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Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền 

thuê đất trong năm 2023.

Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

49/2022/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC liên quan tới 

thuế GTGT.

Quyết định 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi trong lĩnh vực thuế.

Công văn 3469/CTHN-TTHT về hướng dẫn thuế TNCN đối với quà 

tặng và thưởng cho nhân viên.

Công văn 4209/CTHN-TTHT về hóa đơn GTGT xuất năm 2023 cho 

dịch vụ hoàn thành năm 2022

Công văn 3871/CTHN-TTHT về chính sách thuế theo Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP

Công văn 8203/CTHN-TTHT về chính sách thuế nhà thầu nước 

ngoài

Công văn 7973/CT-TTHT về khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có 

được tính vào chi phí được trừ

Công văn 6097/CTHN-TTHT về quyết toán thuế TNCN
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- Thời gian gia hạn được tính kể

từ ngày kết thúc thời hạn nộp

thuế TNDN theo quy định của

pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn nộp thuế GTGT và

TNCN của hộ kinh doanh, cá

nhân kinh doanh phát sinh phải

nộp của năm 2023 được gia hạn

chậm nhất đến 30/12/2023.

Gia hạn nộp tiền thuê đất phát

sinh phải nộp năm 2023 được gia

hạn 06 tháng đối với 50% số tiền

phát sinh phải nộp năm 2023 (từ

31/05/2023 đến 30/11/2023).

Dự thảo Nghị định hiện đang

được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng

rãi. Nghị định dự kiến chính thức

có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết

ngày 31/12/2023.

Ngày 28/02/2023 Bộ tài chính ban

hành thông tư số 13/2023/TT-

BTC hướng dẫn thi hành Nghị

định 49/2022/NĐ-CP và sửa đổi

Thông tư 80/2021/TT-BTC liên

quan tới thuế GTGT.
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Theo đó, giá tính thuế giá trị gia

tăng (GTGT) đối với hoạt động

chuyển nhượng bất động sản,

sản xuất điện của Tập đoàn điện

lực Việt Nam được sửa đổi áp

dụng theo quy định tại khoản 1

Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP

ngày 29/7/2022.

Các quy định tại khoản 2, 3 Điều

18 Thông tư 219/2013/TT-BTC bị

thay thế và quy định mới thì cơ sở

kinh doanh được hoàn thuế

GTGT với dự án đầu tư theo

khoản 3 Điều 1 Nghị định

49/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, Hồ sơ hoàn thuế GTGT

theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

cũng được đề cập sửa đổi như

sau: Đối với dự án đầu tư của cơ

sở kinh doanh ngành, nghề đầu

tư kinh doanh có điều kiện trong

giai đoạn đầu tư, theo quy định

của pháp luật đầu tư, pháp luật

chuyên ngành đã được cấp phép

theo khoản 3 Điều 1 Nghị định

49/2022/NĐ-CP: Nộp bản sao

một trong các hình thức Giấy

phép hoặc Giấy chứng nhận hoặc

văn bản xác nhận, chấp thuận về

kinh doanh ngành, nghề đầu tư

kinh doanh có điều kiện.
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Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị

định gia hạn thời hạn nộp thuế

GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê

đất trong năm 2023 (Dự thảo

Nghị định”), trong đó:

Đối tượng gia hạn: Bộ Tài chính

đề xuất tiếp tục gia hạn đối với

toàn bộ đối tượng quy định tại

Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-

CP, ngoại trừ “tổ chức tín dụng,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài

thực hiện các giải pháp hỗ trợ

khách hàng là doanh nghiệp, tổ

chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do

dịch Covid-19 theo quy định của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Gia hạn nộp thuế GTGT

- Thuế GTGT phải nộp từ tháng

01/2023 đến tháng 05/2023 và

quý I/2023: được gia hạn thêm

06 tháng.

- Thuế GTGT phải nộp của

tháng 06/2023 và quý II năm

2023: được gia hạn thêm 05

tháng.

- Thời gian gia hạn được tính kể

từ ngày kết thúc thời hạn nộp

thuế GTGT theo quy định của

pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn nộp thuế TNDN

- Thuế TNDN tạm nộp quý I và

quý II năm 2023: được gia hạn

03 tháng.

BẢN TIN THÁNG 03/2023

Download

http://anvietcpa.com/Upload/Video/05032023132510.doc


Ngày 06/02/2023, Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành Quyết định

115/QĐ-BTC về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi

trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Tài

chính.

Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi thủ

tục gia hạn nộp thuế tại các văn

bản:

- Nghị định 32/2022/NĐ-CP về

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu

thụ đặc biệt đối với ôtô sản

xuất hoặc lắp ráp trong nước;

- Nghị định 34/2022/NĐ-CP về

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;

- Thông tư 80/2021/TT-BTC

ngày 29/9/2021 của Bộ Tài

chính.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

thực hiện qua các bước sau:

- Bước 1: Người nộp thuế thuộc

diện được gia hạn nộp thuế

lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ

quan thuế quản lý trực tiếp

hoặc cơ quan thuế quản lý

khoản thu.

0403

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp

nhận:

+ Trường hợp hồ sơ được nộp

trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi

qua đường bưu chính công

chức thuế tiếp nhận và giải

quyết hồ sơ và trả kết quả theo

quy định.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp

thông qua giao dịch điện tử,

việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp

nhận hồ sơ thuế do cơ quan

thuế thực hiện thông qua hệ

thống xử lý dữ liệu điện tử.

03 cách thức nộp hồ sơ gia hạn

nộp thuế:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ

quan thuế;

- Gửi qua hệ thống bưu chính;

- Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan

thuế qua giao dịch điện tử

(Cổng thông tin điện tử của

Tổng cục Thuế/Cổng thông tin

điện tử của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền hoặc tổ chức

cung cấp dịch vụ T-VAN).

Quyết định 115/QĐ-BTC có hiệu

lực từ ngày 06/02/2023 và thay

thế Quyết định 1710/QĐ-BTC

năm 2022.
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Ngày 08/02/2023, Cục Thuế

thành phố Hà Nội ban hành công

văn 4209/CTHN-TTHT, về hóa

đơn GTGT xuất năm 2023 cho

dịch vụ hoàn thành năm 2022.

Theo quy định hiện hành, Công ty

ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì

thời điểm lập hóa đơn là thời

điểm nghiệm thu, bàn giao công

trình, hạng mục công trình, khối

lượng xây dựng, lắp đặt hoàn

thành, không phân biệt đã thu

được tiền hay chưa thu được

tiền.

Trường hợp Công ty lập hóa đơn

GTGT sau ngày 31/12/2022 thì

không được áp dụng chính sách

giảm thuế GTGT theo quy định tại

Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-

CP ngày 28/01/2022 của Chính

phủ. Trường hợp Công ty lập hóa

đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

không đúng thời điểm theo quy

định của pháp luật thì áp dụng xử

phạt hành vi vi phạm quy định về

lập hóa đơn khi bán hàng hóa,

dịch vụ theo quy định tại Điều 24

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Ngày 06/02/2023, Cục Thuế

thành phố Hà Nội ban hành công

văn 3871/CTHN-TTHT, về chính

sách thuế theo Nghị định số

15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty cung cấp

dịch vụ xây dựng, lắp đặt thì thời

điểm lập hóa đơn đối với hoạt

động xây dựng, lắp đặt là thời

điểm nghiệm thu, bàn giao công

trình, hạng mục công trình, khối

lượng xây dựng, lắp đặt hoàn

thành, không phân biệt đã thu

được tiền hay chưa thu được

tiền.

Trường hợp Công ty cung cấp

dịch vụ xây dựng, lắp đặt thuộc

đối tượng áp dụng giảm thuế

GTGT theo Nghị định số

15/2022/NĐ-CP của Chính phủ

nhưng lập hóa đơn sau ngày

31/12/2022 thì không được áp

dụng thuế suất thuế GTGT 8%

theo quy định tại Điều 3 Nghị định

số 15/2022/NĐ-CP .

Trường hợp Công ty lập hóa đơn

khi bán hàng hóa, dịch vụ không

đúng thời điểm theo quy định của

pháp luật thì cơ quan thuế áp

dụng xử phạt hành vi vi phạm quy

định về lập hóa đơn khi bán hàng

hóa, dịch vụ theo quy định tại

Điều 24 Nghị định số

125/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
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Ngày 01/02/2023, Cục Thuế

thành phố Hà Nội ban hành công

văn 3469/CTHN-TTHT về hướng

dẫn thuế TNCN đối với quà tặng

và thưởng cho nhân viên, theo

đó:

- Nếu là khoản chi trả hộ tiền

đào tạo nâng cao trình độ, tay

nghề phù hợp với công việc

chuyên môn, nghiệp vụ của

nhân viên thì được miễn khấu

trừ thuế TNCN (điểm đ.6

khoản 2 Điều 2 Thông tư số

111/2013/TT- BTC).

