)

Thương mại & Hải quan
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Giải đáp một số vướng mắc khi thực
hiện Nghị định số 111/2021/NĐ-CP

Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất
khẩu, không tiêu thụ trong nước; và hàng
hóa là quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng
phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo
quy định.

Trường hợp linh kiện nhập khẩu không
thể hiện được các nội dung bắt buộc trên
hàng hóa, thì trên bao bì nhập khẩu phải
có nhãn với các nội dung bắt buộc theo
quy định.

(Công văn số 408/TCHQ-GSQL ngày
10/02/2022 của Tổng cục Hải quan)

Chính sách miễn, giảm thuế GTGT và
hướng dẫn áp dụng tại khâu nhập
khẩu

1. Về chính sách miễn, giảm thuế GTGT

Ngày 28/01/2022, Chính Phủ đã ban hành
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định
15”) quy định chi tiết chính sách miễn,
giảm thuế theo Nghị quyết số
43/2022/QH15. Các nội dung liên quan chi
tiết đến Nghị định 15 đã được đề cập
trong Bản tin nhanh gửi tới Quý khách
hàng. Xin vui lòng tham khảo nội dung chi
tiết tại đường link sau đây.

2. Về việc áp dụng Nghị định 15 tại khâu
nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã đưa ra một số
hướng dẫn về việc áp dụng Nghị định 15
tại khâu nhập khẩu. Cụ thể:

- Áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% với
hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục
hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế
GTGT đáp ứng tiêu chí tại cột (8) “Tên sản
phẩm”, cột (9) “Nội dung” của Phụ lục I và
Phần A, Phụ lục III; cột (3) “Hàng hóa” của
phần B, Phụ lục III; và hàng hóa nhập khẩu
chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II;

- Việc xác định mã số HS của hàng hóa
tại Phụ lục I và Phụ lục III phụ thuộc
vào chi tiết của chương (02 số), nhóm
(04 số), phân nhóm (06 số) và mã số
(08 số). Ví dụ: nếu chương có chi tiết
nhóm nhưng không chi tiết phân nhóm
hoặc mã số thì toàn bộ mã hàng 08
chữ số thuộc nhóm đó áp dụng thuế
GTGT 10%. Nguyên tắc này được áp
dụng tương tự với chương, phân nhóm
và mã số;

- Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột
(10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột
(4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai
mã HS theo thực tế hàng hóa nhập
khẩu;

- Trên tờ khai nhập khẩu, người khai
hải quan phải chọn mã VB195 để khai
báo thuế GTGT 8%;

- Chỉ các tờ khải hải quan đăng ký từ 0h
ngày 01/02/2022 trở đi mới được giảm
thuế GTGT.

(Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày
28/01/2022 và Công văn số 521/TCHQ-
TXNK ngày 18/02/2022 của Tổng cục
Hải quan)

Thương mại & Hải quan
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