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1. Thông tư số 19/2021/TT-BTC (TT 19) ngày 18.03.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực thuế 

Việc ban hành TT 19 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế nhằm hướng dẫn chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý thuế số 38 liên quan đến hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuế từ khâu: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; xác nhận thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế; bù trừ 
tiền thuế, tiền phạt; hoàn thuế; miễn, giảm thuế; khoanh, xóa nợ tiền thuế… 

TT 19 quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng trách nhiệm của người nộp thuế (NNT) cũng như các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Đặc biệt, NNT được thực hiện 
các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả 
ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. 

Thông tư cũng đã kế thừa các quy định đang thực hiện ổn định và không có vướng mắc tại Thông tư 
số 110/2015/TT-BTC; Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

NNT thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng internet, có địa chỉ thư 
điện tử, có chữ ký số hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp đã 
đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế, trừ trường hợp NNT lựa chọn phương thức nộp thuế 
điện tử theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

Đồng thời, NNT cũng có thể lựa chọn nhiều phương thức giao dịch như: trên Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết 
nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Song song với đó, 
các tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN cũng được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế; dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử. 

Riêng hồ sơ khai thuế, NNT được lựa chọn thêm phương thức lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm, 
công cụ hỗ trợ kê khai do cơ quan thuế cung cấp, hoặc của NNT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu 
của cơ quan thuế, sau đó truy cập vào Cổng TTĐT mà NNT lựa chọn, ký điện tử và gửi hồ sơ khai 
thuế điện tử đến cơ quan thuế. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế bao gồm cả tài liệu theo quy định của 
pháp luật mà NNT không gửi được theo phương thức điện tử thì NNT gửi trực tiếp tại cơ quan thuế 
hoặc qua đường bưu chính. 

NNT, cơ quan thuế, các tổ chức cá nhân khác có liên quan, đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch 
thuế điện tử theo quy định tại Thông tư này thì không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác 
và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

TT 19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03.05.2021. 
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1. Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05.02.2021 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh tổ chức 

triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân 

Triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, từ năm 2017, Tổng cục 
Thuế đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn triển khai. Ngày 20.09.2019, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 66/2019/TT-BTC 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 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Về tình hình triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử cá nhân tại 63 Cục Thuế: 
Qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống ETAX và TMS từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 cho thấy số 
lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế 
là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý, cụ thể có 205,459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, 
chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay. 

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo 
thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đảm bảo đạt được các 
mục tiêu mà Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01.01.2019 và Quyết định 2204/QĐ-
BTC ngày 21.11.2018 của Bộ Tài chính, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc 
thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tổng cục Thuế đã có công văn này đề nghị cục thuế, chi 
cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân, tuyên 
truyền, phổ biến và hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ quy trình, 
trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử. 

Công văn cũng đính kèm Phụ lục hướng dẫn Các bước thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện 
tử. 

2. Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01.04.2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế 

TNDN 

Trường hợp Ngân hàng nhận được khoản hỗ trợ bằng tiền từ Công ty bảo hiểm sau khi hai bên ký hợp 
đồng để Ngân hàng trở thành đại lý phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong vòng 15 
năm cho Công ty bảo hiểm và khoản thu nhập này Ngân hàng nhận được không nhằm thực hiện các 
dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, quảng cáo, khuyến mại thì Ngân hàng thực hiện khai nộp thuế TNDN. 
Khoản thu nhập tính thuế TNDN được xác định một lần và không thực hiện phân bổ cho nhiều kỳ, thời 
điểm xác định thu nhập để tính thuế TNDN là thời điểm Ngân hàng nhận được khoản hỗ trợ nêu trên. 

3. Công văn số 458/TCT-DNNCN ngày 24.02.2021 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNCN đối 

với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng toàn bộ thửa đất bao gồm diện tích đất ở 975,5m2, đất trồng cây 
hàng năm khác 562m2 được cơ quan có thẩm quyền xác định tại thời điểm chuyển nhượng bất động 
sản là cá nhân chỉ sở hữu 01 thửa đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật về đất đai là đất ở duy 
nhất thì thuộc diện miễn thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với phần đất ở. 
Phần đất nông nghiệp cá nhân phải khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản. 

4. Công văn số 443/TCT-CS ngày 23.02.2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 

Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá theo đúng 
quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư và người được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng 
trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt và 
theo dự án đầu tư; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. 
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5. Công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26.02.2021 của Bộ Tài chính thực hiện Thông tư số 

156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01.7.2020. Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 có giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều. Bộ 
Tài chính đã có Công văn số 1914/BTC-TCT ngày 25.02.2021 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, 
đơn vị về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ. Trong thời gian Thông tư chưa ban 
hành và chưa phát sinh hiệu lực, các Thông tư sau đây (trừ những nội dung đã được quy định cụ thể tại 
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) 
tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế: 

