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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 12/2020  

 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Lao động, Thuế thu 

nhập cá nhân 

(“TNCN”), Bảo hiểm 

xã hội (“BHXH”); 

 Xuất nhập khẩu; 

 Xuất nhập cảnh; 

 Khác.  

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 
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 Thông tư số 105/2020/TT-BTC (“Thông tư 105”) của Bộ Tài Chính ngày 

03/12/2020 ban hành quy định mới về đăng ký thuế và cấp mã số thuế (“MST”), 

hiệu lực từ ngày 17/01/2021. 

Những nội dung quan trọng của Thông tư 105 bao gồm:  

 Quy định về địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân là người 

phụ thuộc tại theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 

 Quy định về việc nộp thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt 

động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn; và 

 Quy định về các nghĩa vụ của người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế. 

Thông tư 105 thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 và Điều 9 Thông 

tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

 

THUẾ 

Trang 1 Trang 4 
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 Công văn số 5162/TCT-CS của Tổng cục Thuế (“TCT”) ngày 04/12/2020 về việc miễn, giảm tiền thuê đất khi 

nhận góp vốn bằng nhà xưởng. 

Theo đó, doanh nghiệp được quyền dùng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, kể cả đất trả tiền thuê hàng 

năm để góp vốn. Bên nhận góp vốn tiếp tục được cho thuê đất theo mục đích đã xác định. Tuy nhiên, bên nhận góp vốn 

không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian còn lại. Đồng thời, bên góp vốn sẽ bị truy thu số tiền thuê đất đã được 

miễn, giảm theo quy định của pháp luật. 

 Công văn số 5216/TCT-CS của TCT ngày 08/12/2020 về việc 10% phí bảo vệ môi trường được giữ lại của công 

ty cấp nước không được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”). 

Theo đó, 10% phí bảo vệ môi trường mà cơ sở cung cấp nước sạch được để lại, được xác định là khoản thu nhập khác, 

không phải thu nhập từ hoạt động xã hội hóa nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. 

 Công văn số 5032/TCT-CS của TCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn đối với chi phí cách ly phòng chống dịch 

Covid-19 của chuyên gia nước ngoài. 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”):  

 Chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài: nếu trong hợp đồng lao động có thỏa thuận khoản chi về tiền 

nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly  được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định; 

 Chi phí mua vé máy bay công tác cho chuyên gia nước ngoài: được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu 

khoản chi phí được thực hiện và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định; 

 Chi phí xét nghiệm Covid-19, được xem là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định. 

Về thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”): trường hợp người lao động nước ngoài được công ty chi trả khoản chi phí cách ly 

phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam, thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động và 

tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. 

 Công văn số 107998/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội ngày 17/12/2020 về việc khai thuế của đơn vị phụ 

thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

Từ ngày 05/12/2020 (ngày Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 có hiệu lực thi hành), doanh nghiệp có 

thành lập đơn vị phụ thuộc tại địa phương khác trụ sở chính, mà đơn vị phụ thuộc này được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thì 

đơn vị phụ thuộc khai thuế TNDN tại cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc theo quy định.  

 Công văn số 4868/TCT-CS của TCT ngày 16/11/2020 giới thiệu những điểm mới về hóa đơn điện tử. 

Theo đó, công văn giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. 

 Công văn số 5189/TCT-CS của TCT ngày 07/12/2020 giới thiệu những điểm mới về kê khai thuế từ năm 2021. 

Theo đó, công văn giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.  

 Công văn số 4818/TCT-PC của TCT ngày 12/11/2020 về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về 

thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP từ ngày 05/12/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-4868-TCT-CS-2020-noi-dung-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-459442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-5189-TCT-CS-2020-noi-dung-moi-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-quan-ly-thue-458997.aspx
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 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (“NĐ 145”) của Chính phủ ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động 2019, hiệu lực từ ngày 01/02/2021. 

NĐ 145 có các điểm mới nổi bật như sau: 

 Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động và báo cáo sử dụng lao động định kỳ; 

 Quy định cụ thể trình tự, thủ tục tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 

 Thời gian làm việc tính hưởng phép năm; 

 Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; 

 Tiền lương làm căn cứ trả những ngày phép năm chưa nghỉ. 

 Theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước có hiệu 

lực từ ngày 27/12/2020, lương cơ sở chung năm 2021 sẽ không tăng mà vẫn giữ mức 1,49 triệu đồng/tháng. 

 Công văn số 5079/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 30/11/2020 về việc khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển 

cho đại lý là cá nhân (bằng tiền hoặc không bằng tiền) phải chịu thuế TNCN (1%). 

