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Giao quyền cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính về quản lý
thuế
Công bố danh mục báo cáo định kỳ
trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi
quản lý của Bộ tài chính
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng, dầu, mỡ nhờn
Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng
hưởng ưu đãi miễn trừ Ngoại giao

NỘI DUNG KỲ NÀY

Kê khai thuế nhà thầu đối với dịch vụ
quảng cáo Facebook
Dự toán chi năm 2023 – 2023 xây
dựng với mức lương cơ sở là bao
nhiêu?
Công văn 2414/TCT-DNNCN năm
2022 về chính sách Thuế thu nhập
cá nhân .
Công bố thủ tục hành chính mới ban
hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ
trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc
phạm vi chức năng quản lý của bộ
tài chính



I. GIAO QUYỀN CƯỠNG CHẾ THI
HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ
QUẢN LÝ THUẾ

Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về
quản lý thuế được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính: Thẩm quyền quyết định cưỡng chế
thuộc cấp trưởng và cấp trưởng được giao quyền cho cấp
phó; việc giao quyền được thể hiện bằng quyết định xác
định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền; cấp phó
được giao quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng
và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao; cấp
phó được giao quyền không được giao quyền cho người
khác.
Đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế còn lại
(trừ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính) thực hiện
theo pháp luật quản lý thuế: Thẩm quyền quyết định cưỡng
chế thuộc cấp trưởng, trường hợp cấp trưởng vắng mặt có
thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định
cưỡng chế; cấp phó được giao quyền phải chịu trách
nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước
pháp luật; cấp phó không được giao quyền tiếp cho bất kỳ
cá nhân nào khác.

 Căn cứ quy định: Khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế ngày
13/6/2019, Khoản 1, khoản 3 Điều 31, 32, 34, 36; khoản 1,
khoản 5 Điều 35 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Khoản 2, 3
Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc
giao quyền cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính về
quản lý thuế được thực hiện như sau:



II. CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC
THUẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh Văn phòng Bộ Tài
chinh Công bố kèm theo Quyết định này một (01) chế độ báo cáo mới ban hành, bốn
(04) chế độ báo cáo thay thế; ba (03) chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục số 02 ban
hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về
công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Tài chính.

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử) theo Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2020 của Chính phủ
Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai giấy) theo Nghị định
số 123/2020/NĐ-CP ngày 19
Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế thay thế Báo cáo tình hình sử
dụng tem rượu sản xuất trong nước theo Thông tư số 23/2021/TT- BTC ngày 30/3/2021
của Bộ Tài chinh
Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế thay thế Báo cáo về việc
truyền hóa đơn điện tử theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính
phủ

Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
ngày 19/10/2020 của Chính phủ
Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử
theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Thông tư số
78/2021/TT-BT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chinh
Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu CTT 25/AC) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2020 của Chính phủ Thông tư số 78/2021/TT-BT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài
chính

1.Báo cáo định kỳ mới ban hành:

2.Báo cáo định kỳ thay thế:

3.Báo cáo định kỳ bãi bỏ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx


III. MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ
NHỜN

Xăng trừ Etalon: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống
mức sàn 1.000 đồng/lít.
Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống
mức sàn 1.000 đồng/lít.
Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức
sàn 500 đồng/lít.
Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít
xuống mức sàn 300 đồng/lít.
Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức
sàn 300 đồng/kg.
Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức
sàn trong khung mức thuế.

1.Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu,
mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi
hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy
định như sau:

2.Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu,
mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 được thực
hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của
Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng
9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
Biểu thuế bảo vệ môi trường.