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06.11.2013 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17.11.2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15.6.2015 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26.02.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12.02.2010 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23.6.2008 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17.6.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29.6.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11.4.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28.6.2016 của Bộ Khoa học công nghệ - Bộ Tài 
chính; 

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12.8.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15.11.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15.11.2016 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20.01.2017 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28.4.2017 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11.01.2021 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19.9.2017 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01.8.2017 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25.8.2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27.02.2015 của Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18.4.2017 của Bộ Tài chính. 
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6. Công văn số 599/TCT-KK ngày 10.03.2021 của 
Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT, thông 
báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử 
dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh 
của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản 

Trường hợp người nộp thuế hạch toán riêng 
được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh 
doanh hoặc có các địa điểm kinh doanh thuộc 
ngành nghè, hoạt động theo quy định tại Khoản 1 
Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19.10.2020 của Chính phủ thì đơn vị chủ quản 
của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế của 
mình để kê khai thuế cho địa điểm kinh doanh và 
thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình 
sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi có địa 
điểm kinh doanh. 

Trường hợp người nộp thuế thực hiện hạch 
toán tập trung tại trụ sở chính có địa điểm kinh 
doanh khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ 
sở chính thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế 
giá trị gia tăng và thông báo phát hành hóa đơn, 
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp. 

7. Công văn số 615/TCT-CS ngày 11.03.2021 của 
Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với 
hoạt động chuyển nhượng vốn 

- Về đối tượng kê khai, nộp thuế: Trường 
hợp bên chuyển nhượng vốn và bên nhận 
chuyển nhượng vốn đều là nhà đầu tư nước 
ngoài không hoạt động theo Luật đầu tư, 
Luật Doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp 
thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi 02 
nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn có trách 
nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN 
phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn 
của tổ chức nước ngoài theo quy định. 

- Về thời điểm chuyển nhượng vốn: căn cứ 
hợp đồng chuyển nhượng vốn và tình hình 
thực tế. 

- Về giá chuyển nhượng: Mức giá chuyển 
nhượng tại hợp đồng chuyển nhượng kaf 
không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan 
thuế thực hiện ấn định giá chuyển nhượng. 
Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật, hồ 
sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển 
nhượng vốn, báo cáo tài chính của công ty 
đến thời điểm chuyển nhượng vốn, tham 
khảo trường hợp chuyển nhượng vốn tương 
tự và tình hình thực tế để xác định giá 
chuyển nhượng theo đúng quy định.  

 

 

 

 

8. Công văn số 668/TCT-CS ngày 15.03.2021 của 
Tổng cục Thuế về thuế tài nguyên 

Đối với tài nguyên cấm khai thác hoặc khai thác 
trái phép bị bắt giữ, tịch thu, thuộc đối tượng chịu 
thuế tài nguyên và được phép bán ra thì tổ chức 
được giao bán phải kê khai, nộp thuế tài nguyên 
theo từng lần phát sinh bán ra trước khi trích các 
khoản chị phí liên quan đến hoạt động bắt giữ, 
bán đấu giá, trích thưởng theo chế độ quy định 
theo quy định của pháp luật về thuế. 

9. Công văn số 412/TCT-QLN ngày 19.02.2021 
của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn khi 
đang bị cưỡng chế hóa đơn 

Theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 34 Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của 
Chính phủ quy định thì trường hợp người nộp 
thuế đang bị cưỡng chế hóa đơn nếu có nhu cầu 
sử dụng hóa đơn thì phải nộp ngay ít nhất 18% 
trên doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào 
ngân sách nhà nước. 

10. Công văn số 533/TCT-QLN ngày 03.03.2021 
của Tổng cục Thuế về miễn tiền thuê đất và 
tiền chậm nộp 

10.1. Về miễn tiền thuê đất 

Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
không có quy định miễn tiền thuê đất trong 
trường hợp doanh nghiệp vướng mắc về tính thu 
tiền thuê đất do công tác thu hồi đất tại địa 
phương hoặc có vướng mắc về việc xin gia hạn 
thời gian thuê đất. 

10.2. Về miễn tiền chậm nộp 

Đối với các thửa đất mà công ty thuê công ty vẫn 
được sử dụng đất đến hết thời gian thuê đất 
(ngày 31.12.2021), do đó công ty phải nộp đầy 
đủ tiền thuê trong thời hạn nhà nước cho thuê 
đất theo quy định. Công ty chậm nộp tiền thuê 
đất so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền 
chậm nộp đối với số tiền thuê đất chưa nộp theo 
quy định của Luật quản lý thuế. 

Đối với thửa đất bị thu hồi, trường hợp làm rõ 
nếu việc thu hồi đất là do nguyên nhân bất khả 
kháng thì Cục thuế hướng dẫn Công ty lập đầy 
đủ thủ tục hồ sơ và căn cứ hồ sơ cụ thể của 
Công ty để xem xét xử lý miễn tiền chậm nộp 
theo thẩm quyền. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM 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.pham@ecovis.com.vn 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA AU, CPA, 
MBA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 
Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 
 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Tư vấn đào tạo  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn ñ�ng hành  
              cùng doanh nghi#p 


