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Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam 

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 2 tháng 1 năm 
2023 như sau: 

I. CÔNG VĂN 

1. Công văn số 32/TCT-KK ngày 6/1/2023 về việc đăng ký mã số thuế để kê khai thuế 
chuyển nhượng vốn 

- Căn cứ điểm c khoản 6 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt 
động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài như sau: 

c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà 
thầu nước ngoài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp nơi nhà thầu nước ngoài 
đầu tư vốn (bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn khai thay 
cho nhà thầu nước ngoài và trường hợp tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi 
nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn khai thay nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn 
cũng là nhà thầu nước ngoài). 

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ 
Tài chính quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 

“c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam 
mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà 
thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như 
sau: 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu 
trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp 
bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu 
tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức 
nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài. 

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp 
luật về quản lý thuế.” 

- Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế: 

Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu 

6. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay và tổ chức, cá nhân 
được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp 
hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước 
ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế gồm: 

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này; 
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- Bảng kê các hợp đồng nhà thầu, nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông 
qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ÐK-TCT-BK." 

Căn cứ các quy định nêu trên thì: 

- Coca-Cola (Japan) Co., Ltd không thuộc đối tượng được cấp mã số thuế để thực hiện kê 
khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 

- Hoạt động chuyển nhượng vốn mà bên chuyển nhượng (Coca-Cola (Japan) Co., Ltd) và 
bên nhận chuyển nhượng (Swire Coca-Cola Limited) đều là nhà thầu nước ngoài không có 
tư cách pháp nhân tại Việt Nam thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi 
các nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm đăng ký, kê khai và nộp thay số thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài. 

2. Công văn số 101/TCT-KK ngày 12/01/2023 về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa 
dịch vụ xuất khẩu 

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; 

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài 
chính. 

Căn cứ các quy định nêu trên, về hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu của Công ty TNHH sản xuất — thương mại Đồng Tiến Đạt, Tổng cục Thuế đã 
có công văn số 96/TCT-KK ngày 11/01/2022 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, theo 
đó đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí minh căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 
106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016, Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính để thực 
hiện hoàn thuế cho Công ty TNHH sản xuất — thương mại Đồng Tiến Đạt. Số thuế GTGT 
được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. Trường hợp xác định số thuế GTGT đã hoàn của hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% 
của kỳ đề nghị hoàn thuế thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người 
nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14. 

3. Công văn số 4952/TCT-KK ngày 28/12/2022 về kê khai thuế bảo vệ môi trường 

- Căn cứ quy định Điều 10 Luật thuế Bảo vệ môi trường: 

“Điều 10. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế 

1. Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, 
trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng và theo quy định của pháp 
luật về quản lý thuế. 

2. Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu được 
thực hiện cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu. 

3. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu” 
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- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 và Điều 5 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 
08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thuế bảo vệ môi trường: 

+ “Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường. 

…. 

3. Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật 
Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high 
density polyethylene resin), LDPE (Low density polvethvilen) hoặc LLDPE (Linear low 
density polyethylene resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi nỉ lông đáp ứng tiêu 
chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ “Điều 5. Khai thuế, tính thuế và nộp thuế 

Khai thuế, tính thuế và nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi 
trường và pháp luật về quản lý thuế. 

1. Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thực hiện 
khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập 
khẩu ủy thác thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh. 

2. Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: 
Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào 
ngân sách nhà nước đối về lượng xăng dầu xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội 
bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho 
tổ chức, cá nhân khác; trừ bán cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác) tại địa 
phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp nếu túi PE là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo quy định tại Luật thuế bảo vệ 
môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành mà doanh nghiệp nhập khẩu đã có cam kết 
hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu về việc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm hàng hóa do 
đơn vị tự sản xuất, gia công nhưng sau đó không sử dụng để đóng gói sản phẩm mà đã sử 
dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế bảo 
vệ môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Doanh nghiệp thực hiện việc kê khai và nộp thuế BVMT theo tháng đối với số lượng túi 
PE không được sử dụng hoặc sử dụng không hết nêu trên theo quy định của Luật quản lý 
thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Công văn số 4988/TCT-KK ngày 30/12/2022 về xử lý hồ sơ hoàn nộp nhầm 

- Điều 44 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định phân 
loại hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa: 

“1. Hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 33 Thông tư 
này thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế. 

2. Hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa của các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 
này thuộc diện hoàn thuế trước. 
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- Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của 
Bộ Tài chính quy định phân loại hồ sơ hoàn thuế. 

“1. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là hồ sơ thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: 

(...) 

đ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo 
bằng văn bản của cơ quan thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn 
thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền 
thuế đã khai là đúng; 

(...) 

2. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ tình hình quản lý khai thuế GTGT 
đối với Công ty Cổ phần Đức Thành — Gia Lai trên địa bàn và phối hợp với CQT quản lý 
trụ sở chính (Cục Thuế tỉnh Gia Lai) để giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. 

II. THÔNG TƯ 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 sửa đổi, 
bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, sửa đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. 
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con theo Thông tư 111/2013/TT-BTC đã 
được điều chỉnh, sửa đổi tại Thông tư 79/2022/TT-BTC như sau: 
- Con dưới 18 tuổi: 
Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc 
Căn cước công dân (nếu có). (Điểm mới so với trước đây: được sử dụng Căn cước công 
dân) 
- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh 
gồm: 
+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 
(nếu có). (Điểm mới so với trước đây: bổ sung Căn cước công dân) 
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 
- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông 
(tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không 
có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập 
không vượt quá 1.000.000 đồng, hồ sơ chứng minh gồm: 
+ Bản chụp Giấy khai sinh. 
+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác 
chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề. 
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- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng 
trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối 
quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận 
việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... 

Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm: 

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan 
Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận 
kết hôn (điểm mới: Có thể sử dụng Căn cước công dân; Có thể sử dụng Thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác 
do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) 
 

Việc tích hợp thông tin người phụ thuộc đi cùng với chủ thẻ Căn cước, các thông tin, 
giấy tờ chứng minh người phụ thuộc được cơ bản đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư sẽ giúp cho cả người lao động và doanh nghiệp giảm bớt nhiều thủ tục hành chính 
phức tạp, tiết kiệm thời gian kê khai, kiểm tra, xử lý. 

04 điểm mới về hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2023 bao gồm: 

(1) Trong trường hợp hồ sơ giảm trừ gia cảnh có bao gồm bản chụp Chứng minh nhân 
dân thì người nộp thuế có thể thay thế bằng bản chụp Căn cước công dân. 

(2) Loại bỏ Sổ hộ khẩu khỏi hồ sơ giảm trừ gia cảnh, thay thế bằng Giấy xác nhận thông 
tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp về việc xác nhận quan 
hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế. 

(3) Đăng ký tạm trú của người phụ thuộc không còn là giấy tờ pháp lý xác định quan hệ 
của người nộp thuế với người phụ thuộc trong trường hợp người phụ thuộc là cá nhân 
không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng. 

(4) Bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người 
phụ thuộc nêu tại Mục 1, cụ thể là khi thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Ngoài ra, Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Biểu mẫu ban hành kèm 
theo Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ 
tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ 
tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 
 
Thông tư 79/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 


