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QUẢN LÝ THUẾ 

 

Cấp tài khoản giao dịch điện tử thuế với cá 

nhân 

 

Ngày 05/02/2021, Tổng Cục Thuế ban hành 

Công văn số 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh 

tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện 

tử trong lĩnh vực thuế với cá nhân.  

Qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống ETAX và 

TMS từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 

cho thấy mặc dù các Cục Thuế đã thực hiện 

triển khai điện tử tuy nhiên cho đến nay chỉ có 

một số Cục Thuế đã đạt hiệu quả cao trong 

thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và 

dịch vụ thuế điện tử,bên cạnh đó vẫn còn tồn 

tại một số Cục Thuế có số lượng tài khoản 

giao dịch điện tử và tờ khai điện tử đạt rất 

thấp. Đồng thời, số lượng cá nhân đăng ký tài 

khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so 

với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ 

quan thuế đang quản lý, chiếm rất ít so với 

tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số 

thuế đang hoạt động hiện nay. 

Tổng Cục Thuế đã chỉ đạo các Cục thuế địa 

phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng 

sau đây: 

• Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nội dung 

tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để 

khuyến khích người nộp thuế là cá nhân 

có mã số thuế chưa có chữ ký số được 

cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực 

hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ 

quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài 

khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ 

sơ Quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ 

thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ 

sơ giấy tại các cơ quan thuế, 

• Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện 

đăng ký tài khoản giao dịch điện tử tại 

Phụ lục kèm theo Công văn. 

 

 

 

 

Mã số thuế (“MST”) khi chuyển đổi Chi 

nhánh độc lập sang phụ thuộc 

 

Ngày 1/3/2021 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 

hành Công văn số 6268/CTHN-TTHT thay 

thế cho Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 

2/11/2020 về việc kê khai thuế TNDN tập 

trung của chi nhánh. 

Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội đã sửa đổi 

quan điểm về thủ tục đăng ký thuế khi Chi 

nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ 

độc lập sang phụ thuộc. Chi tiết như sau: chỉ 

yêu cầu Chi nhánh thực hiện thủ tục thay 

đổi thông tin đăng ký thuế, không cần cấp 

lại MST mới. Trước đó, tại Công văn số 

95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020, Cục thuế 

TP. Hà Nội đã hướng dẫn theo hướng Chi 

nhánh phải đóng MST cũ và đăng ký lại 

MST mới. 
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VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Thuế GTGT cung cấp dịch vụ cho tổ chức 

nước ngoài nhưng được thực hiện tại Việt 

Nam 

 

Ngày 15/1/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 

ban hành Công văn số 66/CTBNI-TTHT, cụ 

thể: 

• Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch 

vụ với doanh nghiệp ở nước ngoài 

(Bên thuê dịch vụ) để thực hiện dịch 

vụ sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành 

máy móc cho Công ty TNHH 

Samsung Display Việt Nam (Doanh 

nghiệp chế xuất) thì công ty lập hóa 

đơn GTGT để giao cho bên thuê dịch 

vụ. 

• Công ty được áp dụng thuế GTGT 

0% nếu các dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng và vận hành máy móc được 

thực hiện tại Công ty TNHH 

Samsung Display Việt Nam, đảm bảo 

điều kiện tiêu dùng trong khu phi thuế 

quan, đồng thời áp dụng đầy đủ các 

điều kiện để áp dụng thuế suất 0% 

theo Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

Công ty không đáp ứng điều kiện là dịch vụ 

xuất khẩu (tiêu dùng ngoài khu phi thuế 

quan) thì công ty áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 10% đối với dịch vụ sửa chữa, bảo 

dưỡng và vận hành máy móc theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

Thuế GTGT đối với hàng hóa không làm 

thủ tục hải quan 

 

Ngày 4/3/2021 Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai 

ban hành Công văn số 2381/CT-TTHT về 

chính sách thuế, trả lời công văn hỏi của 

Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa về 

việc thuế GTGT đối với hàng hóa mà công 

ty nhập khẩu từ doanh nghiệp nước ngoài 

nhưng không làm thủ tục hải quan. 

