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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

24/02/2020| Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. 

 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

04/02/2020| Công văn số 405/TCT-KK v/v khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa 

điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản. 
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A. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

CHÍNH PHỦ  

24/02/2020| Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài 

Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc 

ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể: 

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); 

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập 

trong thời gian được miễn lệ phí môn bài. 

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập 

cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020) 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN  

 

TỔNG CỤC THUẾ  

04/02/2020| Công văn số 405/TCT-KK v/v khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa 

điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản. 

Tổng cục Thuế hướng dẫn liên quan đến sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua 

mạng, Thông báo phát hành và ghi thông tin trên hóa đơn GTGT đối với hoạt động 

bán hàng của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi 

Công ty đóng trụ sở chính: 

 

1. Về nộp hồ sơ khai thuế cho địa điểm kinh doanh: 

Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử đảm bảo Công 

ty được sử dụng chữ ký số đã được cấp để ký lên các hồ sơ khai thuế điện tử của địa 

điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nơi Công ty đóng trụ 

sở chính. Trong thời gian hệ thống dịch vụ thuế điện tử chưa được nâng cấp, Công ty 

sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp đến 

cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh (trực tiếp tại trụ sở hoặc qua bưu chính). 

 

2. Về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh: 

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty có phát sinh bán hàng, có phát sinh 

doanh thu thuộc diện khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại địa phương nơi có địa điểm 

kinh doanh thì Công ty gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh 
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theo mẫu TB01/AC, trên thông báo phát hành ghi chỉ tiêu 1, 2, 3, 4 là thông tin của 

địa điểm kinh doanh, chỉ tiêu 6 là thông tin của Công ty, chỉ tiêu 7 là tên cơ quan thuế 

quản lý địa điểm kinh doanh. 

Sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế 

quản lý địa điểm kinh doanh theo quy định, Công ty ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của  

người bán trên hóa đơn GTGT là thông tin của địa điểm kinh doanh và sử dụng chữ 

ký số của Công ty để ký vào hóa đơn. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Văn phòng giao dịch: 11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 
Minh. 
 

 


