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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính hướng dẫn. 

Ngày ban hành: 20/09/2019.  

Ngày hiệu lực: 05/11/2019. 

Lỗi hệ thống nộp thuế điện tử ngày hạn cuối, được nộp hồ sơ giấy. 

Đây là quy định mới được ban hành hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 

20/09/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC 

ngày 28/07/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách 

nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động. Người 

nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. 

Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu 

điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế 

theo quy định. 

Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực 

hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi 

thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông 

tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ. 

Thông tư cũng quy định mới về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người nộp 

thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế để tra cứu. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ 

đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp thông tin số thuế không khớp với 

dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp để được giải quyết. 
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2. Thông tư số 68/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ Tài 

chính ban hành. 

Ngày ban hành: 30/09/2019. 

Ngày hiệu lực: 14/11/2019. 

Thông tư này quy định cụ thể về các nội dung có trên hóa đơn điện tử, bao 

gồm: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người 

bán; Tên, địa, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị 

tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền; Thời điểm lập hóa đơn điện tử… 

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết 

phải có chữ ký điện tử của người mua; Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, 

trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn 

không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua… 

Thông tư này cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có 

thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay 

hình ảnh đại diện của người bán. Ban hành kèm theo Thông tư này là mẫu hiển thị của 

một số loại hóa đơn để tham khảo. 

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký 

điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với 

hướng dẫn tại Điều 04 Thông tư này. 

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi người mua bị sai sót 

Theo đó, hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã lập và gửi cho người mua mà phát sinh 

sai sót thì xử lý như sau: 

1. Trường hợp sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, 

các nội dung khác không sai sót: 

- Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót; 

- Không phải lập lại hóa đơn; 

- Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế, người bán thông báo 

với cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. 

 

https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-62-2019-tt-btc-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-xuat-xu-hang-hoa-176901-d1.html#noidung
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2. Trường hợp sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, 

tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng: 

- Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; 

- Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử trên HĐĐT mới thay thế HĐĐT 

đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. HĐĐT mới thay thế HĐĐT đã 

lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa 

đơn… số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”; 

- Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế, người bán thông báo 

với cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và 

gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông 

tư này. 

Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020: 

Thông tư 32/2011/TT-BTC; Thông tư 191/2010/TT-BTC; Thông tư 39/2014/TT-BTC (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC); Quyết định 

1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/04/2018; Quyết định 

2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016; Thông tư 37/2017/TT-BTC. 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1.  Công văn số 80503/CT-TTHT về chính sách thuế đối với khoản lãi từ 

tiền gửi có kỳ hạn do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 24/10/2019 

Trường hợp Ngân hàng nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì khi phát 

sinh thu nhập từ lãi tiền gửi tại Việt Nam, văn phòng có trách nhiệp kê khai nộp thuế TNDN 

nhà thầu với tỷ lệ 5% doanh thu (khoản 3, điều 7 và khoản 2, điều 13, Thông tư 

103/2014/TT-BTC). 

Tuy nhiên, thu nhập từ lãi tiền gửi được miễn kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại điều 

8, Thông tư 151/2014/TT-BTC. 
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2.  Công văn số 4003/TCT-CS về chính sách thuế đối với Doanh nghiệp 

mới thành lập sẽ mặc nhiên khai thuế theo quý do Tổng cục Thuế ban hành. 

Ngày ban hành 03/10/2019 

Theo quy định tại điều 15, Thông tư 151/2014/TT-BTC, việc khai thuế GTGT theo tháng hay 

theo quý tùy thuộc vào mức doanh thu của năm trước liền kề, nếu doanh thu năm trước trên 

50 tỷ thì khai theo tháng, ngược lại nếu không quá 50 tỷ thì khai theo quý. 

Riêng đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, sẽ mặc nhiên khai thuế 

GTGT theo quý, sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng/năm thì căn cứ vào mức 

doanh thu của năm hoạt động đủ 12 tháng này để xác định hình thức khai thuế theo tháng hay 

quý cho năm tiếp theo. 

 

3.  Công văn số 74659/CT-TTHT về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có 

mã xác thực của cơ quan thuế do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 26/09/2019. 

Trường hợp Công ty muốn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 

thì phải làm thủ tục xin ngừng sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 1, điều 9 và khai báo hủy 

các số hóa đơn còn tồn theo hướng dẫn tại khoản 2, 3, điều 25 quy định ban hành kèm Quyết 

định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015. 

Sau khi ngừng sử dụng hóa đơn có mã xác thực, nếu Công ty chuyển sang sử dụng hóa đơn 

điện tử không gắn mã xác thực thì phải làm thủ tục khởi tạo và thông báo phát hành trước khi 

sử dụng theo quy định tại khoản 2, điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC. 

 

4. Công văn số 6275/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh giảm trị giá trên tờ 

khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. 

Ngày ban hành 01/10/2019. 

