
 

 

 

TÀI LIỆU 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 80/2021/TT-

BTC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ 

THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP LIÊN QUAN ĐẾN THỰC 

TIỄN QUẢN LÝ THUẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo công văn số 2391, 2392/CCTKV –TTTBTK ngày 16/11/2021                

của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa) 

 

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Thông tư này hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan 

thuế quản lý theo quy định tại Điều 7, Điều 28, Điều 42,  Điều 59, Điều 60, Điều 64, 

Điều 72, Điều 73, Điều 76, Điều 80, Điều 86, Điều 96, Điều 107 và Điều 124 của Luật 

Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Điều 30, Điều 39 Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đối với các nội 

dung về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi; nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; khai thuế, tính thuế, 

phân bổ nghĩa vụ thuế, mẫu biểu khai thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử 

lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, 

hồ sơ gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, tiếp nhận 

hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt; xây dựng, thu thập xử lý thông tin và quản lý thông tin người nộp thuế; trình 

tự, thủ tục hồ sơ kiểm tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại 

điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước 

ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kinh phí uỷ nhiệm thu. 

2. Về trách nhiệm quản lý thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ 

quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ và cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân 

sách nhà nước (Khoản 5, 6, 7 Điều 3 và Điều 5): 

 Điểm mới: Bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan thuế 

trong việc quản lý thuế, gồm: 

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tại Khoản 5 Điều 3 Thông 

tư là: 

+ Cơ quan thuế quản lý địa bàn trụ sở chính của người nộp thuế, trừ Cục 

Thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế; 

+ Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc khác 

tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính nhưng đơn vị phụ thuộc trực tiếp khai 

thuế với cơ quan thuế trên địa bàn;  
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+ Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế được thành lập theo quy 

định tại Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì cơ quan thuế quản 

lý trực tiếp là cơ quan thuế cấp mã số thuế và được thay đổi theo cơ quan thuế thực 

hiện quyết toán thuế cho cá nhân theo quy định; 

+ Đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán hoặc phần vốn góp 

trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, thuộc diện khai thuế trực 

tiếp với cơ quan thuế thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp là cơ quan thuế quản lý đơn 

vị phát hành; trường hợp có nhiều cơ quan thuế quản lý nhiều đơn vị phát hành thì 

cơ quan thuế quản lý trực tiếp là cơ quan thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 

cư trú. 

Trên cơ sở khái niệm cơ quan thuế quản lý trực tiếp nêu trên thì tại Khoản 1 

Điều 5 Thông tư quy định trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện 

đầy đủ các quy định về quản lý thuế đối với người nộp thuế của Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, trừ các khoản thu do cơ quan thuế quản lý khoản 

thu ngân sách nhà nước thực hiện. Riêng đối với khoản thu được phân bổ cho các 

tỉnh khác theo quy định tại Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư thì cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với cơ quan thuế quản lý 

địa bàn nhận phân bổ trong việc quản lý thuế đối với khoản thu này. 

- Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là cơ quan thuế thuộc địa bàn 

được nhận khoản thu ngân sách nhà nước do người nộp thuế xác định trên tờ khai 

thuế nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu 

ngân sách nhà nước.  

Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ gồm: 

+ Cơ quan thuế tại địa bàn nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính nhưng không 

quản lý trực tiếp người nộp thuế: Đây là cơ quan thuế địa phương nơi người nộp 

thuế đóng trụ sở nhưng người nộp thuế do Cục Thuế Doanh nghiệp lớn trực tiếp 

quản lý.  

+ Cơ quan thuế tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính mà 

được hưởng khoản thu NSNN theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị 

định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, 

Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này. 

- Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước là cơ quan thuế quản 

lý địa bàn nơi người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, 

miễn, giảm thuế và các thủ tục về thuế khác theo quy định của Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế hoặc theo văn bản phân công của cơ 

quan có thẩm quyền; nhưng không phải là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp 

thuế. Như vậy, đây là cơ quan thuế trực tiếp tiếp nhận hồ sơ khai thuế, chứng từ 

nộp thuế, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế của người 

nộp thuế đối với khoản thu phát sinh gắn với địa phương.  

Trước đây: Mặc dù chưa có quy định riêng về trách nhiệm quản lý thuế của 

các cơ quan thuế nêu trên nhưng đã được quy định rải rác tại các Điều khoản về 
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khai thuế, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, … để xác định 

trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của từng cơ quan thuế.  

