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KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TƯ VẤN 

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử 

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của   
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ. 

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký sử dụng và cách lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Nghị định số 
119/2018/NĐ-CP, gồm: nội dung trên hóa đơn, thời điểm lập, định dạng hóa đơn, áp dụng hóa đơn, xử lý sai sót... 

Theo đó, về tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT, bắt 
buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu bán hàng 
có nhiều chủng loại, thương hiệu thì phải ghi chi 
tiết đến từng chủng loại, thương hiệu, ví dụ điện 
thoại Samsung, điện thoại Nokia...(điểm d khoản 1 
Điều 3). 

Ngoài ra, nếu bán hàng thuộc diện phải đăng ký 
quyền sở hữu thì phải ghi rõ các số hiệu, ký hiệu 
đặc trưng của hàng hóa, ví dụ số khung, số máy 
của xe; địa chỉ, kích thước, số tầng của căn nhà... 
(điểm d khoản 1 Điều 3). 

Về địa chỉ người mua, nếu bán hàng hóa, dịch vụ 
cho người nước ngoài thì thông tin địa chỉ người 
mua có thể thay bằng thông tin về quốc tịch và số 
hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh (điểm c.2 
khoản 1 Điều 3). 

Trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện 
tử của người mua, kể cả người mua là các doanh 
nghiệp và các khách hàng ở nước ngoài. Tuy nhiên, 
bên bán được thỏa thuận với người mua là doanh 
nghiệp về việc ký trên HĐĐT (khoản 3 Điều 3). 

Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng 
và có một trong các dấu hiệu sau thì bắt buộc phải sử 
dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế: không có 
quyền sở hữu nhà máy, kho hàng, cửa hàng; có giao 
dịch qua ngân hàng thuộc diện đáng ngờ; không khai 
thuế đúng thời hạn; thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 
lần trở lên trong vòng 1 năm; …(khoản 3 Điều 6). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
14/11/2019. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ 
ngày 01/11/2020: 

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 

Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 

Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 

1 

 

Các Công văn số 6918/BKHĐT-PC ngày 23/09/2019 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Theo quy định tại khoản 14, 17 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, doanh nghiệp nếu có thành viên góp vốn là 
cá nhân, tổ chức nước ngoài thì được coi là doanh nghiệp FDI, không phân biệt tỷ lệ góp vốn ít hay nhiều. 

Trường hợp doanh nghiệp có vốn góp nước ngoài và thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư (vốn góp 
nước ngoài chiếm từ 51%) thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư 
nước ngoài. 

Vốn góp nước ngoài dù nhiều hay 
ít vẫn được coi là doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài 

 



 

Sáp nhập doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi    
thông tin khoản vay nước ngoài  
Công văn số 7850/NHNN-QLNH ngày 07/10/2019 của Ngân hàng         
Nhà nước về việc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài trong trường 
hợp sáp nhập doanh nghiệp. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 03/2016/TT-NHNN, khi 
có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay ngoại tệ được 
nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước           
(trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này), Bên đi vay phải làm thủ 
tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

Theo Công văn này, trường hợp Bên đi vay sáp nhập vào doanh nghiệp khác và   
bên nhận sáp nhập được kế thừa quyền, nghĩa vụ của bên bị sáp nhập, gồm cả 
khoản vay nước ngoài thì Bên nhận sáp nhập phải làm thủ tục đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. 

KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TƯ VẤN 

Doanh nghiệp FDI không được sử dụng đất thuê để đầu tư nhà ở thương mại  

Công văn số 7023/BKHĐT-ĐTNN ngày 26/09/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bán căn hộ dịch vụ. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 55, khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 45/2013/QH13, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) chỉ được thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán khi được nhà nước "giao đất", ngược lại nếu là 
"đất cho thuê" thì chỉ được thực hiện dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, không được phép bán. 

Theo đó, trường hợp Công ty là doanh nghiệp FDI và chỉ có đất thuê trả tiền thuê hàng năm với mục đích kinh   
doanh (không phải mục đích lưu trú) thì không được đầu tư nhà ở để bán, chỉ được đầu tư nhà ở để cho thuê. 

Trường hợp Công ty có nhu cầu đầu tư nhà ở (căn hộ) để bán thì phải 
liên hệ với UBND cấp tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi thực hiện dự 
án để được hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục, quy trình đầu tư liên quan. 
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Công văn số 7490/NHNN-QLNH ngày 24/09/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán hợp đồng xuất 
nhập khẩu. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 70/2014/NĐ-CP, người mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài 
phục vụ các giao dịch vãng lai có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng và tự chịu 
trách nhiệm về tính xác thực của các chứng từ xuất trình. 