Theo đó, Công ty nhập khẩu hàng hóa 

(nhiên liệu rắng, lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan) từ doanh nghiệp nước ngoài 

nhưng không thực hiện thủ tục hải quan 

nhập khẩu, sau đó bán hàng hóa nêu trên 

cho doanh nghiệp Việt Nam (người mua) và 

người mua thực hiện thủ tục hải quan nhập 

khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu 

có) ở khâu nhập khẩu thì hàng hóa nêu trên 

thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế 

suất 10% theo quy định.  
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VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP (TNDN) 

 

Chi phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-

19 

 

Ngày  31/03/2021, Chính Phủ ban hành 

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn 

thực hiện về chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh 

nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, 

chống Covid-19. Theo đó: 

• Doanh nghiệp được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, 

hiện vật cho các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid – 19 tại Việt Nam 

thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài 

trợ quy định tài khoản 2 Điều này; 

• Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng 

vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; 

cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh 

niên, công đoàn các cấp ở trung ương 

và địa phương; cơ quan, đơn vị chính 

quyền địa phương các cấp có chức 

năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, 

chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng 

thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; 

quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có 

chức năng huy động tài trợ được 

thành lập, hoạt động theo quy định 

của pháp luật.  

 

 

 

 

• Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài 

trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng 

hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm 

theo Nghị định này hoặc văn bản, tài 

liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác 

nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có 

chữ ký, đóng dấu của người đại diện 

doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và 

đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài 

trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp 

pháp theo quy định của pháp luật của 

khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc 

hiện vật. 

 

Chi phí bảo hiểm nhân thọ Công ty mua 

cho khách hàng 

 

Ngày 14/01/2021, Tổng Cục Thuế ban hành 

Công văn số 153/TCT-CS về thuế TNDN 

và thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Công 

ty mua Bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng 

không phải là người lao động của Công ty 

để làm quà tặng theo chương trình khuyến 

mại đã đăng ký với Sở Công Thương, tuy 

nhiên, hợp đồng Bảo hiểm là giao dịch giữa 

Khách hàng và bên Công ty Bảo hiểm, 

Công ty là người đứng ra trả phí năm đầu 

tiên nhưng hóa đơn lại xuất mang tên Khách 

hàng thông qua Hợp đồng Bảo hiểm giữa 

Khách hàng và Công ty Bảo hiểm thì khoản 

chi này không được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Đồng thời, Công văn cũng nêu rõ, khoản 

phí gói bảo hiểm này không thuộc điều 

chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân về 

thu nhập chịu thuế từ quà tặng. 
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VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

Chi mua căn hộ cho người lao động và các 
loại sắc thuế liên quan: 

 

Ngày 5/1/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có 
ban hành công văn sốa 14/CTBNI-TTHT về 
chính sách thuế đối với khoản chi mua căn 
hộ cho người lao động, cụ thể: 

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty mua căn hộ 
chung cư cho nhân viên là người lao động 
nước ngoài ở (các lao động nước ngoài này 
giữ chức vụ quản lý tại Công ty, hưởng 
lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động 
ký với Công ty) thì thuế GTGT phát sinh 
liên quan đến việc mua căn hộ và các chi 
phí liên quan đến việc sử dụng căn hộ 
không được khấu trừ. Số thuế GTGT không 
được khấu trừ này Công ty được hạch toán 
vào chi phí để tính thuế Thu nhập doanh 
nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản 
cố định. 

Về thuế Thu nhập doanh nghiệp: Đối với 
chi phí khấu hao căn hộ và các chi phí liên 
quan đến căn hộ, Công ty được tính vào chi 
phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng 
từ thanh toán, hồ sơ, giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu tài sản theo quy định của 
pháp luật, đồng thời việc mua nhà cho cán 
bộ nhân viên phải được quy định cụ thể 
trong hợp đồng lao động, quy chế của Công 
ty. 

