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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 5/2020  

 

 Nghị Quyết số 84/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/05/2020 (“Nghị quyết 

84”) đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để 

duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hiệu lực 

từ ngày ký 

Một số nội dung nổi bật của Nghị quyết 84 như sau: 

 Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết 

năm 2020;  

 Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020 

đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; 

 Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 cho các đối tượng đang được Nhà 

nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng 

sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19;  

 Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là 

khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; 

 Cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Gia hạn hoặc cấp mới giấy phép lao động cho 

người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, hoặc để thay thế cho những 

người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam. 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Thuế Thu nhập cá 

nhân (“TNCN”); 

 Xuất nhập cảnh; 

 Hải quan; 

 Bảo hiểm xã hội 

(“BHXH") 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

THÁNG 5/2020 

THUẾ 

THUẾ 

 Trang 1 

THUẾ THU NHẬP CÁ 

NHÂN (“TNCN”) 

    

 

Trang 3 

XUẤT NHẬP CẢNH 

 Trang 4 

HẢI QUAN 

 Trang 4 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(“BHXH”) 

    

 

Trang 5 

KHÁC 

 Trang 6 

http://www.bdo.vn/


BẢN TIN THÁNG - ẤN BẢN THÁNG 5/2020    2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 (“Nghị quyết 68”) của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, hiệu lực từ ngày ký 

Mục tiêu của Nghị quyết 68:  

 Cắt giảm, đơn giản hóa quy định và chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; 

 Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; ngăn chặn việc phát 

sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. 

 Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/04/2020 của Tổng cục Thuế về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh 

doanh (“CNKD”) ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, CNKD có đăng ký kinh doanh khi ngừng/ nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 thì không bắt buộc phải gửi 

thông báo ngừng nghỉ kinh doanh theo thời gian quy định chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh theo quy 

định.  

 Công văn số 5977/BTC-TCT (“CV 5977”) do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/05/2020 về việc triển khai thực 

hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại 

Điều 3, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP như sau: 

 Số thuế TNDN còn phải nộp của quyết toán năm 2019 được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp của cả 

năm theo quyết toán kể cả số thuế tăng thêm do khai bổ sung hoặc do kiểm tra, thanh tra thuế; 

 Số thuế GTGT phải nộp được gia hạn bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa 

phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. 

 Công văn số 26515/CT-TTHT do Cục Thuế Tp. Hà Nội ban hành ngày 23/04/2020 hướng dẫn chính sách thuế 

đối với chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. 

Trường hợp người lao động (“NLĐ”) nước ngoài thuộc diện phải xin giấy phép lao động (“GPLĐ”) nhưng chưa được cấp 

GPLĐ thì các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho NLĐ nước ngoài sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

TNDN và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có). 

 Công văn số 10737/CT-TTHT ngày 18/05/2020 do Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành hướng dẫn chính 

sách thuế trong trường hợp lập hóa đơn Giá trị gia tăng (“GTGT”) không đúng thời điểm theo quy định. 

 Đối với bên cung cấp dịch vụ: 

 Bị xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm; 

 Được khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào kỳ hoàn thành cung cấp dịch vụ nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ 

quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;  

 Đối với bên nhận cung cấp dịch vụ: đươc khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện và tính vào chi phí 

được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. 

 Công văn số 11143/CT-TTHT ngày 20/05/2020 do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành hướng dẫn chính sách 

thuế nhà thầu nước ngoài đối với đào tạo trực tuyến. 

Theo đó, thu nhập của tổ chức nước ngoài từ hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Việt Nam thuộc đối 

tượng chịu thuế nhà thầu. Dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và 5% thuế thu nhập doanh 

nghiệp tính trên doanh thu tính thuế. 

 Công văn số 1841/TCT-CS ngày 08/05/2020 về chính sách thuế nhà thầu.  

Theo đó, trường hợp hàng hóa được cung cấp theo điều kiện thương mại Incoterms 2010 (CIF/CIP/DAP) thì phần giá trị 

đóng gói, vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam không được xác định là các dịch vụ tách 

rời giá trị hàng hóa tính thuế nhà thầu. Giá trị hàng hóa tính thuế nhà thầu sẽ bao gồm chi phí đóng gói và vận chuyển 

hàng hóa từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam. 
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 Công văn số 1620/TCT-DNNCN ngày 23/04/2020 của 

Tổng cục Thuế (“TCT”) hướng dẫn giảm trừ gia cảnh. 

Theo Công văn này, “người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác” 

quy định tại điểm d.4.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC được hiểu là người mà người nộp thuế 

được giao nuôi dưỡng theo Quyết định của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. 

