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1. Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính 
phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 
năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP trong 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020. Theo Nghị quyết 149, 

Chính phủ đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có đề nghị 

của Bộ tài chính về việc báo cáo Quốc hội cho phép coi các khoản đóng 

góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí 

hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo 

cáo Quốc hội về nội dung này.

©2020 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved. 3



Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ. Nghị định 123 có 
hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 123 như sau:

©2020 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved. 4

Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-

CP ngày 12/09/2018 của CP quy định về hóa đơn điện tử kể 

từ ngày 01/11/2020 liên quan đến việc áp dụng hóa đơn bắt 

buộc từ 1/11/2020. Nội dung này đã được sửa đổi thống nhất 

với quy định về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc 

tại Luật quản lý thuế mới, theo đó, khuyến khích cơ quan, tổ 

chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 

01/07/2022. Từ ngày 01/07/2022, thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 123.

Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành hoá 

đơn tự in, đặt in, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế 

trước thời điểm Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có hiệu 

lực thì được phép tiếp tục sử dụng hoá đơn này cho 

đến hết ngày 30/06/2022 (có thể bao gồm cả trường 

hợp phát hành mới) theo các quy định về hóa đơn 

chứng từ hiện hành như Nghị định 51/2010/NĐ-CP, 

Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và 
thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử



2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và 
thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Một số hướng dẫn khác liên quan:
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Theo một số hướng dẫn cũng như trao đổi gần đây của các cục 

thuế địa phương (như Cục thuế Hà Nội, TP HCM) trường hợp 

trước thời điểm 01/07/2022, doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng 

hóa đơn điện tử nhưng vẫn còn hóa đơn giấy đặt in, tự in… đã 

thông báo phát hành theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-

CP và có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy tự in, đặt in thì 

doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng song song các hóa đơn 

giấy đã thông báo phát hành cùng với hóa đơn điện tử. Với mỗi 

lần bán hàng hóa dịch vụ, doanh nghiệp chỉ sử dụng một hình 
thức hóa đơn.

Theo trao đổi của Cục thuế TP HCM, trường hợp doanh nghiệp 

khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động 

bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài 

thì khi phát sinh hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, 

Công ty sử dụng Hóa đơn thương mại theo quy định tại khoản 7 

Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC để thực hiện thủ tục, hồ sơ 

hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định. Hóa 

đơn thương mại không thuộc các loại hóa đơn điện tử theo quy 

định tại khoản 2 Điều 89 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 

ngày 13/06/2019.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp nên lưu ý trao đổi trước với cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý đơn vị để có hướng dẫn 

phù hợp nhất trước khi thực hiện.



Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đã chính thức được ban 

hành thay thế các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn trừ một số 

trường hợp cụ thể. Nghị định 125 chính thức có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. 

Một số điểm đáng lưu ý chính tại Nghị định 125 như sau:

 Bổ sung một số trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (như 

vi phạm hành chính phát sinh do sự cố kỹ thuật công nghệ thông tin, do thực hiện theo 

hướng dẫn của cơ quan thuế, hay trong trường hợp người nộp thuế đã tự giác phát 

hiện, kê khai bổ sung và nộp đủ tiền thuế phát sinh, v.v..).

 Nâng mức phạt tối đa trong một số khung hình phạt vi phạm hành chính (như nộp hồ 

sơ kê khai thuế quá quy định) so với mức cũ. Ví dụ, đối với khung hình phạt vi phạm 

hành chính về vi phạm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định, theo quy định cũ, 

mức phạt từ 2.000.000 đồng đến tối đa 5.000.000 đồng. Tuy nhiên theo Nghị định 125, 

mức phạt mới là từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng.

 Vi phạm hành chính với số tiền thuế (số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn hoặc số tiền 

thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn) từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị hàng 

hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế 

có quy mô lớn (tình tiết tăng nặng).

 Vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác định là vi phạm hành chính về 

hóa đơn có quy mô lớn (tình tiết tăng nặng).
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3. Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế và 
hóa đơn



 Bãi bỏ một số quy định trước đây:

• Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;

• Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-

CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ;

• Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ

• Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

• Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

• Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính.

 Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có 

hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

 Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định này, quy định về hoãn, miễn thi 

hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế, hóa 

đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.
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3. Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế và 
hóa đơn



4. Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của
Luật quản lý thuế

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai sót: 

• Trong trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế: Chỉ phải nộp Bản giải 

trình khai bổ sung, không phải nộp tờ khai bổ sung. 

• Trong trường hợp chưa nộp tờ khai quyết toán thuế năm: khai bổ sung hồ sơ tháng, 

quý.

