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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 6/2020  

 

 Ngày 19/06/2020 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu 

dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký 

và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. 

 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/06/2020 (“Nghị định 68”) 

sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 

(“Nghị định 20”) về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.  

Nghị định 68 quy định: 

 Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) không vượt quá 

30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay (sau khi 

trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.  

 Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong 

trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp 

hơn mức quy định nêu trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 

05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ. 

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng hồi tố từ kỳ tính thuế 

TNDN năm 2019. Đối với kỳ tính thuế năm 2017 và 2018, người nộp thuế được khai 

bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN để xác định lại chi phí lãi vay được trừ theo 

quy định tại Nghị định này và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 

01/01/2021. 

 Mẫu số 01 - Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết, ban hành kèm theo 

Nghị định 68 thay thế cho Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định 20. 
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 Quyết định số 792/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 29/05/2020 (“Quyết định 792”) công bố sửa 

đổi, bổ sung thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế, hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định số 792 sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục “Gia hạn nộp thuế” đã ban hành theo Quyết đinh số 1500/QĐ-BTC ngày 

30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, người nộp thuế thuộc diện được gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị 

định số 41/2020/NĐ-CP, lập và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc 

thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Trường hợp Giấy đề nghị gia 

hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp 

chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. 

 Bốn Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn vẫn còn hiệu lực theo Quyết định số 806/QĐ-BTC của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/06/2020 (“Quyết định 806”), hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định 806 đính chính Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019. 

Theo Quyết định 806, bỏ 4 Thông tư sau đây ra khỏi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật 

ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTC: 

 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

 Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách; 

 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 

25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015); 

 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC. 

 Công văn số 6399/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 29/05/2020 trả lời về trường hợp gia hạn thời hạn nộp 

thuế GTGT khâu nhập khẩu. 

Theo đó, thuế GTGT khâu nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 

của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

 Công văn số 2011/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 18/05/2020 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập 

cá nhân (“TNCN”) đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học của các cá nhân vào các tổ 

chức phi chính phủ (“NGO”) và thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với các khoản chi tài trợ y tế, giáo 

dục thông qua các tổ chức NGO.  

 Trường hợp các tổ chức NGO được thành lập và hoạt động đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP 

ngày 01/03/2012 và được Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam, thì các khoản đóng 

góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

theo quy định; và các khoản chi tài trợ y tế, giáo dục được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN. 

  Công văn 2578/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 23/06/2020 về hóa đơn. 

 Từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020: trong khi cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa 

đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) và Thông tư số 68/2019/TT-BTC (“Thông tư 68”) thì 

việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 

39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 

 Từ 01/11/2020: việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119 và Thông tư 68. 

 Công văn 2586/TCT-CS ngày 23/06/2020 (“Công văn 2586”) của Tổng Cục thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế 

TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động chế biến thủy sản. 

 Thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định nếu đáp ứng các điều kiện 

theo quy định. 

 Trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng 

một khoản thu nhập, thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất. 

 Trường hợp có đơn vị (hoặc dự án) hình thành do chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu, mua lại doanh nghiệp 

hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-41-2020-nd-cp-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
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 Công văn số 4188/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ngày 29/04/2020 về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) 

của dịch vụ cung ứng trực tiếp cho cá nhân là người Việt Nam sử dụng tại nước ngoài. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam cung ứng dịch vụ cho thuê thiết bị phát sóng wifi cho khách hàng trong nước 

sử dụng tại các quốc gia khác, thì dịch vụ này không được xem là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế 

GTGT 10%. 

 Công văn số 44102/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hà Nội ngày 01/06/2020 hướng dẫn khai thuế đối với địa điểm 

kinh doanh (ĐĐKD) khác tỉnh. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có thành lập ĐĐKD khác tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính và đã được cấp mã số 

thuế 13 số, thì việc kê khai thuế cho các ĐĐKD này thực hiện như sau: 

 Về lệ phí môn bài: sử dụng mã số thuế 13 số để kê khai, nộp lệ phí môn bài theo quy định;  

 Về thông báo phát hành hóa đơn: sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng ĐĐKD, gửi Thông báo 

phát hành hóa đơn cho cơ quan quản lý thuế của ĐĐKD. 

 Kê khai và nộp thuế GTGT phát sinh tại ĐĐKD cho cơ quan quản lý thuế của ĐĐKD đó. 

 Công văn số 44403/CT-TTHT ngày 01/06/2020 của Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với 

các khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19. 

Trường hợp các khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn, trang bị bảo hộ và xét nghiệm để phòng chống dịch Covid-19 

ghi rõ tên cá nhân hưởng, thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”). Nếu khoản chi không 

ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 

Các khoản chi nêu trên được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng 

lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 
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 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 do Chính phủ ban 

hành (“Nghị định 67”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 68/2018/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về điều kiện kinh doanh hàng 

miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, 

giám sát hải quan.  Nghị định 67 có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/08/2020. 

 Công văn số 3734/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2020 của Tổng cục 

Hải quan về việc triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 

14/5/2020 của Bộ Công thương quy định về lộ trình áp dụng cửa 

khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho 

ngoại quan. 

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, hàng 

hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu nhập khẩu vào 

hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu 

hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ, áp dụng kể từ ngày 

01/01/2021. 

 Công văn số 3874/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2020 của Tổng cục 

Hải quan về việc hạn chế hoặc không tiến hành kiểm tra sau thông 

quan trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Theo đó, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2466/TCHQ-

KTSTQ ngày 14/04/2020 chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tạm dừng 

hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành để đánh giá 

sự tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020.  