IV. HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

1.VỀ VIỆC KÊ KHAI MẪU
BIỂU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN
THUẾ GTGT THEO HƯỚNG
DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ
80/2021/TT-BTC

1.1.ĐỐI VỚI MẪU “BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG
HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI
GIAO”

 Tại phần Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận trên “Bảng kê thuế
giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ
quan đại diện ngoại giao” (mẫu số 01-3a/HT) ban hành kèm
theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC , số tiền thuế được hoàn
do Cục Lễ tân Nhà nước xác nhận tại mục 2 là tổng số tiền
thuế tương ứng trong các hóa đơn đã được Cục Lễ tân Nhà
nước xác nhận thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ và trong
tiêu chuẩn định lượng được hoàn thuế (sau khi loại trừ các
hóa đơn không được hoàn thuế tại mục 1 phần Cục Lễ tân
Nhà nước xác nhận).
 Việc xác định số tiền thuế đủ điều kiện hoàn cho cơ
quan đại diện và viên chức ngoại giao thuộc trách
nhiệm của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều
34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx


IV. HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

1.2.ĐỐI VỚI MẪU “BẢNG KÊ VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI
TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG”
Đề nghị Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) hướng dẫn các
cơ quan đại diện ngoại giao kê khai thông tin chứng minh thư
ngoại giao, công vụ vào cột “Thông tin hộ chiếu” khi thực hiện
kê khai đối với “Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng
được hoàn thuế giá trị gia tăng” (mẫu số 01-3b/HT) ban hành
kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

1.3.ĐỐI VỚI VƯỚNG MẮC CỦA BỘ NGOẠI GIAO (CỤC LỄ TÂN NHÀ
NƯỚC) VỀ HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT

Liên quan đến vướng mắc về việc xác nhận số tiền thuế được
hoàn và việc kê khai thông tin hộ chiếu của viên chức ngoại
giao theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC , Bộ
Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Ngoại giao và sẽ sửa đổi cho
phù hợp khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Thông tư. Trong thời
gian Thông tư số 80/2021/TT-BTC chưa được sửa đổi, bổ
sung, đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp chỉ đạo Cục Lễ tân Nhà
nước thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại
công văn này.

1.VỀ VIỆC KÊ KHAI MẪU BIỂU HỒ
SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GTGT
THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ
SỐ 80/2021/TT-BTC

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx


IV. HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG ƯU ĐÃI
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

2.VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ ƯU ĐÃI
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

 Trường hợp hồ sơ hoàn thuế GTGT của các cơ quan đại diện
ngoại giao được cơ quan thuế tiếp nhận từ ngày Thông tư số
80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì đề nghị Cục Thuế
thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC .

 Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã được Cục Lễ tân Nhà
nước xác nhận theo hướng dẫn tại Điều 52 Thông tư số
156/2013/TT-BTC và đã được cơ quan thuế chấp nhận giải
quyết hoàn thì đề nghị Cục Thuế tiếp tục thực hiện theo
hướng dẫn tại Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-80-2021-tt-btc-huong-dan-luat-quan-ly-thue-nghi-dinh-126-2020-nd-cp-466716.aspx


V. CÔNG VĂN SỐ 32111/CTHN-TTHT NGÀY 07/07/2022
HƯỚNG DẪN VỀ KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO FACEBOOK

Từ ngày 01/06/2022, theo thỏa thuận của Meta
Platform với Chính phủ Việt Nam, Facebook sẽ tự
thực hiện kê khai thuế ở Việt Nam và yêu cầu người
dùng dịch vụ bổ sung thông tin trên hóa đơn thể
hiện thông tin về phần thuế GTGT trong giá dịch vụ.

Trường hợp Facebook- nhà thầu nước ngoài đáp
ứng các điều kiện để kê khai trực tiếp với cơ quan
thuế theo quy định của Thông tư số 103/2014/TT-
BTC thì Công ty không phải khấu trừ nộp thay cho
nhà thầu nước ngoài.

Trong trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp
đồng với Công ty để cung cấp dịch vụ (dịch vụ đã
bao gồm thuế GTGT) mà nhà thầu nước ngoài
thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế
áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
thì về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng
hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn
bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư
219/2013/TT-BTC. Bên Việt Nam được khấu trừ
thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ nếu đáp ứng
các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại điều
15 Thông tư 219/2013/TT-BTC khoản 10 Điều 1
Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số
173/2016/TT-BTC.



