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Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 về việc sắp xếp các đơn vị

hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, TP. Thủ Đức sẽ thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận: Quận 2,

Quận 9 và Quận Thủ Đức. Đồng thời, một số quận trong địa bàn TP. Hồ Chí

Minh có sự sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã như quận 3, quận 4, quận 5,

quận 10 và quận Phú Nhuận.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trong bản tin nhanh này, chúng tôi xin cập nhật các nội dung mà Quý vị cần

lưu ý dưới đây.
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1. Hướng dẫn về đăng ký thay đổi thông tin trên hóa đơn của doanh nghiệp

Về mặt quản lý thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cũng ban hành Công văn số

333/CTTPHCM-TTHT ngày 18/1/2021 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

 Kể từ khi giấy CNĐKKD đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ

sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước thành

phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động - ngày 07 tháng 2 năm 2021) các tổ chức kinh

doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và

không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn mẫu

số TB04/AC theo Thông tư 39/2014/TT-BTC đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt

phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành

chính mới; đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành

chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in

sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.
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1. Hướng dẫn về đăng ký thay đổi thông tin trên hóa đơn của doanh nghiệp

Về mặt quản lý thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cũng ban hành Công văn số

333/CTTPHCM-TTHT ngày 18/1/2021 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như

sau:

 Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì

thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn

vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên

hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.
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2. Cập nhật thông tin thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(CNĐKDN) và giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính này sẽ làm thay đổi hàng loạt địa chỉ của các

doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn thành phố. Để phù hợp với Công văn hướng

dẫn của Cơ quan thuế nêu trên, Doanh nghiệp nên xem xét cập nhật địa chỉ trụ sở

chính trên giấy CNĐKDN và giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).



Bản tin này được cập nhật trên website https://a-c.com.vn 6

Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm, không

được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên hệ với:

LIÊN HỆ

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Phó Tổng Giám đốc

+84 28 35 472 972 - Máy lẻ 203

thanh.nn@a-c.com.vn

thanh.nn@bakertilly-ac.com.vn

DƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG

Giám đốc Tư vấn

+84 28 35 472 972 - Máy lẻ: 210

huong.dth@a-c.com.vn

huong.dth@bakertilly-ac.com.vn

NGUYỄN BẢO ANH

Giám đốc dịch vụ Thuế và Tư vấn

+84 28 35 472 972 - Máy lẻ: 207

anh.nb@a-c.com.vn

anh.nb@bakertilly-ac.com.vn
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Bản tin này là thông tin chung chỉ cho mục đích nội bộ nên

không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của tổ

chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp

thông tin chính xác và cập nhật nhanh nhất một cách có thể.

Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin

này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong

tương lai. Bất cứ ai khi dựa trên thông tin ở đây để áp dụng

vào một trường hợp cụ thể nào đó cần có được sự tư vấn từ

các chuyên viên.