• Trong trường hợp đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm: chỉ khai bổ sung hồ sơ khai 

quyết toán thuế năm (trừ trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá 

nhân đối với đơn vị chi trả thu nhập thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý 

có sai, sót tương ứng).

• Trong trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu 

trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. 

• Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp 

hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
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Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã chính thức được ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế năm 

2019, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối 

với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế và hóa đơn, xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Tuy nhiên, chính sách miễn, giảm, 
xóa nợ thuế tại Nghị định này được áp dụng từ 01/07/2020. Theo đó, một số điểm đáng lưu ý tại Nghị định 126 như sau:

Một số trường hợp được miễn nộp hồ 

sơ khai thuế như đơn vị chỉ có hoạt 

động kinh doanh thuộc diện không chịu 

thuế, cá nhân có thu nhập được miễn 

thuế; đơn vị tạm ngừng hoạt động kinh 

doanh, đã đóng mã số thuế, DNCX chỉ 

có hoạt động xuất khẩu thì không phải 

nộp hồ sơ khai thuế GTGT.

Nghị định 126 cũng quy định chi tiết cụ 

thể về kỳ kê khai cho từng sắc thuế, loại 

thuế và điều kiện áp dụng. Theo đó, 

người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai 

thuế theo quý được lựa chọn khai thuế 

theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm 

dương lịch.



5. Quyết định 1215/QĐ-TCT về việc sửa
đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế

• Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích mức độ rủi ro thuế để lên kế hoạch kiểm tra và giám sát và trong quá

trình kiểm tra hồ sơ khai thuế.

• Hồ sơ khai thuế tháng, quý: thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế.

• Tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế năm 2019 và các năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

• Người nộp thuế có thể gửi thông tin, tài liệu và văn bản giải trình thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bên cạnh

những hình thức trước đây như gửi qua địa chỉ email, bưu điện hoặc trực tiếp đến làm việc tại trụ sở cơ quan thuế. Văn bản giải trình

của người nộp thuế phải có chữ ký số theo quy định.

• Tổ kiểm tra gửi thông báo giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cho người nộp thuế bằng hình thức: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

Thuế; địa chỉ email ngành thuế; đồng thời liên lạc với người nộp thuế qua số điện thoại liên hệ đã đăng ký để thông báo và xác nhận

kết quả gửi văn bản, thông tin, tài liệu.
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Ngày 03/09/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1215/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế. Trong đó có

một số nội dung chính sau:

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/09/2020.



6. Công văn số 12452/BTC-
TCT trả lời về chi phí được 
trừ khi tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Ngày 09/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Công văn 

12452/BTC-TCT trả lời về chi phí được trừ khi tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan tới tài sản cố 

định tạm dừng sử dụng do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. 

Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới nhu 

cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn 

phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 

9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc 

trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ 
quy định. 

Theo đó, chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm 

tạm dừng sử dụng được tính vào chi phí được trừ 

cho mục đích thuế TNDN.
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7. Công văn 4590/TCT-DNNCN về chính sách giảm trừ gia cảnh

Ngày 28/10/2020, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4590/TCT-DNNCN về việc kê khai mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN của 

chuyên gia nước ngoài có năm tính thuế TNCN đầu tiên vắt qua hai năm dương lịch.
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Cụ thể, trường hợp cá nhân người nộp thuế là chuyên gia 

người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư 

trú, khi quyết toán thuế năm đầu tiên (từ tháng 7/2019 đến 

tháng 6/2020) thì thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 

12/2019 áp dụng mức gia cảnh 9trđ/tháng (cho bản thân) và 
3,6trđ/tháng (cho người phụ thuộc).

Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2020 thì áp dụng mức mới 

là 11trđ/tháng (cho bản thân) và 4,4trđ/tháng (cho người 

phụ thuộc).
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Thornton (Việt Nam) là một công ty thành viên của Grant Thornton Quốc Tế (GTIL). GTIL và các công ty thành viên khác không phải là công ty 

hợp danh toàn cầu. GTIL và các công ty thành viên là các pháp nhân độc lập. Dịch vụ được cung cấp bởi các công ty thành viên. GTIL không 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng. GTIL và các công ty thành viên không phụ thuộc lẫn nhau và không chịu trách nhiệm về những hành vi và 

sai sót của nhau.
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Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton trong trường hợp Quý vị cần them ý kiến tư vấn chuyên môn liên quan đến việc áp

dụng các chính sách thuế, kế toán, giá chuyển nhượng, các chính sách về lao động, đầu tư và hải quan cũng như các vướng mắt về chính sách

pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Bản tin Thuế của chúng tôi. 
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