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Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 80 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 
126/2020/NĐ-CP. Một số nội dung đáng lưu ý gồm: 

Bổ sung, thay đổi một số mẫu biểu hồ sơ khai thuế

Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở 
đi. Khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

Bổ sung quy định về điều chỉnh giảm tiền chậm nộp thuế
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a) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế tự xác định 
số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm trên tờ khai bổ sung. Cơ quan thuế căn cứ thông tin quản lý nghĩa vụ của người nộp 
thuế để xác định số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 03/TTN ban hành 
kèm theo phụ lục I Thông tư này.

b) Trường hợp 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 cơ 
quan thuế thực hiện điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp đã tính tương ứng với số tiền thuế chênh lệch giảm và thông báo 
cho người nộp thuế theo mẫu số 03/TTN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

Thay đổi về mức thuế tạm nộp trường hợp phân bổ số thuế phải nộp ở địa phương khác trụ sở chính nơi diễn ra hoạt động 
xây dựng và chuyển nhượng bất động sản

Theo đó áp dụng mức thuế suất GTGT tạm nộp 1% để tính số thuế GTGT phải nộp ở từng tỉnh cho hoạt động chuyển nhượng 
BĐS và hoạt động xây dựng. Trước đây mức thuế suất GTGT tạm nộp là 2%. Số thuế GTGT phải nộp ở từng tỉnh bằng thuế 
suất (tạm nộp) nhân (x) với doanh thu tính thuế GTGT ở tỉnh đó. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm nộp hàng quý 
và quyết toán bằng (=) doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng 
tỉnh nhân (x) với 1%.

Thay thế quy định về thủ tục hoàn thuế

Áp dụng đối với thuế GTGT, thuế TTĐB với xăng sinh học và theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên. Trường hợp khác có thể xem xét quy định hoàn theo diện số thuế nộp thừa, ví dụ: số thuế TNCN từ 
tiền lương, tiền công (số tạm nộp lớn hơn số quyết toán).

Quy định chi tiết được hướng dẫn từ Điều 27 đến điều 40 của Thông tư. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế GTGT yêu cầu nộp kèm 
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cùng một số tài liệu bổ sung ngoài Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN được quy định cụ thể tại điều 28, ví dụ như: (i) các 
giấy tờ pháp lý liên quan dự án đầu tư, (ii) bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (trừ trường hợp đã gửi hóa đơn điện tử tới cơ 
quan thuế) và, (iii) danh sách tờ khai hải quan hàng hóa đã thông quan; v.v. 

Quy định mở rộng trường hợp được bù trừ với số thuế được hoàn (Điều 34). Theo đó, (i) số thuế được hoàn/ nộp thừa tại trụ 
sở chính được bù trừ với số tiền thuế nợ của các đơn vị phụ thuộc và ngược lại, (ii) NNT có số được hoàn/ nộp thừa, sau khi 
đã bù trừ số tiền thuế nợ của NNT, có thể đề nghị cơ quan thuế trích số tiền thuế thừa còn lại để nộp thay tiền thuế nợ cho 
người nộp thuế khác.

Quy định một số trường hợp thu hồi hoàn thuế (Điều 40):

 - Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua thanh tra, kiểm tra phát hiện NNT đã được hoàn không đúng quy 
định thì NNT phải nộp số tiền đã được hoàn thừa và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được KBNN chi trả tiền hoàn hoặc 
ngày KBNN hạch toán bù trừ tiền hoàn thuế với một khoản nghĩa vụ khác;

 - Trường hợp NNT tự phát hiện đã được hoàn không đúng quy định thì phải thực hiện khai bổ sung theo quy định, đồng 
thời nộp số tiền đã được hoàn thừa và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được KBNN chi trả tiền hoàn hoặc ngày KBNN 
hạch toán bù trừ tiền hoàn thuế với một khoản nghĩa vụ khác;

 - Nếu số thuế GTGT đã được hoàn không đúng quy định nhưng đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ vẫn được khai khấu trừ kể 
từ kỳ tính thuế tiếp theo kỳ phát hiện sai sót hoặc được khai vào kỳ tính thuế nhận được quyết định thu hồi hoàn thuế 
của cơ quan thuế hoặc quyết định, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 - Trường hợp NNT đã được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng bị người bán trả lại hàng hóa đã xuất khẩu 
thì NNT thực hiện khai bổ sung đồng thời nộp số tiền đã được hoàn tương ứng với hàng xuất khẩu bị trả lại và nộp tiền 
chậm nộp kể từ ngày được KBNN chi trả tiền hoàn hoặc ngày bù trừ tiền hoàn thuế với khoản thu ngân sách nhà nước.

Thông tư ban hành quy định cụ thể về 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 (“NTNN”). Có một 
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số lưu ý như dưới đây về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trường hợp NTNN không thực hiện 
đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam (Điều 81):

 - Tổ chức Việt Nam mua hoặc phân phối hàng hóa, dịch vụ của NTNN có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay 
cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC;

 - Cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách 
nhiệm khấu trừ, nộp thay theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

 - Chậm nhất ngày 20 hàng tháng ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách 
nhiệm kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở 
nước ngoài theo mẫu số 03/NCCNN.

 - Trường hợp cá nhân có mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài có thanh toán bằng thẻ hoặc các hình 
thức khác mà ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không thể thực hiện khấu trừ, 
nộp thay thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm theo dõi số tiền 
chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và định kỳ ngày thứ 10 hằng tháng gửi về Tổng cục Thuế theo mẫu số 04/
NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

Thông tư 80 có hiệu lực thi hành: kể từ ngày 01/01/2022. 
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Liên hệ với chúng tôi:

Nếu quý vị muốn được tư vấn về những thay đổi này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Văn phòng Hà Nội

Tầng 26 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 

Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: (+84)46 291 9447

Fax: (+84)46 291 9447

Nguyễn Văn Công | Chủ tịch HĐTV

congnguyen@bpg.com.vn

Lương Thị Nhị Hà | Giám Đốc 

luongnhiha@bpg.com.vn

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Tầng 4, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tell: (+84)83 926 2635

Fax: (+84)83 926 2635

Nguyễn Sỹ Trung | Giám đốc

nguyensytrung@bpg.com.vn
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BPG|Kế toán|Tư vấn thuế|Huấn luyện chuyên môn

Giới thiệu về BPG

“Mang lại hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc 
cung cấp dịch vụ kế toán quản trị, đào tạo kế toán quản trị và 
kiểm soát nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị đặc thù của doanh 
nghiệp, tuân thủ pháp luật địa phương và đạt chuẩn quốc tế.”

BPG được thành lập bởi các chuyên gia tư vấn có chứng chỉ 
chuyên nghiệp đã làm việc nhiều năm cho các công ty kiểm toán 
hàng đầu Việt Nam như: KPMG, EY và Tập đoàn T&T. Các thành 
viên của BPG  đã thực hiện rất nhiều dịch vụ liên quan đến kế toán 
và tư vấn thuế đòi hỏi yêu cầu cao cho các công ty, tập đoàn đa 
quốc gia.

BPG áp dụng hệ thống quản trị rủi ro và kỹ thuật chuyên nghiệp 
để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi đạt được tiêu chuẩn 
quốc tế.

Điểm độc đáo của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kế toán không 
chỉ tuân thủ pháp luật Việt Nam mà còn đáp ứng yêu cầu quản 
trị của ban lãnh đạo công ty.

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, 
không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể về kế toán, 
thuế và pháp lý hay những nội dung chuyên môn khác. Độc giả 
cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ 
vấn đề cụ thể nào.