3. Về Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn (Chương II) 

Điểm mới 1: Bổ sung thêm thành phần tham gia Hội đồng tư vấn thuế bao 

gồm cả Tổ trưởng tổ dân phố hoặc cấp tương đương, Trưởng ban quản lý chợ là 

thành viên. Đồng thời bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp địa bàn hành chính 

cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế với các thành viên tương tự theo 

quy định tại điểm này (khoản 1 Điều 6). 

Trước đây: Theo Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ 

Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn thì 

thành phần tham gia Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn không bao gồm Tổ 

trưởng tổ dân phố hoặc cấp tương đương, Trưởng ban quản lý chợ và không có 

hướng dẫn đối với trường hợp địa bàn hành chính cấp huyện không có đơn vị hành 

chính cấp xã. 

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định số lượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

tham gia Hội đồng tư vấn thuế tối đa không quá 05 người. 

Trước đây: Theo Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ 

Tài chính quy định số lượng hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế tùy theo 

số hộ kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn tương ứng với các mức với ít nhất 

1 hộ kinh doanh đến ít nhất 9 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế. 

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về thời hạn thành lập và hoạt động của Hội 

đồng tư vấn thuế tối đa không quá 05 năm. 

Trước đây: Theo Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ 

Tài chính thì Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Điểm mới 4: Bổ sung hướng dẫn về quan hệ công tác giữa Hội đồng tư vấn 

thuế với cơ quan thuế trong việc gửi hồ sơ tư vấn về kế hoạch triển khai công tác 

đôn đốc, quản lý hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 

phương pháp khoán tại địa bàn. 

Trước đây: Theo Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ 

Tài chính thì Hội đồng tư vấn thuế chỉ tư vấn về doanh thu dự kiến, mức thuế dự 

kiến của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Theo Luật Quản lý thuế 

số 38/2019/QH14 đã bổ sung thêm nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế trong việc 

phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực 

hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 

4. Về phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có 

đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính (Điều 12) 

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về nguyên tắc phân bổ nghĩa vụ thuế cho các 

tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính là người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên 

nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán 

tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 
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126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động 

kinh doanh. 

Trước đây: Tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài 

chính quy định nguyên tắc phân bổ đối với người nộp thuế hạch toán tập trung có 

cơ sở sản xuất kinh doanh khác tỉnh thì nộp hồ sơ khai thuế cho cả cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp trụ sở chính và cơ quan thuế quản lý khoản thu phân bổ. 

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về nộp thuế của người nộp thuế hạch toán tập 

trung tại trụ sở chính có khoản thu phân bổ cho các địa bàn cấp tỉnh nơi có  đơn vị 

phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng người nộp thuế chỉ lập một chứng từ 

nộp tiền để nộp tiền vào NSNN cho từng tỉnh và nộp tại trụ sở chính. Kho bạc Nhà 

nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp NSNN của người nộp thuế sẽ hạch toán khoản thu 

cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi được nhận khoản thu phân bổ (Khoản 4). 

Trước đây: Tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài 

chính quy định người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế cho địa phương nơi có trụ sở 

chính và từng địa phương, đồng thời nộp tiền vào ngân sách nhà của từng địa 

phương nơi được hưởng khoản thu phân bổ. 

Điểm mới 3: Bổ sung quy định cụ thể trường hợp qua thanh tra, kiểm tra 

phát hiện người nộp thuế kê khai không đúng quy định thì cơ quan thuế quản lý 

trực tiếp trụ sở chính xác định lại số phải phân bổ cho các tỉnh nơi được hưởng 

nguồn thu phân bổ để đảm bảo người nộp thuế phải xác định đúng và cơ quan thuế 

có quyền xác định lại và xử lý vi phạm nếu người nộp thuế không thực hiện phân 

bổ cho các địa phương theo đúng quy định. 

5. Về phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp (Điều 13) 

Điểm mới 1: Bỏ quy định khai thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động bán 

hàng vãng lai ngoại tỉnh nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương 

cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính. 

Trước đây: Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 

27/2/2015 của Bộ Tài chính và điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-

BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định khai vãng lai đối với hoạt động 

bán hàng ngoại tỉnh nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp 

tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính. 

