Bản tin nhanh
về Thuế và Luật
Tháng 01 năm 2022

I.

Bản tin về thuế

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
(i)

Lưu ý khi xác định tổng doanh thu để đạt điều kiện được giảm 30% thuế TNDN
Theo quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP và Nghị định 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế TNDN cho
năm 2020 và 2021, tổng doanh thu để xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm 30% thuế
TNDN sẽ không bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính. Tuy nhiên, theo Công văn 4454/TCT-CS
ngày 19/11/2021 của Tổng Cục thuế (“TCT”), trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh
chính là hỗ trợ dịch vụ tài chính thì doanh thu từ hoạt động tài chính sẽ được đưa vào tổng doanh thu để
xác định điều kiện giảm 30% thuế TNDN.
Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Công văn 3918/TCT-CS ngày 12/10/2021, doanh thu bán hàng hóa và cung
cấp dịch vụ sẽ không bao gồm các loại thuế gián thu như thuế GTGT phải nộp (kể cả trường hợp nộp
thuế theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế bảo vệ môi trường.

(ii)

Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ tạm ứng đã chuyển thành
phải thu
Theo Công văn số 4325/TCT-CS ngày 9/11/2021 của TCT, doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ
phải thu khói đòi theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC sau khi khoản nợ tạm ứng được chuyển
thành nợ phải thu theo thỏa thuận của bên mua và bên bán. Lưu ý, khoản trích lập dự phòng cần đáp
ứng các điều kiện về chứng từ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 48/2019/TT-BTC để được tính chi
phí hợp lệ.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn, chứng từ
(i)

Đăng ký đầu tư dự án theo hạng mục sẽ được hoàn thuế cho các hạng mục đang trong quá trình
xây dựng
Theo Công văn 4838/TCT-CS ngày 10/12/2021, trường hợp doanh nghiệp đăng ký dự án theo các hạng
mục đầu tư trong đó có hạng mục đã hoàn thành đi vào hoạt động và có hạng mục đang trong giai đoạn
đầu tư theo tiến độ đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp thực hiện kê khai
thuế GTGT phát sinh cho các hạng mục đang đầu tư trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT dành cho dự
án đầu tư. Sau khi thực hiện bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trên tờ
khai mẫu 01/GTGT, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế cho số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa khấu trừ
hết theo quy định của Thông tư 130/2016/TT-BTC.

(ii)

Không hoàn thuế GTGT cho kỳ kê khai không phát sinh doanh thu từ hoạt động xuất khẩu
Theo Công văn 4815/TCT-CS ngày 9/12/2021, trường hợp doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế GTGT đầu
vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong một giai đoạn nhưng một hoặc một số kỳ kê khai thuế
trong giai đoạn đề nghị hoàn thuế không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì doanh nghiệp chỉ được xử lý
hoàn thuế cho kỳ kê khai phát sinh doanh thu xuất khẩu. Số thuế GTGT đầu vào của kỳ kê khai không
phát sinh doanh thu xuất khẩu sẽ được chuyển khấu trừ tiếp sang các kỳ kê khai thuế tiếp theo.
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(iii)

Được hoàn thuế GTGT trong trường hợp giấy phép xây dựng được cấp sau thời điểm dự án đi vào hoạt
động sản xuất kinh doanh
Theo Công văn 4491/TCT-CS ngày 23/11/2021, trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép xây dựng
sau thời điểm dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng
theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và tại thời điểm đề nghị hoàn thuế dự án đã đáp ứng các điều
kiện về khấu trừ thì thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư.

(iv)

Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT khi giải thể đối với số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ nhưng
không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT phát sinh trong quá trình hoạt động
Theo Công văn 4329/TCT-CS ngày 10/11/2021, trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào
lũy kế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào không
đủ điều kiện hoàn nhưng đủ điều kiện khấu trừ (Ví dụ thuế GTGT đầu vào liên quan đến doanh thu bán
hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong nước) thì doanh nghiệp đó được hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh
nghiệp theo quy định của Thông tư 130/2016/TT-BTC.