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh ủy quyền cho công ty thực hiện khai thuế, nộp thuế đối với khoản hỗ trợ vận chuyển theo 

mẫu số 01/CNKD ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

 Công văn số 5265/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 11/12/2020 về chính sách thuế đối với hoạt động 

cho thuê nhà của cá nhân không cư trú. 

Trường hợp cá nhân không cư trú có tài sản cho thuê tại Việt Nam thì thuộc diện điều chỉnh của pháp luật thuế GTGT, 

thuế TNCN và lệ phí môn bài như đối với cá nhân cư trú. Cá nhân thực hiện việc khai thuế, nộp thuế GTGT, TNCN theo 

Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Riêng đối với lệ phí môn bài, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn 

bài mà cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định và thông báo mức lệ phí môn 

bài phải nộp hằng năm cho người nộp thuế. 

 Công văn số 4055/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 23/12/2020 về việc điều trị nội trú trái tuyến từ ngày 

01/01/2021. 

Kể từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh (“KCB”) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB 

BHYT tuyến tỉnh được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo mức hưởng như đúng tuyến (80% chi phí điều trị nội trú). Lưu ý 

rằng chế độ dành cho người đóng BHYT 05 năm liên tục chỉ áp dụng đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến. 

 Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 03/12/2020 về ban hành mẫu thẻ BHYT mới áp dụng 

từ 01/04/2021. 

Mẫu thẻ BHYT mới có nhiều cải tiến với nhiều tiện ích và sẽ giúp người tham gia BHYT dễ dàng sử dụng và tra cứu 

thông tin. Từ 01/04/2021, mẫu thẻ BHYT mới được sử dụng thống nhất trên cả nước. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT, 

thẻ BHYT cũ nếu còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám, chữa bệnh BHYT. 

 Công văn số 9895/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 26/11/2020 công bố lịch nghỉ Tết Tân Sửu và 

Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Âm lịch sẽ kéo dài từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ kéo 

dài từ ngày 02/09/2021 đến hết ngày 05/09/2021. 

 

 

LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”), BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(“BHXH”) 
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 Công văn số 7692/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 07/12/2020 về việc triển khai thực hiện Luật quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.  

 Công văn số 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan ngày 30/11/2020 về việc triển khai thực hiện các quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP và Thông tư 90/2020/TT-BTC. 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (“Nghi định 152”) của Chính phủ ngày 30/12/2020 quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại   

Việt Nam, hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

Nghị định 152 ban hành quy định liên quan đến lao động nước ngoài nhằm phù hợp với Bộ luật Lao động số 

45/2019/QH14, gồm: 

 Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động (“GPLĐ”) và cấp Giấy xác nhận miễn GPLĐ 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

 Tuyển dụng, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Ngoài ra, một số điểm mới đối với trường hợp miễn GPLĐ như sau: 

 Người nước ngoài khi đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải góp vốn ít nhất 3 tỷ đồng mới thuộc diện được 

miễn GPLĐ. 

 Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ở vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật 

dưới 30 ngày thì được chấp nhận (miễn GPLĐ) tối đa 03 lần mỗi năm (trước đây thì tối đa không quá 90 ngày cộng dồn 

trong năm). 

 

XUẤT NHẬP CẢNH 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-196375-d1.html
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 Luật số 67/2020/QH14 (“Luật 67”) của Quốc hội ngày 13/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Luật 67 sửa đổi các quy định về "tái phạm"; nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần; thời hiệu xử phạt vi phạm 

hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính; mức phạt tiền tối đa; thời hạn tước giấy phép và chứng chỉ hành 

nghề, v.v. 

So với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, Luật 67 tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực, đặc biệt tăng mạnh 

ở lĩnh vực giao thông đường bộ, kinh doanh bất động sản. Luật cũng bổ sung quy định rõ mức phạt tiền tối đa cho một 

số lĩnh vực như: đối ngoại, an ninh mạng, kiểm toán nhà nước, cản trở hoạt động tố tụng. 

Ngoài ra, Luật 67 đã bổ sung quy định tổ chức cũng được hoãn, giảm, miễn tiền phạt để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

tổ chức khi gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, v.v. 

 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020, gồm 16 chương, 171 điều 

và thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

 Thông tư số 42/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/11/2020 quy định việc khai báo, quản lý và sử 

dụng cơ sở dữ liệu môi trường, hiệu lực từ ngày 01/04/2021. 

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành Danh mục 16 ngành, lĩnh vực và có quy mô, công suất quy định tại Phụ lục I 

Thông Tư này bắt buộc khai báo cơ sở dữ liệu, thông tin về môi trường, ví dụ như ngành nhiệt điện, khai thác dầu khí, 

lọc và hóa dầu, v.v. Việc khai báo được thực hiện định kỳ hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này với 

thời hạn là ngày 31/01 của năm tiếp theo. 

KHÁC 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
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