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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 11/2019  

 

 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 15/11/2019 quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, 

thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới sẽ dao động từ 3.070.000 đồng/tháng đến 

4.420.000 đồng/tháng, dẫn đến sự gia tăng của mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp (20 

lần mức lương tối thiểu vùng), cụ thể như sau: 

 Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); 

 Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); 

 Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng); 

 Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng). 
 

 Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được 

Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019 (‘Nghị Quyết 86’). 

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 

đồng/tháng từ ngày 01/07/2020. Như vậy, tính từ thời điểm này, mức trần tính đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc sẽ tăng lên 32 triệu đồng/tháng (20 lần mức lương cơ cở) thay vì 

mức hiện hành là 29,8 triệu đồng/tháng. 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 Công văn số 4400/TCT-DNNCN được Tổng cục Thuế ban 

hành ngày 29/10/2019 về chính sách thuế đối với khoản du 

lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên. 

Trường hợp doanh nghiệp có thưởng cho tất cả nhân viên 

chuyến đi tham quan du lịch/ học tập/ nghiên cứu thị trường mà 

nội dung chi trả khoản chi phí cho chuyến đi có ghi rõ tên của 

người lao động được hưởng (lợi ích không bằng tiền) hoặc khoản 

tiền thưởng này được thanh toán cho từng người lao động (lợi 

ích bằng tiền) thì khoản tiền thưởng này được tính vào thu nhập 

chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.  

 

 

 

 

THUẾ 
 Công văn số 4376/TCT-CS do Tổng cục Thuế (‘TCT’) ban 

hành ngày 28/10/2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng 

(‘GTGT’) và thuế thu nhập doanh nghiệp (‘TNDN’) đối với 

khoản tiền doanh nghiệp cho vay không tính lãi. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức mượn 

tiền không tính lãi thì: 

 

 

 Về thuế GTGT: Hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 8 điều 4 thông 

tư 219/2013/TT-BTC. 
 Về thuế TNDN: Đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên thuộc diện bị ấn định thuế 

theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. 
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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.  

BDO Consulting Vietnam Co., Ltd., is member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international 

BDO network of independent member firms.  

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.  
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