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A. VĂN BẢN MỚI
1. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/22 của chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp
thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.
Ngày ban hành: 28/05/2022
Ngày hiệu lực: 28/05/2022
Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong các ngành kinh tế quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP được gia hạn nộp
thuế năm 2022, cụ thể thời gian gia hạn như sau:
 Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):
-

06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022;

-

05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2022 và quý II/2022;

-

04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2022;

-

03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2022;

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I/2022
- 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II/2022
Thời gian gia hạn tại điểm này được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 Thuế GTGT và TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp
phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế,
lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12
năm 2022.
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 Tiền thuê đất:
Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của
doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3
Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là
06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.
2. Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐCP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị
định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách
miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày ban hành: 20/06/2022
Ngày hiệu lực: 20/06/2022
Theo đó, sửa đổi quy định về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
xuống 8% như sau:
-

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi
rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

-

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm
theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp từ ngày 01/02/2022 - 20/6/2022, cơ sở kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn
GTGT theo quy định trên thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn,
không bị xử phạt về thuế và hóa đơn.
B.VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
1. Công văn 25024/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn
Ngày ban hành: 01/06/2022
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Trường hợp hóa đơn đã lập (theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) với giá bán là giá tạm tính tại thời
điểm ký hợp đồng sau đó phát sinh giảm giá bán thì người bán và người mua phải lập văn bản
thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SSHĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập
có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa
đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới
thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số
04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người
mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế
để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TTBTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính nêu trên.
2. Công văn 25532/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá
trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm
Ngày ban hành: 03/06/2022
Theo đó, Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê kho, bãi là dịch vụ cho thuê nhà và
quyền sử dụng đất không để ở thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I ban hành
theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì không được giảm thuế
GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của
Chính phủ.
Trường hợp năm 2022, Công ty nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2021 dẫn đến số
tiền thuê đất năm 2021 đã nộp lớn hơn số phải nộp thì Công ty được bù trừ số tiền thuê đất nộp
thừa vào lần nộp tiền thuê đất năm 2022 theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật quản lý thuế số
38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.
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3. Công văn 2194/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Tổ chức triển khai Nghị định số
34/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/06/2022
Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong
năm 2022. Theo đó, Công văn này hướng dẫn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn như sau:
Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8, iTaxViewer 1.9.6, HTKK
4.8.5, TMS 5.48, để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền
thuê đất năm 2022 bằng phương thức điện tử. Đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế
đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch
vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.
Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện
tử, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận Giấy đề
nghị gia hạn nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.
Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/09/2022. Nội dung
hướng dẫn lập Giấy đề nghị gia hạn tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này.
Về việc xử lý trong trường hợp người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn:
-

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không
thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế,
tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà
nước.

-

Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người nộp thuế không thuộc
đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định, cơ quan thuế yêu cầu người nộp
thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp xác định lại vào ngân sách
nhà nước.
4. Công văn 7563/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TP.HCM ban hành về chứng từ khấu
trừ thuế TNCN điện tử
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Ngày ban hành: 29/06/2022
Theo đó, các tổ chức chi trả thu nhập sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56)
theo hình thức: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính theo quy định tại
Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hoặc được cấp chứng từ giấy do
cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Từ ngày 01/07/2022,
các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ
thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ
tục đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC.
Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực
tiếp quản lý qua Cổng thông tin thuedientu. Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành chứng từ khấu
trừ. Sử dụng mẫu thông báo phát hành biên lai 02/PHBLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo phát hành cho chứng từ khấu trừ thuế điện tử. Trường
hợp Cổng thông tin thuedientu (ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG thì các tổ chức
chi trả thu nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax.
C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM
1. Các dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý hóa đơn.
Một số dấu hiệu, hành vi vi phạm tại Phụ lục Công văn 1873/TCT-TTKT ngày 01/06/2022 như:
-

Doanh nghiệp có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế
phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ;

-

Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp;

-

Doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng (tiền vào và rút ra ngay trong ngày);

-

Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động;

-

Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh
nghiệp;…
2. Phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với vàng bạc đá quý
Ngày 03/06/2022, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 25531/CTHN-TTHT về phương
pháp kê khai, tính thuế GTGT. Cụ thể:
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-

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý thì Công ty phải hạch
toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo
hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

-

Đối với hoạt động kinh doanh mua, bán các sản phẩm, hàng hóa khác (không phải vàng, bạc,
đá quý) thì Công ty tính, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều
12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
3. Vẫn trả lương cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu cho NLĐ qua đào tạo

Ngày 17/06/2022, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về
việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.
Trong đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm:
-

Rà soát lại các thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định
của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;

-

Không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban
đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.

-

Các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp
khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (trong đó có chế độ
tiền lương trả cho NLĐ đã qua đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) thì tiếp
tục thục hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
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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
DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng)

Web: www.kiemtoandaitin.com
0908 608 955 (Mr.Lăng)

0913 484 490

(Ms.Trang)
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