 Công văn số 1524/TCT-DNNCN của TCT ngày 

17/04/2020 về TNCN đối với tiền lương do làm việc 

ngày nghỉ phép. 

Trường hợp vì một lý do nào đó mà DN yêu cầu NLĐ làm 

việc vào ngày nghỉ phép hàng năm (theo lịch do người sử 

dụng lao động đã quy định trước đó), DN phải thanh toán 

tiền lương cho những ngày này theo hình thức làm thêm 

giờ. Trong đó, phần lương phụ trội trả cao hơn so với tiền 

lương ngày/giờ làm việc bình thường được miễn thuế 

TNCN. 

 Công văn số 16468/CT-TTHT ngày 31/03/2020 của 

Cục Thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn về việc kê khai và 

nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền cho thuê nhà 

tại bản xứ của người nước ngoài là cá nhân cư trú tại 

Việt Nam. 

Ngoại trừ nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền 

lương, tiền công, người nước ngoài là cá nhân cư trú của 

Việt Nam sẽ phải kê khai và nộp thuế môn bài, thuế Giá trị 

gia tăng, và thuế TNCN cho phần thu nhập phát sinh từ việc 

cho thuê nhà ở bản xứ (nếu doanh thu trên 100 triệu đồng 

một năm). Lưu ý, phần thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài 

cho thu nhập từ cho thuê nhà (nếu có) sẽ được khấu trừ 

(tương tự thuế TNCN từ tiền lương, tiền công). 

 Công văn số 3466/CT-TTHT ngày 06/04/2020 của 

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNCN 

đối với các khoản thu nhập trả cho người nước ngoài 

sau khi về nước. 

Theo Công văn này:  

 Đối với khoản trợ cấp thôi việc trả cho NLĐ nước ngoài 

khi kết thúc làm việc tại Việt Nam: nếu chi trả đúng theo 

quy định của Bộ luật lao động thì được miễn thuế TNCN, 

đồng thời được hạch toán vào chi phí hợp lý để khai 

thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”). 

 Đối với các khoản tiền vé máy bay, cước vận chuyển 

hành lý trả theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: 

phần trả cho người nước ngoài là chi phí được trừ 

nhưng phần trả cho thân nhân của NLĐ sẽ không được 

trừ khi tính thuế TNDN. Về phương diện thuế TNCN, 

những chi phí này vẫn phải chịu thuế TNCN cho dù đối 

tượng được chi trả là ai. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
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XUẤT NHẬP CẢNH  

 Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành 

về việc hỗ trợ chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc. 

Theo đó, các doanh nghiệp cần đăng ký danh sách các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản 

lý doanh nghiệp người nước ngoài (gọi tắt là “chuyên gia”) kèm phương án, phương tiện đưa đón, cách ly với UBND cấp 

tỉnh để cơ quan này phê duyệt và chuyển tiếp cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh). 

Các chuyên gia nếu được phép nhập cảnh có thể lựa chọn cách ly tập trung hoặc cách ly riêng tại khách sạn (có trả phí). 

Những khách sạn này phải được đăng ký và đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT do 

Bộ Y tế ban hành ngày 20/03/2020. 

Trong thời gian cách ly, các chuyên gia được lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh. Sau thời gian cách ly 14 

ngày, các chuyên gia tiếp tục được giám sát y tế thêm 14 ngày nữa. 

 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 do Chính phủ ban hành về danh sách các nước có công dân được 

cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh 

bằng thị thực điện tử có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.  

Nghị quyết công bố danh sách 80 quốc gia mà công dân tại các quốc gia này có thể sử dụng thị thực (visa) điện tử để 

nhập cảnh Việt Nam (như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Nhật, Úc, Trung Quốc, v.v.). Tuy nhiên, visa điện tử chỉ 

được áp dụng tại 8 cửa khẩu đường hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú 

Quốc, Phú Bài), 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. 

HẢI QUAN 

 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/05/2020 về việc áp dụng biểu thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu ưu đãi mới (“Nghị định 57”), hiệu lực từ ngày 10/07/2020. 

Nghị định 57 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (“Nghị định 122”) và Nghị định số 

125/2017/NĐ-CP (Nghị định 125”) về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; danh mục 

hàng hóa và mức thuế tuyệt đối; thuế hỗn hợp; thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

Đối với các Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định 125, trước thời điểm 

Nghị định 57 có hiệu lực thi hành, thì không phải đăng ký lại và được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định 57 từ 

ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022. 

Nghị định 57 cũng bãi bỏ nội dung về "Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam 

kết WTO từ ngày 01/01/2019 trở đi" và các Phụ lục ban hành kèm theo tại Nghị định 125. 