(v)

Người nộp thuế phải đăng ký sử dụng loại hóa đơn (có mã hoặc không có mã) theo thông báo của cơ
quan thuế
Ngày 27/12/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 5113/TCT-CS hướng dẫn một số nội dung về
hóa đơn điện tử (“HĐĐT”). Một số điểm nổi bật của Công văn 5113 như sau:
–

Nếu người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh, trong đó bao gồm cả hoạt động kinh doanh
thuộc lĩnh vực được phép sử dụng HĐĐT không có mã của Cơ quan thuế (kinh doanh thương mại
điện tử, kinh doanh siêu thị, nước sạch, bảo hiểm,…); và hoạt động kinh doanh không thuộc lĩnh
vực được phép sử dụng HĐĐT không có mã của Cơ quan thuế, người nộp thuế được đăng ký đồng
thời cả 02 loại có mã và không có mã của Cơ quan thuế tương ứng với từng hoạt động sản xuất
kinh doanh. Tổng cục thuế sẽ nâng cấp ứng dụng hóa đơn điện tử để đáp ứng cách thức áp dụng
này.

–

Trường hợp Cơ quan thuế đã thông báo cho người nộp thuế áp dụng HĐĐT có mã của Cơ quan
thuế nhưng người nộp thuế đăng ký áp dụng HĐĐT không có mã, người nộp thuế phải thực hiện
thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn có mã. Nếu không thực hiện thay đổi thì Cơ quan thuế
sẽ đánh giá mức độ rủi ro để ban hành Quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp để kiểm tra về
việc đáp ứng các điều kiện hạ tầng CNTT.

3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”)
(i)

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ, cá
nhân kinh doanh
Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2021/TT-BTC (“Thông tư 100/2021”) sửa đổi, bổ
sung Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh với một số điểm thay đổi đáng lưu ý như sau:
–

Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh
doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và
thuế TNCN. Theo Thông tư 40 trước đây, cá nhân kinh doanh không trọn năm vẫn phải nộp thuế
GTGT và thuế TNCN nếu thu nhập quy đổi bình quân của năm đó trên 100 triệu.

–

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá
nhân có phải nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

–

Sàn thương mại điện tử chỉ khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn trên cơ
sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch
thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì Cục Thuế phối
hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh
doanh để quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Theo Thông tư 40 trước đây, tổ chức là chủ sở
hữu sàn giao dịch thương mại điện tử bắt buộc thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá
nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Thông tư 100 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.
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4. Quản lý thuế
(i)

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội (“BHXH”)
Để phục vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý thuế, ngày 9/7/2021, TCT và BHXH Việt Nam
đã ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác số 1999/QCPH-BHXH-TCT. Ngày 6/12/2021,
TCT đã ban hành Công văn số 4740/TCT-DNNCN hướng dẫn các cục thuế địa phương về việc thực hiện
quy chế phối hợp, theo đó:
–

Cơ quan thuế và cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc chia sẻ các dữ liệu về người nộp thuế thông qua
hệ thống công nghệ thông tin (“CNTT”) được kết nối trực tiếp giữa TCT và BHXH Việt Nam.

–

Cơ quan thuế sẽ khai thác thông tin người nộp thuế nhằm hỗ trợ xây dựng tiêu chí quản lý và đánh
giá rủi ro về thuế và quyết định biện pháp thanh tra, kiểm tra thuế, đồng thời là nguồn dữ liệu để
đối chiếu thông tin trong quản lý thuế TNCN.

–

Nếu cơ quan thuế đánh giá người nộp thuế có rủi ro liên quan đến việc tham gia đóng các khoản
BHXH cho người lao động thì có thể phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng chuyên đề kiểm tra.