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về phân bổ thuế GTGT phải nộp đối với hoạt 

động chuyển nhượng bất động tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ 

sở chính: 

- Về đối tượng phân bổ: Người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện 

hạch toán tập trung tại trụ sở chính, trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của 

dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu 

tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. 

- Về tỷ lệ phân bổ: 1% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh. 
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- Về cách thức bù trừ số thuế GTGT đã nộp của hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản tại tỉnh khác với số thuế GTGT phải nộp của trụ sở chính: Người nộp 

thuế không phải kê khai vào chỉ tiêu trên tờ khai thuế mà cơ quan thuế quản lý trụ 

sở chính và cơ quan thuế nhận khoản thu phân bổ sẽ tự thực hiện luân chuyển chứng 

từ nộp tiền để bù trừ nghĩa vụ phải nộp tại trụ sở chính cho người nộp thuế. 

- Giảm tỷ lệ khai, nộp thuế GTGT vãng lai để vừa tạo thuận lợi cho người 

nộp thuế trong việc khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản tại tỉnh khác cho cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai (giảm tỷ lệ phải 

nộp vãng lai, số thuế GTGT đã nộp vãng lai không chuyển thành số thuế GTGT 

còn được khấu trừ), đồng thời bổ sung quy định về việc hoàn trả số thuế GTGT nộp 

thừa tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính khi người nộp thuế có số thuế GTGT phải 

nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đã nộp, khắc phục được việc không hoàn trả số thuế 

GTGT nộp thừa cho người nộp thuế như quy định trước đây. 

 - Quy định mới này chỉ áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới (thời kỳ 

ổn định ngân sách này vẫn thực hiện theo tỷ lệ cũ) nên Tổng cục Thuế đã hướng 

dẫn địa phương xây dựng dự toán của thời kỳ ổn định ngân sách mới để đảm bảo 

nguồn thu cho các tỉnh có khoản thu vãng lai này.  

Trước đây:  

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung 

điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) hướng dẫn: 

- Về đối tượng phân bổ: Người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh 

khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính.  

- Về tỷ lệ phân bổ: 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%. 

- Về cách thức bù trừ số thuế GTGT đã nộp của hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản tại tỉnh khác với số thuế GTGT phải nộp của trụ sở chính: Người nộp 

thuế kê khai số thuế đã nộp theo chứng từ nộp tiền của người nộp thuế vào bảng kê 

01-5/GTGT và tổng hợp khai vào chỉ tiêu [39] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT. 

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về phân bổ thuế GTGT phải nộp đối với hoạt 

động kinh doanh xây dựng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở 

chính: 

- Về đối tượng phân bổ: Thống nhất sử dụng ngành nghề “xây dựng” theo 

quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm tất cả các 

ngành thuộc ngành cấp 1 – xây dựng (mã F) ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Về đối tượng khai thuế, nộp thuế: Nhà thầu, nhà thầu phụ xây dựng, ký hợp 

đồng trực tiếp với chủ đầu tư (bao gồm hợp đồng, phụ lục hợp đồng) để thi công 

công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế.  

- Về tỷ lệ phân bổ: 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình 

xây dựng tại từng tỉnh. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên 

quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh 

thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình 
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xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng 

tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh. 

- Về cách thức bù trừ số thuế GTGT đã nộp của hoạt động xây dựng tại tỉnh 

khác với số thuế GTGT phải nộp của trụ sở chính: Người nộp thuế không phải kê 

khai vào chỉ tiêu trên tờ khai thuế mà cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và cơ quan 

thuế nhận khoản thu phân bổ sẽ tự thực hiện luân chuyển chứng từ nộp tiền để bù 

trừ nghĩa vụ phải nộp tại trụ sở chính cho người nộp thuế. 

Lý do sửa đổi: 

- Giảm tỷ lệ khai, nộp thuế GTGT vãng lai để vừa tạo thuận lợi cho người 

nộp thuế trong việc khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản tại tỉnh khác cho cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai (giảm tỷ lệ phải 

nộp vãng lai, số thuế GTGT đã nộp vãng lai không chuyển thành số thuế GTGT 

còn được khấu trừ), đồng thời bổ sung quy định về việc hoàn trả số thuế GTGT nộp 

thừa tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính khi người nộp thuế có số thuế GTGT phải 

nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đã nộp, khắc phục được việc không hoàn trả số thuế 

GTGT nộp thừa cho người nộp thuế như quy định trước đây. 