VI. THÔNG TƯ 47/2022/TT-BTC: DỰ TOÁN CHI NĂM 2023 –
2025 XÂY DỰNG VỚI MỨC LƯƠNG CƠ SỞ LÀ BAO NHIÊU?

 Theo quy định tại khoản 2 điều 17 thông tư 47/2022/TT-BTC  thì:

 “Dự toán chi năm 2023-2025 xây dựng với mức lương cơ sở 1.490.000
đồng/tháng. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về phương án thực
hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm
2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ thông báo,
hướng dẫn sau.”

Như vậy, Dự toán chi năm 2023-2025 xây dựng với mức lương cơ sở
1.490.000 đồng/tháng.

VII. CÔNG VĂN 2414/TCT-DNNCN NĂM 2022 VỀ CHÍNH
SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN
HÀNH.

  Căn cứ các hướng dẫn: Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, trường hợp cá nhân là người nước ngoài
được cử sang làm việc tại Việt Nam trong thời hạn 05 năm theo Hợp đồng
phái cử thì cá nhân kê khai, tính thuế TNCN đối với các tờ khai thuế TNCN
trong năm 2021 theo biểu lũy tiến từng phần.

 Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183
ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt
Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên của cá nhân được xác
định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm
thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-47-2022-TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-va-ke-hoach-tai-chinh-2023-524554.aspx?anchor=dieu_17
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-47-2022-TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-va-ke-hoach-tai-chinh-2023-524554.aspx?anchor=dieu_17
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 Cụ thể, tại Quyết định
1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022,
Bộ Tài chính đã công bố 31 thủ
tục hành chính (TTHC) mới ban
hành, 114 TTHC sửa đổi thay
thế, 75 TTHC bãi bỏ trong lĩnh
vực thuế và 1 TTHC trong lĩnh
vực hải quan thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Tài
chính. Quyết định này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày
01/01/2022.

 Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ
tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ
trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng
quản lý của bộ tài chính.

VIII. Công bố thủ tục hành chính mới
ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ
trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm
vi chức năng quản lý của bộ tài chính

 Cũng trong ngày 22/7/2022,
Bộ Tài chính ban hành Quyết
định 1464/QĐ-BTC về việc
công bố TTHC mới ban hành,
sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ
trong lĩnh vực quản lý thuế
thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Tài chính. Theo đó,
4 TTHC mới được ban hành,
15 TTHC sửa đổi, thay thế và
11 TTHC bị bãi bỏ.

 Quyết định 1464/QĐ-BTC có
hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/7/2022 và sửa đổi Quyết
định số 1500/QĐ-BTC ngày
30/6/2016 của Bộ Tài chính về
công bố TTHC được chuẩn
hóa trong lĩnh vực quản lý thuế
thẩm quyền giải quyết của Bộ
Tài chính. Đồng thời, bãi bỏ
Quyết định số 2378/QĐ-BTC
ngày 17/11/2017 và Quyết
định số 1712/QĐ-BTC ngày
28/9/2018 của Bộ Tài chính.



kiemtoanthanhnam.com

BUSINESS
Thành lập từ năm 2002, VietLand hoạt động trong lĩnh vực
Tư vấn Tài  chính, Kế toán Kiếm toán, Thuế , Thẩm định
giá, Tư vấn đầu tư, Phần mềm kế toán. Chúng tôi đã thực
hiện và hoàn thành hàng loạt các dịch vụ chuyên ngành về
tài chính, kế toán, kiểm toán, xác định giá trị doanh
nghiệp, định giá tài sản, tư vấn và kiểm toán báo cáo quyết
toàn vốn đầu tư hoàn thành các dự án, công trình XDCB
cho nhiều tổ chức và đơn vị hoạt động khắp cả nước.
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