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1. Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11.05.2020 của Tổng cục Thuế ban hành Quy 

định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với 

cơ quan thuế 

Theo đó, phạm vi áp dụng là: Các yêu cầu về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành 
phần dữ liệu và phương thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp, tổ chức, hộ, 
cá nhân kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. 

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2, Thông tư số 
68/2019/TT-BTC ngày 30.09.2019 của Bộ Tài chính 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. 

Nội dung của Quyết định bao gồm 3 phần: 

Phần I – Quy định chung 

Phần II – Định dạng thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử 

Phần III – Thông số kỹ thuật về phương thức truyền nhận với cơ quan thuế 

Và 12 Phụ lục hướng dẫn chi tiết về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và thông điệp 
truyền nhận. 

Trong đó, quy định chung về các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và thông điệp truyền 
nhận bao gồm các mục sau: 

1. Thẻ XML và biểu diễn dữ liệu 

2. Định dạng dữ liệu 

3. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử 

4. Chữ ký số 

5. Thông điệp truyền nhận giữa T-VAN hoặc TCKNGTT với cơ quan thuế 

6. QR Code trên hóa đơn điện tử 

Đơn cử về Thẻ XML được quy định như sau: 

“Tên thẻ được viết liền không dấu và được viết tắt theo nguyên tắc sau: 

- Lấy chữ cái đầu tiên viết hoa của mỗi từ, riêng từ cuối cùng giữ nguyên và viết hoa chữ 

đầu tiên. Ví dụ: Thẻ mô tả chỉ tiêu Số lượng được viết tắt là SLuong; thẻ Dữ liệu hóa 

đơn được viết tắt là DLHDon; 

- Trong trường hợp trùng tên viết tắt thì bổ sung thêm một số ký tự để phân biệt. Ví dụ: 

Chỉ tiêu Tổng tiền được viết là TgTien; chỉ tiêu Thành tiền được viết tắt là ThTien. 

- Các cụm từ thường dùng được viết tắt theo quy định tại Mục III, Phần I.” 

Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký 11.05.2020. 

 

Văn bản pháp luật mới 
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1. Công văn số 1393/TCT-KK ngày 

01.04.2020 của Tổng cục Thuế về hoàn 

thuế GTGT đối với dự án đầu tư 

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới, 
đáp ứng các quy định của pháp luật về 
thuế và pháp luật về đầu tư thì được giải 
quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án 
đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư, 

chưa đi vào hoạt động. 

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty bị 
chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty có 
trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với cơ 
quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh tiến 

độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật về đầu tư. 

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế GTGT 
đối với dự án đầu tư theo quy định của 
pháp luật về thuế và phù hợp với quy 
định của pháp luật về đầu tư. 

2. Công văn số 1606/TCT-DNL ngày 

22.04.2020 về thuế GTGT đối với dịch 

vụ thư tín dụng (L/C) của các TCTD 

Kể từ ngày 01.01.2011, khi Luật các Tổ 
chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu 
lực thi hành thì thư tín dụng (L/C) là hình 
thức cung ứng dịch vụ thanh toán, do vậy 
sẽ không thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT theo quy định. 

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà 
soát, hướng dẫn các Tổ chức tín dụng 
(L/C) trên địa bàn quản lý có phát sinh 
hoạt động cung cấp dịch vụ thư tín dụng 
(L/C) thì thực hiện kê khai, nộp thuế 
GTGT theo đúng quy định. 

 

 

 

3. Công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 

17.04.2020 của Tổng cục Thuế về thuế 

TNCN đối với tiền lương do làm việc 

ngày nghỉ phép 

Tại công văn số 64/QHLĐTL-TL ngày 
21.02.2020 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội có ý kiến về ngày chưa 
nghỉ phép hàng năm như sau: trường hợp 
người sử dụng lao động đã quy định lịch 
nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 2 
Điều 111 Bộ Luật Lao động, nhưng vì 
một lý do nào đó người sử dụng lao động 
yêu cầu người lao động đi làm vào những 
ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là 
thời gian làm thêm giờ. 

Căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
trường hợp người sử dụng lao động yêu 
cầu người lao động làm việc vào ngày 
nghỉ phép hàng năm và thanh toán tiền 
lương cho những ngày này theo hình thức 
làm thêm giờ thì phần thu nhập trả cao 

hơn so với tiền lương ngày làm việc 

bình thường theo quy định của Bộ luật 
Lao động là thu nhập miễn thuế thu 

nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i 
Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 
111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của 
Bộ Tài chính. 

 

Công văn mới cần lưu ý 
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4. Công văn số 1504/TCT-CS ngày 
16.04.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối 
với dự án nhà ở xã hội để cho thuê thuộc 
đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 
5%, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
quy định đối với dự án nhà ở xã hội để 
cho thuê thuộc đối tượng áp dụng thuế 
suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong suốt 
thời gian hoạt động. Đây là các mức thuế 
suất ưu đãi so với mức thuế suất thuế 
GTGT 10% và thuế suất thuế TNDN 20% 
thông thường nhằm khuyến khích hoạt 
động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội. 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 156 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, 
chính sách thuế đối với dự án nhà ở xã 
hội để cho thuê thực hiện theo quy định 
của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 

 

5. Công văn số 1471/TCT-KK ngày 

13.04.2020 của Tổng cục Thuế về khai, 

nộp thuế GTGT, TNDN dự án bất 

động sản ngoại tỉnh 

Trường hợp Công ty ủy quyền cho Chi 
nhánh tại tỉnh An Giang (đơn vị phụ 
thuộc Công ty) chuyển nhượng bất động 

sản của dự án tại tỉnh An Giang cho 
khách hàng phù hợp với quy định pháp 
luật về kinh doanh bất động sản: 

- Khi dự án đi vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhưng Công ty chưa thực hiện 
bàn giao cho Chi nhánh trực tiếp quản lý 
mà trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn 

cho khách hàng thì Công ty thực hiện 
khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 

2% trên doanh thu bán hàng chưa có 
thuế GTGT đối với hoạt động chuyển 
nhượng bất động sản với cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp dự án tại tỉnh An Giang.  

