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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 2/ 2020  

 

 Công văn số 157/QLKT-DN ngày 02/03/2020 của Bộ Tài chính (Cục 

Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) và công văn số 1265/UBCK-GSĐC 

ngày 02/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc 

kiến nghị lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 

tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 do tác động của dịch Covid-19. 

 Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, không 

kịp nộp và công khai báo cáo tài chính theo quy định, doanh nghiệp cần có 

văn bản gửi Bộ Tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch Covid-19 

tới việc nộp và công bố thông tin. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể dựa 

trên tình hình thực tế của doanh nghiệp; 

 Việc tạm hoãn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải được thực 

hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 155/2015/TT-BTC;   

 Báo cáo việc tạm hoãn công bố thông tin đến UBCKNN và Sở giao dịch 

chứng khoán; 

 Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ thông tin mà trước đó chưa công bố 

ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng theo quy định. 

 

NỘI DUNG 

 Kế toán – Kiểm 

toán; 

 Lao động; 

 Khác. 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 
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 Công văn số 450/TCT-TTKT ngày 07/02/2020 của 

Tổng Cục thuế về việc lập biên bản vi phạm chế độ 

kế toán. 

Theo đó, căn cứ Điều 69 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP 

ngày 12/03/2018, người có thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 

lập gồm: 

 Thanh tra tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; 

 Công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ 

quan quân đội nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm 

vụ; 

 Công chức thuộc đoàn thanh tra, kiểm tra thuế thuộc 

Cơ quan thuế có thẩm quyền kiểm tra kế toán khi thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán độc lập. 

 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 

11/02/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt 

hành chính về hóa đơn. 

Theo đó, văn bản này được hợp nhất từ 02 (hai) Thông 

tư sau: 

 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 

2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm 

hành chính về hóa đơn, có hiệu lực kể từ ngày 

02/03/2014 (Thông tư số 10); và 

 Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 

2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 10, có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.  

Văn bản hợp nhất này không thay thế hai (02) Thông tư 

nêu trên. 

LAO ĐỘNG 
 
 Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 

30/12/2019, có hiệu lực từ 01/01/2020 (“TT35”) điều 

chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo 

hiểm xã hội (BHXH).  

Đối tượng điều chỉnh bao gồm (a) người lao động (thực 

hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc thực 

hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 

quyết định) và (b) người tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo đó, mức tiền lương đã đóng BHXH (nhóm đối 

tượng (a)) và mức thu nhập đã đóng BHXH (nhóm đối 

tượng (b)) được điều chỉnh tăng theo hệ số từng năm 

được quy định cụ thể tại thông tư này. 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

KHÁC 

  Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 (“NĐ22”) sửa đổi 

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ quy 

định về lệ phí môn bài (“LPMB”), có hiệu lực từ ngày 25/02/2020. 

Những nội dung quan trọng của NĐ22: 

 Bổ sung thêm 04 (bốn) nhóm đối tượng được miễn LPMB, gồm: 

 Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh: được miễn năm đầu tiên (từ ngày 01 tháng 01 

đến ngày 31 tháng 12). 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh: được miễn 

03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp lần đầu. 

 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc nhóm 

(1) và (2) được thành lập trong thời gian được miễn LPMB thì 

cũng được miễn LPMB trong thời gian này. 

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

công lập. 
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