- Nếu là khoản chi trúng thưởng

trong các cuộc thi và giá trị giải

thưởng trên 10 (mười) triệu

đồng thì phải khấu trừ thuế

TNCN theo hướng dẫn tại tiết

g khoản 1 Điều 25 Thông tư số

111/2013/TT-BTC.

- Nếu là khoản lợi ích ngoài tiền

lương, tiền công (bằng tiền

hoặc không bằng tiền) thì phải

khấu trừ thuế TNCN theo

hướng dẫn tại tiết b khoản 1

Điều 25 Thông tư số

111/2013/TT-BTC.

- Nếu là quà tặng bằng hiện vật

không mang tính chất tiền

lương, tiền công và không

thuộc các khoản quy định tại

khoản 10 Điều 2 Thông tư số

111/2013/TT-BTC thì không

phải khấu trừ thuế TNCN.
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Ngày 16/02/2023, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

6097/CTHN-TTHT về quyết toán

thuế TNCN, theo đó:

Trường hợp Công ty chi trả các

khoản thu nhập từ tiền lương tiền

công cho người lao động tại các

chi nhánh khác tỉnh, thành phố

thuộc trường hợp phân bổ thuế

thu nhập cá nhân đối với thu nhập

từ tiền lương, tiền công theo

hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19

Thông tư 80/2021/TT-BTC và đã

nộp số thuế thu nhập cá nhân đối

với thu nhập từ tiền lương, tiền

công vào ngân sách nhà nước

cho từng tỉnh nơi người lao động

làm việc theo quy định tại khoản 4

Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-

BTC thì số thuế thu nhập cá nhân

xác định cho từng tỉnh theo tháng

hoặc quý tương ứng với kỳ khai

thuế thu nhập cá nhân và không

xác định lại khi quyết toán thuế

thu nhập cá nhân theo quy định

tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông

tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài

chính.

Ngày 28/12/2023, Cục Thuế TP

Hà Nội ban hành công văn

8203/CTHN-TTHT về chính sách

thuế nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp Công ty mua hàng

hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở

nước ngoài mà nhà cung cấp ở

nước ngoài đã thực hiện đăng ký

thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt

Nam theo quy định tại Điều 76,

Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông

tư số 80/2021/TT-BTC thì Công ty

không phải 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 ngày

06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Ngày 27/02/2023, Cục thuế TP

Hà Nội ban hành công văn số

7973/CT-TTHT về khoản thu hộ,

chi hộ nhân viên có được tính vào

chi phí được trừ, theo đó:

Trường hợp Công ty phát sinh

khoản thu hộ, chi hộ cho người

thân của nhân viên, không liên

quan đến hoạt động sản xuất,

kinh doanh của Công ty thì không

được tính vào chi phí được trừ

khi xác định doanh thu tính thuế

TNDN của Công ty.

Trường hợp cá nhân tự thực hiện

quyết toán thuế với cơ quan thuế

nếu đã tính giảm trừ gia cảnh cho

bản thân tại tổ chức trả thu nhập

nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán

thuế tại cơ quan thuế trực tiếp

quản lý tổ chức trả thu nhập đó

theo quy định tại điểm b2 khoản 8

Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính

phủ.

Trường hợp người lao động nước

ngoài có thu nhập từ tiền lương,

tiền công từ Công ty thì Công ty

có trách nhiệm khấu trừ thuế thu

nhập cá nhân trước khi chi trả thu

nhập cho người lao động theo

hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư

111/2013/TT-BTC của Bộ Tài

chính. Trường hợp cá nhân cư trú

có thu nhập từ tiền lương, tiền

công trả từ nước ngoài thì cá

nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ

quan thuế quản lý nơi cá nhân

phát sinh công việc tại Việt Nam.

Trường hợp nơi phát sinh công

việc của cá nhân không ở tại Việt

Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai

thuế đến cơ quan thuế nơi cá

nhân cư trú theo quy định tại điểm

a.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định

126/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
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BH06-12A, Khu đô thị Vinhomes Imperia, 

Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Tel: (0225) 384.2430

Fax: (0225) 384.2433

Email: anviet.hp@anvietcpa.com

Thông tin liên hệ

Ông Vũ Bình Minh

Tổng Giám đốc

Tel:  0904.347.726

Email:  minh.vu@anvietcpa.com

Ông Dương Đình Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Tel:  0983 536 303

Email:  ngoc.duong@anvietcpa.com

Bà Vũ Thị Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc

Tel:  0909 866 888

Email:  giang.vu@anvietcpa.com
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