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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 01/2020  

 

 Công văn số 5466/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 24/12/2019 hướng 

dẫn đối với hàng hóa đặt doanh nghiệp chế xuất (‘DNCX’) gia công 

Trường hợp doanh nghiệp nội địa (‘DNNĐ’) giao toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để 

gia công cho thương nhân nước ngoài cho DNCX gia công và nhận lại thành phẩm hoặc 

bán thành phẩm thì: 

 Đối với DNNĐ: Không phát sinh nghiệp vụ kinh doanh, mua bán hàng hóa khi chuyển 

giao nguyên vật liệu, vật tư cho DNCX nên các nguyên vật liệu, vật tư này không 

thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (‘GTGT’). 

 Đối với DNCX: Doanh thu từ hoạt động gia công cung cấp cho DNNĐ thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% và phát hành hóa đơn theo quy định. DNCX 

phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động gia 

công cho DNNĐ. 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Lao động; 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 
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This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as containing broad statements only. This 

publication should not be used or relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained in 

this publication without obtaining specific professional advice. Please contact BDO Consulting Vietnam Co., Ltd. to discuss these matters in the context 

of your particular circumstances.  

BDO Consulting Vietnam Co., Ltd., its partners, employees and agents do not accept or assume any responsibility or duty of care in respect of any use 

of or reliance on this publication, and will deny any liability for any loss arising from any action taken or not taken or decision made by anyone in reliance 

on this publication or any part of it. Any use of this publication or reliance on it for any purpose or in any context is therefore at your own risk, without any 

right of recourse against any of its partners, employees or agents.  
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BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.  
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 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

LAO ĐỘNG 

 Thông báo 3105/TB-BHXH ngày 31/12/2019 do Bảo hiểm xã hội (‘BHXH’) thành phố Hồ Chí Minh ban hành về 

việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế (‘BHYT’) có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Theo đó, mức lãi suất tính chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên áp dụng cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn 

thành phố là 0.9766%/tháng. 
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