 - Quy định mới này chỉ áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới (thời kỳ 

ổn định ngân sách này vẫn thực hiện theo tỷ lệ cũ) nên Tổng cục Thuế đã hướng 

dẫn địa phương xây dựng dự toán của thời kỳ ổn định ngân sách mới để đảm bảo 

nguồn thu cho các tỉnh có khoản thu vãng lai này.  

Trước đây: 

Tại Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 

Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) quy định: 

- Về tỷ lệ phân bổ: 2% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình 

xây dựng tại từng tỉnh. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên 

quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh 

thì sau khi xác định tỷ lệ 2% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình 

xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng 

tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh. 

- Về cách thức bù trừ số thuế GTGT đã nộp của hoạt động xây dựng tại tỉnh 

khác với số thuế GTGT phải nộp của trụ sở chính: Người nộp thuế kê khai số thuế 

đã nộp theo chứng từ nộp tiền của người nộp thuế vào bảng kê 01-5/GTGT và tổng 

hợp khai vào chỉ tiêu [39] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

Điểm mới 4: Bỏ tiêu thức xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra để 

phân bổ thuế GTGT phải nộp đối với cơ sở sản xuất là doanh thu của sản phẩm 

cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất mà chỉ sử dụng thống nhất một tiêu 

thức giá thành sản phẩm để xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra.  

Trước đây: 

Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: 

“…………… 

Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở 

giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có 

cơ sở sản xuất. 
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……………”. 

Điểm mới 5: Pháp lý hóa quy định về phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải 

nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khác tỉnh. 

Trước đây: Người nộp thuế thực hiện phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải 

nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khác tỉnh theo hướng dẫn tại công 

văn số 4311/TCT-DNL ngày 03/10/2014 của Tổng cục Thuế. 

Điểm mới 6: Sửa đổi quy định về Kho bạc nhà nước (KBNN) thực hiện khấu 

trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước (NSNN) cho chủ đầu tư tại khoản 5 Điều 

13: 

- Sửa đổi quy định về KBNN không thực hiện khấu trừ thuế GTGT gồm: 

+ Chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. 

+ Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các hoạt động quản 

lý dự án: thanh toán cho các công việc quản lý dự án cho chủ đầu tư trực tiếp thực 

hiện; các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các 

dự án do dân sự làm.  

+ Các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình thuộc ngân 

sách xã có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng. 

+ Các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào 

ngân sách nhà nước. 

- Sửa đổi tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT của KBNN: 1% trên doanh thu chưa có 

thuế GTGT của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản. Trường hợp công 

trình, hạng mục công trình xây dựng nằm trên nhiều tỉnh mà không xác định được 

doanh thu của công trình ở từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu 

chưa có thuế GTGT của công trình, hạng mục công trình xây dựng, căn cứ vào tỷ 

lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định 

số thuế GTGT phải nộp cho từng tỉnh.  

Trước đây: 

Tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (bao 

gồm cả nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-

BTC) hướng dẫn: 

“3. KBNN nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số 

thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ 

quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công 

trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn 

NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc 

diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại KBNN cho các 

công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA).  

KBNN chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư 

làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình 

xây dựng cơ bản hoàn thành. 

Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản không có hợp đồng kinh 

tế như: thanh toán cho các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực 
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hiện; các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với 

các dự án do dân tự làm,…; các khoản thanh toán đối với các công trình xây dựng 

cơ bản thuộc các dự án ODA, mà chủ đầu tư không thực hiện mở tài khoản và thanh 

toán qua KBNN; các khoản thanh toán vốn của các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an 

ninh, quốc phòng chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN mà KBNN không thực hiện 

kiểm soát chi; các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế 

vào NSNN thì không thuộc phạm vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này”. 

6. Về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp (Điều 17) 

Điểm mới 1: Sửa đổi tiêu thức phân bổ số thuế TNDN tạm nộp quý và số 

thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm của người nộp thuế hạch toán tập trung 

tại trụ sở chính có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất tại địa 

bàn cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính: theo tỷ lệ (%) giữa 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. 

Trước đây: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014 của Bộ Tài chính thì Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ được căn cứ vào 

số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế 

do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định kê khai, nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho các năm sau. 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán 

phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các 

cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định 

từ năm 2009 trở đi. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có 

thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa 

phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối 

với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được 

sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên. 