Theo đó, các chứng từ mà doanh nghiệp phải xuất trình khi đề nghị thanh toán ngoại tệ ra nước ngoài thuộc thẩm 
quyền quyết định của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch và doanh nghiệp bắt buộc tuân thủ. 

Trường hợp doanh nghiệp muốn được miễn xuất trình tờ khai hải quan khi đề nghị thanh toán ngoại tệ ra nước 
ngoài thì cần thỏa thuận, thống nhất với ngân hàng nơi giao dịch. 

Ngân hàng có quyền 
quy định riêng về   
hồ sơ chứng từ khi 
chuyển ngân ngoại tệ 



KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TƯ VẤN 

Sửa đổi hướng dẫn về khai nộp thuế điện tử 
Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài 
chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Theo quy định mới tại Thông tư này, mỗi doanh nghiệp sẽ 
được cơ quan thuế cấp 01 tài khoản chính và tối đa 10 tài 
khoản phụ để phân quyền khai nộp thuế điện tử theo 
từng dịch vụ. Trong đó, tài khoản chính được cấp sau khi 
đăng ký giao dịch thuế điện tử và tài khoản phụ được 
đăng ký thông qua tài khoản chính (khoản 1 Điều 1). 

Khi đến ngày hạn chót nộp thuế, nếu hệ thống nộp thuế 
điện tử bị lỗi, doanh nghiệp có thể chờ hệ thống hoạt 
động trở lại để nộp điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan 
thuế hoặc ngân hàng. Việc nộp thuế trễ hạn trong trường 
hợp này được miễn phạt (khoản 5 Điều 1). 

Về thủ tục nộp thuế điện tử, sẽ thực hiện theo quy định 
tại Điều 6, Điều 8 Thông tư số 84/2016/TT-BTC . 

Nhiều biểu mẫu sử dụng trong đăng ký khai, nộp thuế 
điện tử được thay mới bằng các mẫu ban hành kèm 
Thông tư này. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019. 

Điều chuyển tài sản, khi nào phải xuất hóa đơn? 

Công văn số 4030/TCT-CS ngày 04/10/2019 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản. 

Khi điều chuyển tài sản, việc xuất hóa đơn hay không sẽ căn cứ vào tài sản điều chuyển đó thuộc trường hợp nào sau 
đây (Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC): 

1 - Trường hợp tài sản cố định (TSCĐ) đã trích khấu hao, điều chuyển giữa công ty mẹ với công ty con và chi nhánh 
hoặc giữa các công ty con và chi nhánh với nhau, nếu TSCĐ vẫn đúng giá trị trên sổ sách kế toán thì được miễn xuất 
hóa đơn. Ngược lại, nếu TSCĐ được đánh giá lại giá trị trước khi điều chuyển thì phải xuất hóa đơn, khai nộp      
thuế GTGT. 

2 - Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các chi nhánh phụ 
thuộc trong cùng doanh nghiệp kể cả trường hợp điều chuyển 
do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, 
đều được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển 
kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. 

3 - Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán 
độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân 
đầy đủ thì bắt buộc phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. 
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Doanh thu trên 50 tỷ/năm bắt 
buộc khai thuế GTGT theo tháng 
Công văn số 4004/TCT-CS ngày 03/10/2019 
của Tổng cục Thuế về chính sách thuế. 

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/
TT-BTC, doanh nghiệp mới bắt đầu sản xuất 
kinh doanh mặc nhiên được khai thuế GTGT 
theo quý. 

Tuy nhiên, sau năm có hoạt động sản xuất   
kinh doanh đủ 12 tháng, doanh nghiệp phải 
căn cứ vào mức doanh thu của năm hoạt động 
đủ 12 tháng này để xác định sẽ khai thuế quý 
hay theo tháng cho chu kỳ ổn định 3 năm    
tiếp theo. 

Trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng thì    
doanh nghiệp phải khai thuế theo tháng trong 
chu kỳ ổn định 3 năm. Nếu Doanh nghiệp vẫn 
đang khai thuế theo quý thì phải thực hiện phải 
khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế theo 
tháng. Đồng thời sẽ bị xử phạt hành chính đối 
với hành vi khai không đầy đủ các nội dung 
trong hồ sơ thuế. 

LƯU Ý:   
“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm 
thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất 
chú trọng đến vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy 
nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản 
tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý 
khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước 
khi áp dụng.” 


