
CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 
THÁNG 06/2021 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản cập 

nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của pháp 

luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản chưa hoàn thành đầu tư xây dựng để tiếp tục 

đầu tư xây dựng; 

2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành phố; và 

3. Giấy phép xây dựng công trình tạm. 



Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1619/BXD-QLN đề ngày 
12/5/2021 để hướng dẫn về việc chuyển nhượng một phần dự án bất 
động sản (đất thương mại, dịch vụ) chưa hoàn thành đầu tư xây 
dựng để tiếp tục đầu tư xây dựng với các nội dung sau: 

• Chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà đầu tư được, có quyền chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhà đầu tư 
khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện, nguyên 
tắc, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật. 

• Đối với dự án kinh doanh bất động sản được chấp thuận hoặc được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng 
toàn bộ hoặc một phần dự án và điều chỉnh dự án khi chuyển nhượng 
dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

• Đối với dự án kinh doanh bất động sản không thuộc trường hợp thực 
hiện thủ tục chuyển nhượng, điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển 
nhượng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư nêu trên thì thực 
hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Việc chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án được phép chuyển 
nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

CHƯA HOÀN THÀNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ TIẾP TỤC 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
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HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

KHÁC TỈNH/THÀNH PHỐ 

Vào ngày 26/05/2021, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn số 1713/TCT-KK trả lời 
vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành 
phố với những nội dung sau: 

Hồ sơ khai thuế: Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế 
giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng 
thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án 
đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện 
cùng kỳ tính thuế. 

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:  

• Trường hợp người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh, địa 
điểm nộp là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở 
chính. 

• Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi 
vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ 
khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở 
chính.  

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤ 

Bộ Xây Dựng ban hành Công văn số 1764/BXD-HĐXD đề ngày 19/5/2021 hướng dẫn về 
giấy phép xây dựng công trình tạm (cụ thể là chợ tạm) như sau: 

Công trình xây dựng tạm thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. 

Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau: 

• Thi công xây dựng công trình chính; và 

• Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định (*). 

• Đối với công trình sử dụng cho mục đích (*), tùy theo thời điểm thực hiện dự án mà có thể 
xác định công trình là công trình xây dựng tạm. Việc xác định công trình xây dựng tạm phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật liên quan. 
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