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về tiêu thức phân bổ số thuế TNDN tạm nộp 

quý và số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản (không bao gồm số thuế đã tạm nộp cho doanh thu thực hiện 

dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền 

ứng trước của khách hàng theo tiến độ mà doanh thu này chưa được tính vào doanh 

thu tính thuế TNDN trong năm) tại địa bàn cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế 

đóng trụ sở chính theo tỷ lệ 1% doanh thu tính thuế TNDN. Cuối năm khi quyết 

toán chung tại trụ sở chính thì xác định số phải nộp theo kết quả hoạt động kinh 

doanh thực tế của toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm. Số 

thuế TNDN đã tạm nộp trong năm tại các tỉnh được bù trừ với số thuế TNDN phải 

nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của từng tỉnh trên mẫu số 03-
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8A/TNDN, sau đó tiếp tục bù trừ với số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản theo quyết toán tại trụ sở chính trên mẫu số 03/TNDN. 

Lý do sửa đổi: 

- Thống nhất về tỷ lệ nộp của tất cả hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

cho địa phương nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản (gồm cả hoạt động 

đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà theo dự án để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu 

tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) vì theo quy định tại điểm b khoản 6 

Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định về tỷ lệ thu đối với doanh nghiệp 

có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, 

có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ là 1% trên số tiền thu được, đây 

là hoạt động phổ biến. 

- Tránh việc các địa phương ép doanh nghiệp phải thành lập chi nhánh hạch 

toán độc lập để kê khai thuế TNDN riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa 

phương. 

- Đây chỉ là hình thức tạm nộp trong năm, cuối năm người nộp thuế xác định 

số nộp chính thức khi quyết toán thuế nên việc xác định theo quy định trước đây sẽ 

gây khó khăn cho doanh nghiệp khi phải xác định đầy đủ kết quả hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản gồm doanh thu, chi phí, lãi/lỗ và thường không có đầy đủ 

ngay mà phải khi quyết toán mới xác định được đầy đủ, nhất là yếu tố chi phí. 

- Song song với việc sửa đổi về tỷ lệ tạm nộp trong năm nêu trên, Thông tư 

cũng đã bổ sung các quy định cho doanh nghiệp kê khai khi quyết toán thuế và hoàn 

thuế hoặc bù trừ vào năm sau tại trụ sở chính nếu có số nộp thừa khi quyết toán 

(trong năm nộp nhiều hơn số phát sinh phải nộp thực tế theo quyết toán), tạo thuận 

lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách tạm nộp thuế cho các 

địa phương. 

Trước đây: Tại Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chính quy định: Người nộp thuế không phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản; Người nộp 

thuế phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp 

thuế TNDN tạm tính hàng quý tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản 

theo kết quả hoạt động kinh doanh thực tế. Cuối năm, người nộp thuế làm thủ tục 

quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm 

nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh tại trụ sở chính. 

Điểm mới 3: Pháp lý hóa quy định về phân bổ số thuế TNDN phải nộp đối 

với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khác tỉnh. 

Trước đây: Người nộp thuế thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp đối 

với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán khác tỉnh theo tỷ lệ doanh thu tiêu thụ 

trên địa bàn theo hướng dẫn tại công văn số 4311/TCT-DNL ngày 03/10/2014 của 

Tổng cục Thuế. 

Điểm mới 4: Bỏ tiêu thức phân bổ theo tỷ lệ sản lượng điện sản xuất của nhà 

máy thủy điện với tổng sản lượng điện sản xuất của cơ sở sản xuất thủy điện đối 

với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy thủy điện trong đó có 

nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
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nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở nếu không xác định được tỷ lệ chi phí của 

từng nhà máy thủy điện. 

Trước đây: Tại Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chính quy định: “Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy thủy điện 

trong đó có nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở, nếu không xác định được tỷ lệ 

chi phí của từng nhà máy thủy điện do thực hiện hạch toán kế toán tập trung, không 

tổ chức hạch toán kế toán riêng cho từng nhà máy thủy điện thì số thuế TNDN tính 

nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà máy thủy điện được xác 

định bằng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ sản lượng điện sản xuất 

của nhà máy thủy điện với tổng sản lượng điện sản xuất của cơ sở sản xuất thủy 

điện”. 

