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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 11/2020  

 

 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (“Nghị định 132”) của Chính phủ ngày 

05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết, hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2020. 

Những nội dung quan trọng của Nghị định 132 bao gồm:  

 Bổ sung thêm trường hợp xác định các bên có quan hệ liên kết;  

 Quy định và hướng dẫn chi tiết phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá 

giao dịch độc lập; 

 Thay đổi công thức tính khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn: sử dụng hàm bách 

phân vị thay vì hàm tứ phân vị; 

 Nâng cao mức ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được trừ từ 20% thành 30%. 

Cho phép chuyển phần chi phí lãi vay vượt mức khống chế và không được trừ để 

xác định chi phí lãi vay được trừ ở các năm tiếp theo trong thời hạn 5 năm; 

 Bổ sung thêm các đối tượng không áp dụng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay 

được trừ;  

 Bổ sung thêm trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; và 

 Các quy định về việc nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Nghị định 132 theo 

hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và theo thông lệ quốc tế. 

Nghị định 132 thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 

68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ. 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Xuất nhập khẩu; 

 Lao động, Bảo hiểm 

xã hội (“BHXH”). 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

THÁNG 11/2020 

 

THUẾ 

THUẾ 

 
Trang 1 

XUẤT NHẬP KHẨU 

 

LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM

XÃ HỘI (“BHXH”)
Trang 2 Trang 4
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 Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 do Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Điều 26 

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020. 

Theo đó, các văn bản như: Thông tư 32/2011/TT-BTC; 191/2010/TT-BTC; 39/2014/TT-BTC; Thông tư 37/2017/TT-BTC; 

Quyết định 1209/QĐ-BTC và 2660/QĐ-BTC vẫn có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2022. Bãi bỏ quy định về thời điểm bắt 

buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (ngày 

01/11/2020) tại Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC. 

 Công văn số 12452/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 09/10/2020 về việc doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động 

dưới 9 tháng trong năm 2020 vẫn được trích khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”). 

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động một số TSCĐ dưới 9 tháng 

trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, thì TSCĐ vẫn được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

 Công văn số 4818/TCT-PC của Tổng cục Thuế ngày 12/11/2020 giới thiệu một số điểm mới trong xử phạt vi 

phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban 

hành. 

Một số nội dung đáng chú ý về mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau: 

 Đối với vi phạm hành chính về thuế: Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm: 

 Vi phạm thời hạn về đăng ký thuế: Hiện nay hành vi này đang áp dụng mức phạt tiền là 400.000 đồng – 2.000.000 đồng 

thì quy định mới phạt tiền từ 01 triệu đồng – 10 triệu đồng. 

 Vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế từ 400.000 đồng – 2.000.000 đồng lên 500.000 đồng – 

7.000.000 đồng. 

 Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn: 

 Tăng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn từ 200.000 đồng – 

1.000.000 đồng lên 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng. 

 Giảm mức phạt tiền đối với hành vi “không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng” 

từ 06 triệu đồng – 18 triệu đồng xuống từ 04 triệu đồng – 08 triệu đồng. 

 Bổ sung thêm 2 nhóm hành vi vi phạm về hóa đơn điện tử: (i) “hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện 

tử”; và (ii) “hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn”. 

 Công văn số 4433/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 21/10/2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) 

khi chuyển nhượng dự án đầu tư vừa sản xuất (“SX”) sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng dự án đầu tư vừa sản xuất kinh doanh (“SXKD”) hàng hóa, dịch vụ không chịu 

thuế GTGT, vừa SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: nếu doanh nghiệp không tách riêng được phần dự án đầu tư SX 

sản phẩm chịu thuế GTGT với phần dự án đầu tư để SX sản phẩm không chịu thuế GTGT, thì doanh nghiệp phải kê khai, 

nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư với thuế suất 10%. 

 Công văn số 4160/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/10/2020 về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với 

hóa đơn bị bỏ sót. 

Về nguyên tắc, hóa đơn bị bỏ sót phải được khai bổ sung đối với hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan 

thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra. Nếu sau khi cơ quan thuế đã ban hành Kết luận, Quyết định xử lý về thuế, 

doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bị bỏ sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra, thì người nộp thuế được tự 

khai bổ sung, điều chỉnh. Cơ quan quản lý thuế sẽ căn cứ vào các quy định, nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc 

sai sót phải điều chỉnh để đưa ra quyết định xử lý. 
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 Công văn số 78002/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội

ngày 24/08/2020 hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt

động quảng cáo trên Google, Facebook.