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là 
Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 
05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC, số thuế GTGT đã 
nộp tại tỉnh An Giang (theo chứng từ nộp 
tiền thuế) của doanh thu chuyển nhượng 
bất động sản Dự án được trừ vào số thuế 
phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT của 
Công ty tại trụ sở chính. 

- Khi Công ty bàn giao hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuộc dự án cho Chi 
nhánh tại tỉnh An Giang quản lý, bao gồm 
cả việc Chi nhánh trực tiếp ký hợp 

đồng chuyển nhượng bất động sản phù 
hợp với quy định pháp luật hiện hành về 
kinh doanh bất động sản và xuất hóa đơn 
cho khách hàng thì Công ty phải tổng 
hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế 
GTGT đã khấu trừ, số thuế GTGT chưa 
khấu trừ hết của dự án để bàn giao cho 

Chi nhánh quản lý và chịu trách nhiệm 

về số thuế GTGT của dự án đã được 
Công ty khai thuế tại trụ sở chính. 

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty 
theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 
không phải là đơn vị kế toán theo quy 
định tại Luật Kế toán nêu trên. Do vậy 
hình thức hạch toán kế toán của Chi 
nhánh là phụ thuộc Công ty. Công ty thực 
hiện tổng hợp khai thuế TNDN đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 
đó có hoạt động sản xuất kinh doanh phát 
sinh từ dự án với cơ quan thuế quản lý 

trụ sở chính của Công ty và phải nộp 
thuế theo Phụ lục thuế TNDN đối với 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
từ dự án cũng như nộp thuế tạm tính 

hàng quý cho cơ quan thuế tỉnh An 
Giang theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 
12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã 
được sửa đổi tại Điều 16 Thông tư số 
151/2014/TT-BTC. 
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6. Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH 
ngày 04.05.2020 của Bộ Lao động – 

Thương binh và xã hội hướng dẫn việc 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất 

Tiếp theo Công văn số 797/LĐTBXH-
BHXH ngày 09.03.2020, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể 
việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 
tuất như sau: 

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất 

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được 
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 
khi thuộc một trong các trường hợp sau 
đây: 

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 
tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay 
đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng 
hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện 
chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu 
nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc 
tế; 

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, 
dịch bệnh, mất mùa. 

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất 

NSDLĐ thuộc một trong các trường hợp 
trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất khi có một trong các điều kiện 
sau: 

a) Không bố trí được việc làm cho người 
lao động (NLĐ), trong đó số lao động 
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% 
tổng số lao động có mặt trước khi tạm 
dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; 

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản 
do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất 
mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là 
đất); 

c) Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 
năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao 
động tham gia BHXH trở lên tại thời 
điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm 
tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia 
BHXH tính giảm bao gồm: 

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao 
động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc theo 
quy định của pháp luật trừ đi số lao động 
mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc 
trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 
02 năm 2020 đến ngày NSDLĐ có văn 
bản đề nghị; 

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện 
HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện 
HĐLĐ  từ 14 ngày làm việc trở lên trong 
tháng; 

- Số lao động đang nghỉ việc không 
hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc 
không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm 
việc trở lên trong tháng; 

- Số lao động đang ngừng việc mà thời 
gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở 
lên trong tháng. 

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm 
người làm việc theo hợp đồng làm việc, 
HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ 
xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ 
đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người 
quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều 
hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 
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3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất 

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất đối với trường hợp nêu tại 
điểm a, điểm b khoản 2 Công văn này 
tính từ tháng NSDLĐ có văn bản đề nghị 
nhưng không quá 12 tháng; 

b) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất đối với trường hợp nêu tại 
điểm c khoản 2 Công văn này tính từ 
tháng NSDLĐ có văn bản đề nghị và 
không vượt quá thời hạn nêu tại điểm d 
khoản 1 Mục II Chỉ thị số 11/CT-
TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội 
ứng phó với dịch Covid-19 nhưng không 
quá 12 tháng. 

c) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, 
quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và 
hồ sơ nhận được từ NSDLĐ. 

 

4. Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất 

a) Hết thời gian tạm dừng đóng nêu tại 
khoản 3 Công văn này, NSDLĐ và người 
lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng 
đóng (đối với cả người lao động ngừng 
việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ 
luật Lao động), số tiền đóng bù không 
phải tính lãi chậm đóng theo quy định 
tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã 
hội. 

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu 
NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù 
cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật 
Bảo hiểm xã hội. 

b) Trong thời gian tạm dừng đóng vào 
quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ 
điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử 
tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì 
NSDLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian 
tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho 
người lao động. 

 

 

 

 



 

Trang 7 

 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA được chúng tôi 
cập nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan 
nhà nước ban hành trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và cho mục đích tham khảo. Mặc dù 
đã cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác 
cụ thể nhất, việc áp dụng các thông tin này trong 
các trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi. 
 

 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

Email: trung.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn; 

hainam74@gmail.com 

 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0917 705 379 

Email: dungnt.afa@gmail.com 

 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 


