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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 3/2020  

 

 Công văn 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 do Tổng cục Thuế ban hành về gia 

hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Các trường hợp được tóm lược như sau: 

Mục 
Trường hợp được 

 áp dụng 
Hồ sơ, thủ tục 

Thẩm quyền  

quyết định 

Gia hạn nộp thuế 

Khoản 1a Điều 31 

Thông tư 156/2013/TT-

BTC (“TT156”) 

Khoản 3 Điều 31 

TT156 

Khoản 5a Điều 31 

TT156 

Miễn tiền chậm 

nộp thuế 
Khoản 1 Điều 35 TT156 

Khoản 3 Điều 35 

TT156 

Khoản 4 Điều 35 

TT156 

 

 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Kế toán; 

 Lao động; 

 Khác. 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

THÁNG 3/2020 

THUẾ 
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Trang 3 

LAO ĐỘNG 

 
Trang 4 

KHÁC 

 
Trang 6 

 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ (“Nghị Định 41”) 

về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký 

Phạm vi áp dụng gia hạn với thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp 

(“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất của 5 nhóm đối tượng được 

quy định cụ thể tại Điều 2 của Nghị định này  

 

http://www.bdo.vn/
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• Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) 

✓ Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, 

tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 

2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại 

Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

✓ Trường hợp DN, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế 

GTGT riêng với cơ quan thuế, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế 

giá trị gia tăng. 

•  Đối với thuế TNDN 

✓ Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế 

năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, 

tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời 

gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế. 

✓ Trường hợp DN, tổ chức đã nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 thì DN, tổ chức được 

điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. 

✓ Trường hợp DN, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tNDN riêng với cơ quan thuế thì 

các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN. 

• Đối với tiền thuê đất 

✓ Thời hạn nộp số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

quy định tại Điều 2 Nghị định này (nếu được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm) được gia hạn 05 tháng kể từ ngày 

31/05/2020. 

• Các doanh nghiệp thỏa điều kiện quy định tại Nghị định 41 sẽ cần làm gì? 

✓ DN gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu trong Nghị định 41) cho cơ quan thuế trước 

ngày 30/07/2020 (một lần cho toàn bộ các kỳ) của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm 

nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).  

✓ DN nộp giấy đề nghị sau ngày 30/07/2020 sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định này. 

 Công văn số 866/TCT-CS ngày 02/03/2020 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn tại nước ngoài. 

Theo đó, trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho một tổ 

chức nước ngoài khác ở ngoài Việt Nam thì khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn này thuộc 

đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) tại Việt Nam tương ứng với giá trị cổ phần phát sinh mà công 

ty mẹ này sở hữu các công ty con tại Việt Nam. Các công ty con tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay số 

thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của công ty mẹ. 
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 Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ Tài chính (“BTC”) 

về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam 

(“VFRS”). 

• Bao gồm 2 nội dung: 

✓ Xây dựng phương án, lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 

tế (IFRS) tại Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm mục đích nâng 

cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính, nâng cao trách 

nhiệm giải trình của doanh nghiệp đối với người sử dụng báo cáo tài 

chính. 

✓ Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài 

chính Việt Nam (VFRS) theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, 

phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu của doanh 

nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. 

• Phương án thực hiện: 

✓ Phương án công bố, áp dụng IFRS: 

➢ Lộ trình áp dụng: 

o Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2021): 

- Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS 

- chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm 

bảo hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng IFRS 

- Công bố IFRS bản tiếng Việt. 

o Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 – 2025): 

1. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn  

- Công ty mẹ là công ty niêm yết; 

- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; 

2. Đối với báo cáo tài chính riêng: 

- Các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

o Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025): 

1. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất: 

- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước; 

- Công ty mẹ là công ty niêm yết; 

- Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; 

- Công ty mẹ quy mô lớn khác. 

- Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu 

trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước 

khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất. 

2. Đối với báo cáo tài chính riêng: 

- Căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, pháp 

luật có liên quan và tình hình thực tế, quy định phương án, thời 

điểm áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo 

cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả 

và khả thi. 

 

KẾ TOÁN 
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✓ Phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS 

➢ Lộ trình áp dụng:  

o Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2024) 

- Xây dựng và ban hành Đề án áp dụng. Đến trước tháng 3/2020. 

- Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập. Đến trước tháng 6/2020. 

- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành VFRS, bao gồm các chuẩn mực 

báo cáo tài chính được ban hành mới và các chuẩn mực báo cáo 

tài chính thay thế cho các chuẩn mực kế toán tương ứng trong hệ 

thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Đến trước 

15/11/2024. 

- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn VFRS, 

thay thế cho các văn bản hiện nay. Đến trước 15/11/2024. 

o Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS (từ năm 2025);  

- Tổ chức triển khai áp dụng VFRS cho tất cả các doanh nghiệp 

thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam, 

trừ các đối tượng áp dụng IFRS hoặc chế độ kế toán áp dụng cho 

doanh nghiệp siêu nhỏ.  

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ tài chính 

(“BTC”) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Theo đó, văn bản này được hợp nhất từ 03 (ba) Thông tư như sau: 

• Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế 

độ kế toán doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015; 

• Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung 

Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 14/07/2015. 

• Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 21/03/2016. 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 03 (ba) Thông tư nêu trên. 

LAO ĐỘNG 

 Công văn số 860/BHXH-BT do Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) Việt Nam 

ban hành ngày 17/3/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cơ quan BHXH đồng ý việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các 

doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các 

ngành nghề đặc biệt khác (“DN”) gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến 

không bố trí được việc làm cho người lao động, khi các DN này nộp hồ sơ đề 

nghị tạm dừng đóng vào các quỹ nêu trên 

Điều kiện DN được tạm dừng đóng là:  (i) DN có số lao động thuộc diện tham 

gia quỹ BHXH phải tạm nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi  
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tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc (ii) bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất). 

Thời gian được tạm dừng đóng đến tháng 6 năm 2020 và không bị tính lãi chậm nộp. Thời hạn tạm dừng đóng BHXH 

có thể kéo giãn thêm đến tháng 12 năm 2020 tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và đề nghị của DN.   

Trong thời gian dừng đóng, cơ quan BHXH sẽ không thực hiện việc kiểm tra/ thanh tra chuyên ngành đối với các DN bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu DN không có dấu hiệu vi phạm.  

Công văn này chỉ để cập việc tạm dừng đóng với quỹ hưu trí và tử tuất, mà không nói đến các quỹ còn lại trong quỹ 

BHXH, nên DN vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để đảm 

bảo quyền lợi cho người lao động. 

 Công văn số 245/TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành ngày ngày 18/3/2020 về việc lùi thời điểm 

đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  

Tương tự nội dung và điều kiện quy định tại CV860/BHXH-BT, Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý việc tạm dừng đóng 

kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Nếu sau thời điểm này mà dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và DN còn tiếp 

tục khó khăn thì thời gian được lùi đến ngày 31/12/2020. 

 Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/3/2020 

hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động (“NLĐ”) trong thời gian ngừng 

việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.  

Công văn nêu rõ, đối với các DN gặp khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, việc trả lương ngừng việc cho NLĐ căn 

cứ vào Điều 98 của Bộ luật Lao động (“BLLĐ”). Theo đó, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (khoản 3 Điều 98 BLLĐ), áp dụng cho các trường hợp: (i) NLĐ nước ngoài 

trong thời gian chưa được quay trở lại DN làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) NLĐ phải ngừng việc 

trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và (iii) NLĐ phải ngừng việc do DN hoặc bộ 

phận DN không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động (“CSDLĐ”) hoặc những NLĐ khác đang trong thời gian cách 

ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc. 

Đối với DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, CSDLĐ có thể tạm thời 

chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 BLLĐ. Trong trường hợp thời gian 

ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của DN thì CSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 BLLĐ.  

Nếu DN phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo hướng dẫn của BLLĐ tại 

Điều 38 hoặc Điều 44. 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 Thông tư 01/2020/TT-NHNN (“TT01”) ngày 13/03/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành 

quy định về việc Tổ chức tín dụng (“TCTD”), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“CNNH”) cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có hiệu lực từ 13/03/2020. 

Những nội dung quan trọng của TT01: 

• Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ thỏa mãn đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 4 được thực hiện như 

sau: 

✓ Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp 

đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký; 

✓ Số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp trên) trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày 13/03/2020. 

• Việc miễn, giảm lãi, phí được dựa theo quy định nội bộ đối của TCTD, CNNH với số dư nợ phát sinh từ hoạt động 

cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh 

toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ 

công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi. 

• Về giữ nguyên nhóm nợ: TCTD, CNNH được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN tại thời 

điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ sau đây: 

✓ Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, số dư nợ được miễn, giảm lãi như đã nêu trên; 

✓ Số dư nợ quy định trên đây bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh 

nhóm nợ theo quy định của NHNN trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 27/03/2020. 

✓  

KHÁC 
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