Về chính sách thuế TNCN: Chi phí khấu 
hao căn hộ và chi phí liên quan đến căn hộ 
được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 
của người lao động theo số chi phí khấu hao 
hạch toán trên sổ sách kế toán và trên số 
tiền thực tế công ty chi trả nhưng không 
vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát 
sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện 
nước và dịch vụ kèm theo nếu có) theo quy 
định. 

VỀ THUẾ NHÀ THẦU 

 

Xử lý phế liệu gia công hàng xuất khẩu 
chịu thuế nhà thầu 

 

Ngày 16/3/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 
ban hành công văn số 356/CTBNI-TTHT 
hướng dẫn hóa đơn và nghĩa vụ thuế liên 
quan khi thanh lý nguyên liệu thay thế cho 
bên thuê gia công, cụ thể: 

• Trường hợp công ty nhận gia công 
hàng hóa cho Công ty mẹ ở nước 
ngoài, trong quá trình gia công sản 
phẩm, khi nhận nguyên vật liệu để gia 
công Công ty phát hiện nguyên liệu bị 
hỏng, không sử dụng được và báo cho 
công ty mẹ, sau đó công ty mẹ ủy 
quyền cho Công ty xử lý nguyên liệu 
lỗi hỏng và bán phế liệu sau khi xử lý 
cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì 
Công ty thực hiện thủ tục xuất nhập 
khẩu tại chỗ, thủ tục ủy nhiệm lập hóa 
đơn thay cho Công ty mẹ. 

• Về nghĩa vụ thuế: Do tiền bán phế 
liệu doanh nghiệp ở Việt Nam thanh 
toán trực tiếp cho công ty mẹ, Công 
ty chỉ giao hàng theo chỉ định, không 
thu tiền  nên không tính vào doanh 
thu của công ty cho hoạt động này. 
Công ty mẹ có nghĩa vụ nộp thuế nhà 
thầu đối với thu nhập từ bán phế liệu 
tại Việt Nam và doanh nghiệp tai Việt 
Nam thu mua phế liệu có trách nhiệm 
kê khai, nộp thay thuế cho công ty mẹ 
ở nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO 
KIỂM TOÁN – TƯ nVẤN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ 
www.vaco.com.vn 

Nội dung trình bày trong bản tin chỉ mang tính chất tổng hợp để tham khảo, 
không phải ý kiến tư vấn cho Quý Công ty 5 



ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 
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Ông Bùi Ngọc Bình 

Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: 093 600 2211 

Email: binhbn@vaco.com.vn 

 

Ông Lee Gi Yong 

Chuyên gia khách hàng Hàn Quốc 

ĐT: 037 291 5265 

Email: leegiyong@vaco.com.vn 

 

Ông Hoàng Văn Tuấn  

Phó Phòng Dịch vụ thuế và Tư vấn 

tài chính 

ĐT: 090 488 0939 

Email: tuanhv@vaco.com.vn 

 

Bà Bùi Thị Phương 

Phó Phòng Dịch vụ thuế và Tư vấn 

tài chính 

ĐT: 097 624 4208 

Email: phuongbt@vaco.com.vn 

 

Văn phòng Hà Nội 

 

Tầng 12A tòa nhà Tổng Công ty 319,  

63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam 

Tel: 024. 3577 0781 

Fax: 024. 3577 0787 

Email: vacohn@vaco.com.vn 

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

 

Tầng 11 tòa nhà HUD, 159 Điện Biên 

Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh,  

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: 028. 3840 6618 

Fax: 028. 3840 6616 

Email: vacohcm@vaco.com.vn 

 

Văn phòng Hải Phòng 

  

MHT 05-04 Khu đô thị Vinhomes 

Imperia Hải Phòng, P. Thượng Lý, 

Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

Tel: 0225. 3603 998 

Fax: 0225. 3534 316 

Email: vacohp@vaco.com.vn 

 

Văn phòng Đồng Nai 

 

Số 79 Hà Huy Giáp,  

P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa,  

Tỉnh Đồng Nai 

Tel: 0251. 3828 560 

Fax: 0251. 3828 560 

Email: vacodongnai@vaco.com.vn 
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