 Thông tư số 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/05/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng 

nhận xuất xứ (“C/O”) đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 

23/01/2020 áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày này. 

Theo đó, trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định 

thì người khai hải quan phải khai chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan và được khai bổ sung, nộp C/O trong thời gian hiệu 

lực của C/O. Hình thức C/O có thể nộp là C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O theo quy 

định. 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp C/O gốc mà người khai hải quan chưa có tại thời điểm làm thủ tục hải quan 

thì phải nộp lại bản gốc trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu. 
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 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020 của Chính 

phủ quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp (“BHTNLĐ-BNN”), hiệu lực từ 

ngày 15/07/2020.  

Theo đó, doanh nghiệp (“DN”) đáp ứng các điều kiện sau trong 

vòng 03 năm liền kề trước đó có thể đề xuất đóng quỹ BHTNLĐ-

BNN ở mức 0,3% trong thời gian 36 tháng (thay vì mức đóng 
tiêu chuẩn 0,5%): 

 Không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt 

tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (“AT-VSLĐ”) và 

bảo hiểm xã hội (“BHXH”); 

 Thực hiện việc báo cáo định kỳ về tai nạn lao động (“TNLĐ”) 

và báo cáo về AT-VSLĐ chính xác, đầy đủ, và đúng thời hạn; 

và 

 Tần suất TNLĐ phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất 

TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước đó hoặc không để 

xảy ra TNLĐ. 

Ngoài ra, kể từ ngày 15/07/2020, DN không cần phải nộp 0.5% 

Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động nước ngoài đang làm 

việc tại Việt Nam (tổng tỷ lệ nộp BHXH của người sử dụng lao 

động cho nhân viên nước ngoài giảm từ 3.5% xuống 3%). 

 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính 

phủ (“Nghị định 61”) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP (“NĐ 28”) quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”), 

hiệu lực từ ngày 15/07/2020. 

Nghị định 61 đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 3 Điều 12 NĐ 28 

như sau:  

 Người lao động (“NLĐ”) “đang đóng bảo hiểm thất nghiệp” 

(để hưởng lợi ích BHTN) bao gồm: 

 NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt lao động hoặc 

của tháng liền kề trước đó; và 

 NLĐ nghỉ việc không hưởng lương (theo chế độ ốm đau, 

thai sản hoặc lý do khác) từ 14 ngày làm việc trở lên, hoặc 

tạm hoãn lao động từ 14 ngày làm việc trở lên,  vào tháng 

chấm dứt lao động hoặc tháng liền kề trước đó (đã được 

cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH). 

 Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHTN được cơ quan 

BHXH xác nhận bổ sung sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp 

thất nghiệp (“TCTN”) thì thời gian này vẫn được xem là thời 

gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng TCTN. 

 Ngoài ra, theo NĐ 61, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hẹn 

nhận Quyết định hưởng TCTN, nếu NLĐ (hoặc người được 

ủy quyền) không đến nhận và không thông báo lý do vắng 

mặt thì xem như không có nhu cầu nhận TCTN. Trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định 

theo phiếu hẹn, Quyết định hưởng TCTN của NLĐ sẽ bị hủy. 

  

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

KHÁC 

 Công văn số 3339/NHNN-TTGSNH ngày 08/05/2020 do Ngân hàng Nhà 

nước “(NHNN”) ban hành về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 

01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 (“Thông tư 01”).  

Qua Công văn này, NHNN đã giải đáp 26 vướng mắc về cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí, và giữ nguyên nhóm nợ (nhằm hỗ trợ khách hàng chịu 

ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Thông tư 01). Một số nội dung nổi bật như 

sau: 

 Chính sách "cơ cấu lại thời hạn trả nợ" cũng được áp dụng với cả khoản vay 

bằng thẻ ghi nợ nhưng không được áp dụng với các khoản cho vay dưới hình 

thức chiết khấu, bao thanh toán, bão lãnh ngân hàng, mua, đầu tư trái phiếu 

DN. 

 Việc “cơ cấu lại thời hạn trả nợ” và “giữ nguyên nhóm nợ” do dịch Covid-19 

chỉ áp dụng với số dư nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020. 

 Thông tư 01 không giới hạn số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi 

vay, giữ nguyên nhóm nợ, và cũng không hạn chế loại hình cho vay hay phân 

biệt nợ ngắn, trung hay dài hạn. Các Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng 

nước ngoài được tự quyết định các vấn đề này. 

 Các khoản cho vay, cho thuê tài chính bằng đồng ngoại tệ nếu đáp ứng điều 

kiện tại Thông tư 01 thì cũng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 

giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ. 
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