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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 7/2020  

 

 Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020 do Bộ Tài chính ban hành 

(“Thông tư 69”) quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ và hủy 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 01/07/2020 mà không còn khả năng nộp 

ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Thông tư 69 có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/07/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. 

 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 do Bộ Tài chính ban hành 

(“Thông tư 65”), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 (“Thông tư 302”) hướng dẫn về lệ phí môn bài.  

Thông tư 65 bổ sung thêm các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại 

Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP, theo đó: 

 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định 

của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp; 

 Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn 

miền núi;  
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 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) 

đối với: 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; 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; và 

 Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

Thông tư 65 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/08/2020. 

 Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện 

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.  

 Theo đó, việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP cho các năm 2017 và 

2018 như sau: 

 Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%; 

 Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay); và 

 Không áp dụng hồi tố đối với chi phí lãi vay được chuyển tiếp. 

 Thực hiện bù trừ phần chênh lệch số tiền thuế TNDN đã nộp trong các năm 2017, 2018: 

 Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra thì thực hiện bù trừ vào số thuế TNDN năm 2020. Nếu năm 2020 không đủ 

bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. 

 Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý thì căn cứ vào đề nghị của người nộp thuế và 

các hồ sơ liên quan, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp tương ứng để thực hiện bù trừ 

vào số thuế TNDN năm 2020. 

 Công văn số 2270/TCT-CS ngày 03/06/2020 do Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT 10% đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến thông qua Google hoặc Apple. 

 Công văn số 2268/TCT-CS ngày 03/06/2020 do Tổng cục thuế ban hành trả lời vướng mắc của doanh nghiệp 

trong việc bù trừ lãi hoặc lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi hoặc lỗ của hoạt động sản xuất 

kinh doanh.  

Theo đó, kể từ kỳ tính thuế năm 2014, lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì được bù trừ với lãi của hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. Luật thuế TNDN không có quy định về việc bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 Công văn số 2741/TCT-CS ngày 03/07/2020 do Tổng cục thuế ban hành trả lời vướng mắc của doanh nghiệp 

trong chính sách thuế GTGT đối với việc thanh lý tài sản cố định.  

Theo đó, khi thanh lý tài sản cố định sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì 

doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn GTGT. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.  

 Công văn số 2668/TCT-CS ngày 29/06/2020 do Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn chính sách thuế GTGT 

đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất. 

Theo đó, khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất, thì: 

 Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của Luật thuế GTGT; 

 Doanh nghiệp được bù trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu với tiền thuế phải nộp; hoặc được hoàn trả theo 

quy định của Luật quản lý thuế.  

 Công văn 2621/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 26/06/2020 hướng dẫn việc kê khai thuế trong thời gian tạm 

ngừng kinh doanh. 

Từ ngày 01/07/2020, việc quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thực hiện 

theo quy định tại Điều 37 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019. 

 Công văn 2701/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 01/07/2020 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) khi 

sáp nhập doanh nghiệp.  

Theo đó, doanh nghiệp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế mà có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì được 

giải quyết hoàn thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật. 
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 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/07/2020 về chính 

sách hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

(TNLĐ-BNN), hiệu lực từ ngày 15/09/2020. 

Một số quy định mới như sau : 

 Sửa đổi chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN đối với người lao động giao kết hợp 

đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. 

 Thay đổi chế độ dành cho người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp 

(“BNN”) sau khi nghỉ hưu hoặc chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp 

khác.  

 Nâng mức hỗ trợ chi phí chữa BNN từ 50% lên 100%. 

 Bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân người lao động bị bệnh 

nghề nghiệp” (thay vì chỉ giới hạn là người lao động bị BNN như trước đây). 

 Thay đổi mức trần hỗ trợ kinh phí chữa BNN là 50% chi phí chữa BNN sau 

khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người 

(mức cũ là 10 lần mức lương cơ sở/người). 

 Quy định các hoạt động phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về TNLĐ-BNN được 

Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN của BHXH hỗ trợ. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

XUẤT NHẬP CẢNH 

 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

01/07/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại việt nam, có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh 

tế ven biển theo diện miễn thị thực và có nhu cầu đến các địa điểm khác của 

Việt Nam thì sẽ được cấp tạm trú với thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập 

cảnh hoặc ngày làm thủ tục cấp thị thực. Tuy nhiên, nhu cầu trên phải dựa 

trên lời mời hoặc bảo lãnh của tổ chức hay cá nhân tại Việt Nam.  

Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước 

ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc thị thực rời. 

Tuy nhiên, người nước ngoài nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động sẽ 

không được cấp chứng nhận tạm trú. 

 Công văn số 3949/CV-BCĐ do Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống 

Dịch Covid-19 ban hành ngày 24/07/2020 về điều kiện cho phép các 

chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc. 

Từ ngày 05/08/2020, các doanh nghiệp khi mời (bảo lãnh) chuyên gia nước 

ngoài đến Việt Nam làm việc cần đáp ứng các điều kiện sau: 

 Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR 

trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam.  

 Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, hoặc tổ chức mời 

chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc 

COVID-19. 

 Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào 

làm việc. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-88-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-ve-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-448472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Nghi-dinh-75-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-446365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/Cong-van-3949-CV-BCD-2020-dam-bao-phong-chong-dich-Covid-19-cho-chuyen-gia-nhap-canh-Viet-Nam-448145.aspx
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

KHÁC 

 Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 do Quốc hội ban 

hành, gồm 07 chương, 77 điều 

và thay thế cho Luật Đầu tư số 

67/2014/QH13, hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. 

 Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 do Quốc hội ban 

hành, gồm 10 chương, 218 

điều và thay thế Luật Doanh 

Nghiệp số 68/2014/QH13, hiệu 

lực từ ngày 01/01/2021. 
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