7. Về khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân (Điều 19) 

Điểm mới: Pháp lý hóa quy định về phân bổ số thuế TNCN phải nộp đối với 

thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và thuế TNCN từ trúng thưởng của cá nhân 

trúng thưởng xổ số điện toán.  

Trước đây: Người nộp thuế thực hiện phân bổ số thuế TNCN phải nộp đối 

với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo hướng dẫn tại công văn số 1754/TCT-

TNCN ngày 27/4/2016 của Tổng cục Thuế. Đối với thuế TNCN từ trúng thưởng 

của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán thì việc phân bổ thuế đã được quy định 

tại điểm b, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 13/11/2017, tuy nhiên 

về thủ tục kê khai phân bổ thuế TNCN thì người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn 

tại công văn số 1754/TCT-TNCN ngày 27/4/2016 của Tổng cục Thuế. 

8. Về điều chỉnh giảm tiền chậm nộp (Điều 21) 

Điểm mới: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền 

thuế phải nộp hoặc cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua thanh tra, 

kiểm tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm hoặc cơ quan thuế, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có quyết định, thông báo giảm số tiền thuế phải nộp thì người nộp 

thuế được điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền thuế 

chênh lệch giảm. 

Trước đây: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền 

thuế phải nộp thì NNT vẫn phải nộp đủ tiền chậm nộp đến ngày khai bổ sung làm 

giảm số tiền thuế phải nộp. 

9. Về trình tự, thủ tục, hồ sơ không tính tiền chậm nộp (Điều 22) 

a) Về thời gian không tính tiền chậm nộp 

Điểm mới 1: Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục từ ngày tiếp 

theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp 

tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. So với trước đây, thời gian tính tiền chậm nộp 

giảm 02 ngày. 



11 

Trước đây: Thời gian tính tiền chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày 

cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân 

sách nhà nước. 

b) Về trình tự không tính tiền chậm nộp do chưa được ngân sách nhà 

nước thanh toán 

Điểm mới 2: So với quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC thì đã bỏ quy 

định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

không tính tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

Trước đây: Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm 

cung cấp cho cơ quan thuế văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán. Cơ quan thuế ban hành quyết 

định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra tối đa là 03 

ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định người nộp thuế thuộc hoặc 

không thuộc trường hợp được không tính tiền chậm nộp. 

10. Về miễn thuế, giảm thuế (Chương VI) 

a) Về thủ tục hồ sơ giảm thuế đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm 

nghèo 

Điểm mới: Bổ sung thêm thành phần hồ sơ đề nghị giảm thuế đối với người 

nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm cả bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định 

của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.  

Trước đây: Theo các văn bản trước đây chỉ quy định bản chụp hồ sơ bệnh án 

hoặc sổ khám bệnh nên gây khó khăn cho người nộp thuế trong trường hợp bệnh 

viện chỉ cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.    

b) Hồ sơ miễn thuế tài nguyên:  

Điểm mới:  Về hồ sơ đề nghị miễn thuế tài nguyên:  

Bỏ bản sao có đóng dấu chứng thực quyết định giao đất, cho thuê đất áp dụng 

đối với:  Tổ chức, cá nhân được giao, được thuê đất tự khai thác hoặc đơn vị nhận 

thầu thi công; đất khai thác để san lấp, xây dựng chương trình an ninh, quân sự, đê 

điều; đồng thời, bổ sung mẫu số 06/MGTH về văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên 

áp dụng đối với các trường hợp người nộp thuế tự xác định số thuế tài nguyên được 

miễn quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 51 Thông tư như sau:  

“b.4) Thủ tục miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện 

tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng chương trình an 

ninh, quân sự, đê điều: 

Tổ chức, cá nhân được giao, được thuê đất tự khai thác hoặc đơn vị nhận thầu 

thi công phải có văn bản đề nghị theo mẫu số 06/MGTH ban hành kèm theo Thông 

tư này, kèm theo bản sao hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc xây 

dựng công trình tại địa phương của chủ đầu tư, về xây dựng công trình an ninh, 

quân sự, đê điều; trường hợp đơn vị nhận thầu thi công thì phải có văn bản giao 

thầu ký với chủ đầu tư. Bộ hồ sơ này được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý 

nơi khai thác trước khi khai thác để hưởng miễn thuế tài nguyên.” 
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Trước đây: tại điểm c, khoản 3, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của 