Về nguyên tắc, bên mua chỉ phải trả khoản tiền phạt chậm thanh toán khi quá thời hạn mà 

vẫn chưa thanh toán tiền hàng, ngược lại nếu đã thanh toán đúng hạn thì đương nhiên không 

phải chịu tiền phạt chậm nộp. Theo đó, khoản tiền phạt mà doanh nghiệp được miễn do thanh 

toán đúng hạn tiền hàng nhập khẩu không phải là một khoản giảm giá nên không được giảm 

trừ khỏi trị giá hải quan theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 15, Thông tư 39/2015/TT-

BTC. Trường hợp này, doanh nghiệp có thể khai bổ sung trị giá trên tờ khai nhập khẩu theo 

giá thực tế thanh toán (không bao gồm tiền phạt chậm nộp theo thỏa thuận tại hợp đồng). 
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5. Công văn sô 73687/CT-TTHT về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp 

nhập doanh nghiệp do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 23/09/2019. 

Trường hợp doanh nghiệp nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập thì 

doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu số 38 “điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ 

của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo chuyển nghĩa 

vụ thuế theo quy định. 

 

6. Công văn số 75835/CT-TTHT về việc hướng dẫn chính sách thuế khi 

sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 02/10/2019. 

Doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi sáp nhập 

doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có 

trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điều 42, Thông tư 156/2013/TT-

BTC ngày 06/11/2013. 

Khi điều chuyển tài sản từ công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập thì Công ty bị sáp 

nhập có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc 

tài sản và không phải xuất hóa đơn. Tài sản điều chuyển khi sáp nhập thuộc trường hợp 

không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT tại tiết b, khoản 7, điều 5, Thông tư 219/2013/TT-

BTC ngày 31/12/2013. 

 

7. Công văn số 4030/TCT-CS về việc xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản 

của Tổng cục Thuế. 

Ngày ban hành 04/10/2019. 

Khi điều chuyển tài sản, việc xuất hóa đơn hay không sẽ căn cứ vào tài sản điều chuyển đó 

thuộc trường hợp nào sau đây (điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC): 

1. Trường hợp TSCĐ đã trích khấu hao, điều chuyển giữa công ty mẹ với công ty con và chi 

nhánh hoặc giữa các công ty con và chi nhánh với nhau, nếu TSCĐ vẫn đúng giá trị trên sổ 

sách kế toán thì được miễn xuất hóa đơn. Ngược lại, nếu TSCĐ được đánh giá lại giá trị trước 

khi điều chuyển thì phải xuất hóa đơn, khai nộp thuế GTGT. 

2. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các chi nhánh phụ thuộc trong cùng doanh nghiệp kể 

cả trường hợp điều chuyển do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đều 
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được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. 

3. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị 

thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ thì bắt buộc phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế 

GTGT. 

 

8. Công văn số 69252/CT-TTHT về cách quy đổi thu nhập của người 

nước ngoài do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 04/09/2019. 

Theo quy định tại khoản 04, điều 07, Thông tư 111/2013/TT-BTC và khoản 01, điều 14, 

Thông tư 92/2015/TT-BTC, việc quy đổi thành thu nhập tính thuế (Gross up) theo Phụ lục số 

02/PL-TNCN chỉ áp dụng đối với các khoản thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập Net). 

Theo đó, trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú, nhận 2 nguồn thu nhập gồm thu 

nhập Net tại Việt Nam và thu nhập Gross (bao gồm thuế và bảo hiểm bắt buộc) tại nước 

ngoài thì chỉ phải Gross up phần thu nhập Net tại Việt Nam, miễn Gross up phần thu nhập 

Gross tại nước ngoài. 

Thu nhập chịu thuế TNCN của người nước ngoài trong trường hợp này là tổng thu nhập tại 

Việt Nam sau khi Gross up cộng với khoản thu nhập Gross nhận tại nước ngoài. 

 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Bị tai nạn trên đường đi làm có được hưởng chế độ TNLĐ? 

Công văn số 4335/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc bồi thường cho người lao động bị tai nạn trên đường đi làm 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, trường 

hợp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thì được xem là bị 

tai nạn lao động trong trường hợp đặc thù, doanh nghiệp chỉ trợ cấp khoảng 40% so với mức 

bồi thường. 

Việc giải quyết chế độ cho người lao động bị tai nạn được căn cứ vào biên bản điều tra tai 

nạn lao động và các tài liệu liên quan. 

Mức bồi thường được hướng dẫn tại điểm b, khoản 3, thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH. 
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2. BHXH không chấp nhận thanh toán lại tiền thuốc do người bệnh mua 

bên ngoài. 

Công văn số 2465/BHXH-GD2 ngày 28/10/2019 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc 

thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

Theo Công văn này, cơ quan BHXH sẽ không chấp nhận thanh toán lại tiền thuốc cho những 

trường hợp người bệnh phải tự mua thuốc bên ngoài do bệnh viện hết thuốc đấu thầu.  

Thay vào đó, các bệnh viện phải báo cáo Sở Y tế để có phương án cung ứng đầy đủ thuốc cho 

người bệnh hoặc bệnh viện phải thanh toán lại tiền thuốc trước khi xuất viện nếu yêu cầu 

người bệnh tự mua thuốc bên ngoài. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN  là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, 

tư vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng 

lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, 

có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều 

này giúp Đại Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng 

các dịch vụ phù hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

 

Liên hệ 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, TƯ VẤN THUẾ. 

Văn Phòng : Lầu 5 – Tòa nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Tp. HCM. 

Trụ sở: 750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. 

ĐT: 0283 500 4494   Web: www.kiemtoandaitin.com 

DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng)          0908 608 955 (Mr.Lăng)      0913 484 490 (Ms.Trang) 

http://www.kiemtoandaitin.com/