5. Các loại thuế, phí khác
(i)

Tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ tháng 12/2021 đến hết
tháng 5/2022
Theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ (“LPTB”) đối với
ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong
nước, từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị
định số 20/2019/NĐ-CP. Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu LPTB tiếp tục thực hiện theo quy định tại
Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.
Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

II. Bản tin về pháp luật
1. Thay đổi trong quy định về dán nhãn hàng hóa
Ngày 9/12/2021, Chính phủ thông qua Nghị định 111/2021/NĐ-CP (“Nghị định 111”), sửa đổi bổ sung
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (“Nghị định 43”). Nghị định 111 sẽ có hiệu lực từ ngày
15/02/2022 với các nội dung đáng chú ý sau:
–

Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nghị định 111 bổ sung các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn
gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam như tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tên nhà sản xuất
hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài, nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng để
thay đổi nhãn mác, xuất xứ hàng hóa;

–

Đối với hàng hóa xuất khẩu: Nghị định 111 mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm việc dán nhãn
hàng hóa xuất khẩu và tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa để hạn chế tình trạng gian lận thương
mại, chuyển tải bất hợp pháp và bảo vệ lợi ích quốc gia khi xuất khẩu. Về nguyên tắc, nhãn hàng
hóa xuất khẩu được ghi theo quy định của nước nhập khẩu và không được thể hiện những nội dung
bị cấm (ví dụ: hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền, gây ảnh hưởng đến an ninh,
chính trị, kinh tế, xã hội). Trong trường hợp nhãn hàng hóa thể hiện xuất xứ hàng hóa thì cần tuân
thủ quy định tại Nghị định 111 về ghi xuất xứ hành hóa.

–

Điều chỉnh cách xác định và ghi xuất xứ hàng hóa:
■

Đối với hàng hóa xác định được xuất xứ: ghi xuất xứ trên nhãn, thể hiện bằng một trong các
cụm từ sau: “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản
phẩm của” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa;

■

Đối với hàng hóa không xác định được xuất xứ: ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để
hoàn thiện hàng hóa, thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện
công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn
tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công
đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa;

■

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng
để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt.
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–

Bổ sung một số hướng dẫn mới về ghi nhãn hàng hóa:
■

Một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa có thể được thực hiện bằng phương
thức điện tử theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

■

Trường hợp trang thiết bị y tế lưu hành tại Việt Nam mà chưa có số đăng ký lưu hành thì nhãn
hàng hóa ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá
nhân trên giấy phép nhập khẩu.

2. Xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động
công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 6/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng nghị định
về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
(“Cơ chế thử nghiệm Fintech”). Theo đó, NHNN có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan
liên quan xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt.
–

Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm Fintech được đính kèm Tờ trình số 62/TTrNHNN ngày 03/8/2021 quy định các nội dung chính sau:
■

Lần đầu tiên giới thiệu các định nghĩa về fintech như:
(i)

Fintech trong lĩnh vực ngân hàng là những đổi mới sáng tạo về dịch vụ tài chính dựa trên
công nghệ được áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng;

(ii)

Công ty fintech là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, được thành lập và hoạt động
hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp 2020 độc lập cung ứng giải
pháp fintech hoặc thông qua hợp tác với tổ chức tín dụng để cung ứng giải pháp fintech
ra thị trường

(iii)

Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P lending) là hoạt động cho vay dựa trên nền tảng
công nghệ tài chính được thiết kế và xây dựng trên nền tảng giao dịch trực tuyến kết nối
trực tiếp người đi vay và người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính như tổ
chức tín dụng.

■

Quy định các lĩnh vực tham gia Cơ chế thử nghiệm Fintech, bao gồm: cho vay ngang hàng
(P2P lending), cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ, chia sẽ dữ liệu qua giao diện lập trình
ứng dụng (API), ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) trong hoạt động ngân hàng,
chấm điểm tín dụng (credit scoring), ứng dụng các công nghệ khác trong hỗ trợ nghiệp vụ
ngân hàng;

■

Đơn vị tham gia Cơ chế thử nghiệm Fintech phải là pháp nhân thành lập và hoạt động hợp
pháp trên lãnh thổ Việt Nam, có giải pháp fintech đảm bảo tính mới, tính sáng tạo, khả thi và
được quản lý rủi ro đầy đủ và được NHNN chấp thuận.

Dự kiến Cơ chế thử nghiệm Fintech sẽ được triển khai từ 1-2 năm. Dựa trên kết quả từ Cơ chế thử
nghiệm Fintech, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các
mảng hoạt động fintech trong tương lai.
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