Bộ Tài chính quy định hồ sơ miễn thuế phải kèm theo bản sao có đóng dấu chứng 

thực quyết định giao đất, cho thuê đất, dẫn đến vướng mắc tổ chức, cá nhân nhận 

thầu thi công công trình an ninh quân sự đê điều hoặc đất sử dụng san lấp tại chỗ 

cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không được miễn thuế tài 

nguyên do đơn vị thi công không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra Quyết 

định giao đất và cho thuê đất. Trước đây chưa quy định mẫu chung để áp dụng 

thống nhất đối với các trường hợp người nộp thuế tự xác định số thuế tài nguyên 

được miễn. 

c) Hồ sơ miễn thuế, giảm tiền thuê đất: 

Điểm mới: 

- Đối với hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và 

theo quy định pháp luật về đầu tư: bỏ thành phần dự án đầu tư được phê duyệt theo 

quy định của pháp luật về đầu tư trong hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất.  

Trước đây: hồ sơ miễn giảm phải có giấy tờ này. 

- Bổ sung quy định hồ sơ miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ nông 

dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ, bao 

gồm: 

+  Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này; 

+  Bản sao Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng cho thuê 

đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai; 

+  Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê 

đất, thuê mặt nước. 

Trước đây: chưa có quy định. 

d) Hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất 

Điểm mới: 

Quy định cụ thể về “Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở xã hội, để quy định rõ thủ tục hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể 

theo quy định của pháp luật về nhà ở, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 53 Luật nhà ở.  

Trước đây: chưa có quy định cụ thể riêng cho từng trường hợp.  

11. Về xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế (Điều 70) 

a) Về đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà 

nước (NSNN) hoặc xác nhận số thuế đã nộp NSNN (sau đây gọi chung là xác 

nhận nghĩa vụ thuế với NSNN)  

Điểm mới: Sửa đổi quy định về trường hợp nhà thầu nước ngoài không trực 

tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu 

trừ, nộp thay và Bên Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước 

ngoài: Nhà thầu nước ngoài hoặc Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay gửi văn bản đề 

nghị xác nhận nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế quản lý trực 
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tiếp Bên Việt Nam để thực hiện xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho 

nhà thầu nước ngoài. 

Trước đây: Tại Khoản 1 Điều 44 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 

6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp 

thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn thì đề nghị với cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế. 

b) Về xử lý văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với 

ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý khoản thu NSNN 

Điểm mới: Bổ sung quy định trình tự, thủ tục xử lý văn bản đề nghị xác nhận 

việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý khoản 

thu NSNN 

c) Về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý văn bản đề nghị xác nhận việc thực 

hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước 

Điểm mới: Bổ sung quy định trách nhiệm tiếp nhận, xử lý văn bản đề nghị 

xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đối với cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thu NSNN, cơ quan thuế quản lý địa 

bàn nhận phân bổ. 

12. Về hiệu lực thi hành 

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

- Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với 

kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi và khai quyết toán thuế của kỳ tính 

thuế năm 2021. 

13. Về quy định chuyển tiếp 

- Quyết định gia hạn nộp thuế, Quyết định nộp dần tiền thuế nợ, Thông báo 

chấp nhận không tính tiền chậm nộp đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực được thực hiện đến hết thời gian ghi trên Quyết định, Thông báo.  

- Các khoản nộp thừa của người nộp thuế theo quy định tại Điều 26 Thông tư 

này (bao gồm cả các khoản phát sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực), cơ 

quan thuế thực hiện các thủ tục xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư này. 

- Quy định tại Điều 13 (trừ khoản 4), Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 (trừ 

khoản 4, khoản 5 Điều 17), Điều 18, Điều 19 (trừ điểm a.2 khoản 3 Điều 19) Thông 

tư này được thực hiện kể từ năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 

kể từ khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

có hiệu lực thi hành. 

- Đối với cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại 

khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và 

khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.  
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- Đối với các nhà máy thủy điện đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ phân 

bổ nghĩa vụ thuế trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội 

dung đã hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

- Đối với người nộp thuế kinh doanh dịch vụ viễn thông có chi nhánh hạch 

toán phụ thuộc ở tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính cùng tham gia kinh doanh dịch 

vụ viễn thông cước trả sau theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế nộp hồ 

sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải 

nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành 

kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp./. 
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