Chi phí quảng cáo trực tuyến trên Google, Facebook được

tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh

nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

 Có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo

quy định;

 Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động

trong Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền

dịch vụ trên, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông

qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản Công ty

vào tài khoản cá nhân, nếu hình thức thanh toán này được

quy định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc

ủy quyền của Công ty cho cá nhân thì cũng được coi là chứng

từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 1

của Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

 Công văn số 84841/CT-TTHT của Cục Thuế Tp. Hà Nội

ngày 21/09/2020 về thời điểm phát hành hóa đơn khi bán

hàng bằng voucher.

Theo đó, khi khách hàng sử dụng voucher đã được tặng để

mua hàng của doanh nghiệp phát hành voucher, thì doanh

nghiệp bán hàng có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách

hàng theo quy định. Nội dung trên hóa đơn phải thể hiện đúng

nghiệp vụ kinh tế phát sinh; giá tính thuế GTGT trong trường

hợp này là giá bán chưa có thuế GTGT của hàng hóa do

Công ty bán ra theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số

219/2013/TT-BTC.

 Công văn số 95838/CT-TTHT của Cục Thuế Tp. Hà Nội

ngày 02/11/2020 về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia

tăng (“GTGT”) mua hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Liên quan đến trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân

viên thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng

cá nhân, doanh nghiệp tham khảo và thực hiện theo hướng

dẫn tại Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng

Cục thuế.

Theo đó, hàng hóa, dịch vụ mua bằng thẻ tín dụng của người

lao động vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu

nhập doanh nghiệp và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu

đáp ứng các yêu cầu sau:

 Có quyết định ủy quyền thanh toán hoặc việc ủy quyền

thanh toán được quy định trong quy chế tài chính;

 Có hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng

cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp;

 Doanh nghiệp hoàn trả tiền cho người lao động bằng hình

thức chuyển khoản.
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 Công văn số 6334/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 28/09/2020 về trách nhiệm thanh toán nợ thuế 

sau khi đóng cửa công ty. 

Theo đó, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan hải quan đã áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi đủ nợ thuế, thì tiền thuế nợ còn lại do các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm nộp 

theo từng loại hình doanh nghiệp: 

 Cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ 

khoản nợ của công ty. 

 Cá nhân, tổ chức góp vốn trong công ty TNHH, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của công ty 

trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

Trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nêu trên thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định 

của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. 

LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (“Nghị định 135”) của Chính phủ ngày 18/11/2020 về tuổi nghỉ hưu, hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. 

Nghị định 135 quy định lộ trình tăng dần tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021. Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của 

người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau: 

 Đối với nam là 60 tuổi 03 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 03 tháng, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; và 

 Đối với nữ là 55 tuổi 4 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 04 tháng, cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Riêng những lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 15 

năm trở lên hoặc bị suy giảm từ 61% khả năng lao động thì có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi.  

Ngoài ra, người lao động có thể nghỉ hưu muộn hơn khi có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động.  
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 Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (“LĐTBXH”) ngày 30/10/2020 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, hiệu lực từ ngày ký. 

Bộ LĐTBXH sẽ tiến hành thanh tra 4 vùng và 8 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đối với các dự án/ công 

trình xây dựng, tổng công ty/ công ty cổ phần, ngân hàng, v.v. Danh sách các đối tượng sẽ thanh tra được liệt kê trong các 

Phụ lục đính kèm. 

 Năm 2021, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sẽ được sử dụng 60% đoàn phí (phần của người lao động 

đóng) và 71% kinh phí công đoàn (phần của người sử dụng lao động đóng) theo Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 01/10/2020. 

 Hướng dẫn liên ngành số 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH của Bảo hiểm Xã hội Tp. Hà Nội và Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội Tp. Hà Nội ngày 30/10/2020 về việc thực hiện tích hợp, liên thông dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hiệu lực từ ngày ký. 

Theo đó, khi có thay đổi về số lao động tham gia BHXH, doanh nghiệp cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 

lựa chọn thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm bắt buộc và báo cáo tình hình sử dụng lao động. 

Lưu ý rằng doanh nghiệp nào không báo cáo tình hình thay đổi lao động sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng. 
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