
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. Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp khi chuyển địa 

điểm trụ sở kinh doanh; 

2. Hướng dẫn về việc hủy hóa đơn; và 

3. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 04/2022 
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CÂP NHÂT 
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CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) KHI 

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ KINH DOANH 
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Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 12659/CTHN-TTHT quy định về việc chính 

sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh với những nội dung sau: 

• Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ 

thực hiện dự án đầu tư mới địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao. 

• Theo quy định, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện ưu đãi 

thuế TNDN theo quy định thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó 

mà phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông và năm đó sẽ tính trừ vào thời gian 

được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp. 

• Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện 

dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng trong năm 

tính thuế, doanh nghiệp di chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh thực hiện dự án đến nơi không 

thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì năm đó doanh nghiệp không 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN này. 

Cục thuế Tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 340/CTTQU-TTHT đề ngày 

01/4/2022 để hướng dẫn về việc hủy hóa đơn. Một số nội dung đáng lưu ý như sau: 

• Kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định 

của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, tổ chức phải ngừng sử dụng hóa đơn 

điện tử đã thông báo phát hành theo quy định trước đó và tiêu hiểu hóa đơn giấy đã thông báo 

phát hành nhưng chưa sử dụng. 

• Hồ sơ hủy hóa đơn gồm: 

 Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn 

 Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy 

 Biên bản hủy hóa đơn 

 Thông báo kết quả hủy hóa đơn 

 Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức. 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỦY HÓA ĐƠN 
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TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG CỦA THÁNG 

Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng này. Độc giả vui 

lòng bấm vào những đường link bên dưới để xem thêm. 

 04 lưu ý về việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: BLawyers Vietnam tổng hợp những lưu 

ý với thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.  

 05 phúc lợi phải có của lao động nữ trong các doanh nghiệp: Lao động nữ hiện đang dần chiếm 

một tỷ lệ không nhỏ tại các doanh nghiệp. Khác với lao động nam về sức khỏe, lao động nữ cần được 

doanh nghiệp quan tâm và đảm bảo một số điều kiện trong quá trình lao động. Hiện nay pháp luật 

Việt Nam đã bổ sung nhiều quy định yêu cầu doanh nghiệp nâng cao phúc lợi và cải thiện điều kiện 

làm việc đối với lao động nữ. BLawyers Vietnam giới thiệu các phúc lợi đối với lao động nữ mà do-

anh nghiệp cần lưu ý. 

 06 lưu ý về giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Luật Đấu thầu, 

Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan cho phép các nhà thầu nước ngoài đấu 

thầu và thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. BLawyers Vietnam giới thiệu những điểm cần lưu 

ý về giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. 

 Hợp đồng đại lý độc quyền và 5 vấn đề có thể phát sinh tranh chấp: BLawyers Vietnam xin trình 

bày về những vấn đề có thể phát sinh tranh chấp trong hợp đồng đại lý độc quyền tại Việt Nam. 

 05 lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước 

ngoài: Hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp trong nước bảo lãnh cho khoản vay của 

doanh nghiệp nước ngoài nhưng cần đáp ứng các điều kiện. BLawyers Vietnam sẽ nêu lên những lưu 

ý khi doanh nghiệp trong nước nhận bảo lãnh cho khoản vay của doanh nghiệp nước ngoài. 

 Khiếu nại về việc cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như thế nào? Khi phát hiện việc cấp văn 

bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của cơ quan có thẩm quyền xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của 

mình thì doanh nghiệp phải là gì? Thực hiện khiếu nại việc cấp văn bằng bảo hộ này có được không 

và thủ tục để thực hiện quyền khiếu nại này là gì? BLawyers Vietnam xin cung cấp đến bạn đọc thông 

tin cần thiết về vấn đề này. 

 03 lưu ý về lãi chậm trả theo pháp luật Việt Nam và các án lệ: BLawyers Vietnam sẽ nêu một số 

vấn đề cần lưu ý về lãi chậm trả theo pháp luật hiện hành và án lệ. 
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