 Công văn số 3005/TCHQ-TXNK ngày 08/05/2020 do Tổng cục Hải 

quan ban hành hướng dẫn về thời hạn nộp thuế hàng hóa tạm nhập 

tái xuất.  

HẢI QUAN 

 Quyết định số 2153/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 

25/05/2020 (“QĐ 2153”) về mã định danh y tế (“MĐDYT”), hiệu lực 

kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 

24/09/2019. 

Theo đó, mã số bảo hiểm xã hội được sử dụng làm mã định danh y tế 

bao gồm 10 ký tự số (duy nhất và tồn tại suốt đời), được sử dụng để xác 

định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cơ 

sở y tế sử dụng MĐDYT để liên kết thông tin sức khỏe của người dân 

với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin 

y tế khác. 

 Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội ngày 16/06/2020 về việc thực hiện chế độ thai sản 

với người lao động nước ngoài. 

Lao động là người nước ngoài đang tham gia BHXH bắt buộc tại Việt 

Nam theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP nếu có vợ sinh con (vợ không 

tham gia BHXH ở Việt Nam) thì được trợ cấp một lần tương đương 2 

tháng lương cơ sở áp dụng tại thời điểm sinh con.  

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
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 Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 08/05/2020 của BHXH Tp. Hồ 

Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo Công văn trên, nếu các doanh nghiệp (“DN”) xét thấy đáp ứng 

được điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo: 

 Điểm a hoặc điểm b khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH: 

thực hiện theo Công văn số 753/BHXH-QLT ngày 14/04/2020 của 

BHXH thành phố Hồ Chí Minh. 

 Điểm c khoản 2 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH: hồ sơ, trình tự 

thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Công văn số 

1511/LĐTBXH-BHXH. 

 Công văn số 1142/BHXH-CST ngày 22/05/2020 của BHXH Tp. 

Hồ Chí Minh nhắc nhở DN không được quyền giữ sổ BHXH của 

người lao động (“NLĐ”). 

Theo pháp luật hiện hành, BHXH Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị 

sử dụng lao động trong địa bàn thành phố không giữ sổ BHXH của 

NLĐ trong mọi trường hợp. Cụ thể: 

 Đối với lao động tăng mới đã có sổ BHXH, DN căn cứ theo mã số 

BHXH để kê khai. 

 Nếu lao động tăng mới chưa có sổ BHXH, khi DN nhận được bìa sổ 

BHXH từ cơ quan BHXH phải chuyển giao ngay cho người lao 

động. 

 Đối với người lao động đã nghỉ việc nhưng không hoặc chưa nhận 

lại sổ BHXH thì DN lập phiếu giao nhận hồ sơ số 623 bàn giao sổ 

BHXH cho cơ quan BHXH. 

 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội (“Nghị quyết 954”) về việc điều chỉnh 

mức giảm trừ gia cảnh, hiệu lực từ ngày 01/07/2020. 

Theo Nghị quyết 954, mức giảm trừ bản thân được điều chỉnh từ 9 triệu 

đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng, và giảm trừ đối với mỗi người phụ 

thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. 

Nghị quyết 954 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 nhưng mức 

giảm trừ gia cảnh đối với 6 tháng đầu năm 2020 vẫn sẽ áp dụng theo 

mức cũ và sẽ được tính lại khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.  

 Công văn số 2546/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế (“TCT”) 

ngày 23/06/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị quyết 954. 

Theo Công văn này:  

 Người nộp thuế (“NNT”) thực hiện kê khai và tạm nộp thuế TNCN từ 

tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh mới kể từ kỳ khai 

thuế tháng 7/2020 hoặc quý 3/2020. 

 Đối với các tháng/quý trước đó mà NNT đã tạm nộp thuế TNCN theo 

mức giảm trừ gia cảnh cũ: NNT sẽ xác định lại số thuế TNCN phải 

nộp của toàn bộ kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh 

mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/05/2020 của TCT về thuế TNCN đối với lợi tức trả cho chủ sở hữu công 

ty TNHH MTV là người nước ngoài. 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, lợi nhuận được chia cho cá nhân làm chủ của doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV (sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế TNDN) sẽ không chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 

(thuế suất 5%). Vì vậy, công ty TNHH MTV được miễn khấu trừ thuế TNCN khi chuyển lợi nhuận cho chủ đầu tư là cá 

nhân nước ngoài. 

 Công văn số 2078/TCT-DNNCN ngày 20/05/2020 của Tổng cục Thuế và Công văn số 48514/CT-TTHT ngày 

08/06/2020 của Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản thanh toán cho đại lý.  

Khi trả tiền hoa hồng hoặc tiền thưởng cho đại lý bán đúng giá là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, công ty cần 

khấu trừ thuế TNCN (1%) và kê khai theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Công ty ghi 

cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” và ký tên, đóng 

dấu của công ty.  

 Công văn số 2014/TCT-DNNCN ngày 18/05/2020 của TCT về chính sách thuế TNCN đối với thẻ tạm trú, thị 

thực của NLĐ nước ngoài. 

Theo đó, chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do người sử dụng chi trả sẽ được miễn thuế 

TNCN nếu: 

 Do công ty chi trả để NLĐ nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam; hoặc  

 Là công tác phí phục vụ cho mục đích đi công tác nước ngoài theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của 

công ty. 
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