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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 9/2020  

 

 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 (“Nghị định 114”) của Chính 

phủ quy định chi tiết về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp 

của năm 2020 đối với doanh nghiệp (“DN”), hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ 

chức khác, hiệu lực từ ngày 03/08/2020. 

Nghị định 114 quy định: 

 DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế 

TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020. 

 Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là 

tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của DN bao gồm toàn bộ tiền bán 

hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được 

hưởng theo quy định. 

 DN dự kiến tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì tạm nộp hàng quý 

70% số thuế TNDN phải nộp của quý. 

 Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, nếu tổng doanh thu năm 2020 của DN không 

quá 200 tỷ đồng thì DN thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết 

toán thuế TNDN theo quy định. 

 Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp DN áp dụng năm 

tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính. 

 Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 của Chính phủ quy định về việc 

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với ô tô sản xuất hoặc 

lắp ráp trong nước, hiệu lực từ ngày 15/09/2020. 

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính 

thuế từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

Thời gian gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế. 
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Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô và thực hiện khai thuế 

TTĐB riêng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì chi nhánh, đơn vị cũng thuộc đối 

tượng được gia hạn thuế. 

Số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia 

hạn dẫn đến tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn. 

 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 03/07/2020 quy định việc 

xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/08/2020 và thay thế Thông tư 16/2014/TT-BTTT. Các hoạt 

động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm Thông tư này có 

hiệu lực vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu 

tư đã được phê duyệt. 

 Công văn số 3646/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 03/09/2020 trả lời vướng mắc về hóa đơn điện 

tử với những nội dung chính như sau: 

 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là một loại hóa đơn điện tử nên phải đáp ứng điều kiện về định dạng và nội 

dung của hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp có thể tạo thêm thông tin khác trên hóa đơn điện tử nhưng phải đảm bảo 

phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. 

 Trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 

(Phụ lục kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (NĐ119)) qua địa chỉ thư điện tử mà người bán đã đăng ký với cơ 

quan thuế theo Mẫu số 01 (Phụ lục kèm theo NĐ119). 

 Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại NĐ119 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC (TT68). 

Đối với hiệu lực thi hành của NĐ119 và TT68 và xử lý chuyển tiếp: 

 Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nếu cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng 

hóa đơn điện tử theo NĐ119 và TT68 thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo NĐ số 51/2010/NĐ-CP, NĐ số 

04/2014/NĐ-CP, TT39/2014/TT-BTC và TT 32/2011/TT-BTC. 

 Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo NĐ119 và TT68. 

Ngoài ra, khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế NĐ119, quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý 

thuế số 38/QH14/2019, thì sẽ thực hiện theo Nghị định này. 

 Công văn số 3530/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ngày 27/08/2020 hướng dẫn về chính sách thuế đối với dự án 

đầu tư chấm dứt hoạt động.  

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo Thông báo của cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư thì 

số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn được xử lý theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/8/2016 của Bộ Tài chính.  

Trường hợp cơ sở kinh doanh không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền thuế phải thu hồi đã được hoàn thì Cơ 

quan thuế thực hiện thu hồi đã được hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền. 

 Công văn số 3608/TCT-TTKT do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 01/09/2020 trả lời vướng mắc về việc lưu giữ 

hồ sơ toàn cầu. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp là đối tượng lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định, thì phải kê khai 

các thông tin, tài liệu hồ sơ đã chuẩn bị và lưu trữ theo quy định tại Mẫu 03 - Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung 

cấp tại Hồ sơ toàn cầu, ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

 Công văn số 3769/TCT-DNNCN của Tổng cục 

Thuế ngày 10/09/2020 về việc hoàn thuế TNCN 

và lệ phí trước bạ (“LPTB”) khi hủy giao dịch 

chuyển nhượng bất động sản. 

Theo đó, các khoản thuế TNCN và LPTB phát sinh 

từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà 

người nộp thuế đã nộp đúng theo Thông báo nộp 

thuế của cơ quan thuế thì không được xem là các 

khoản nộp thừa.  

Cụ thể, khi giao dịch bị hủy do ý chí chủ quan của 

hai bên, không phải vì lý do bất khả kháng, và bất 

động sản không bị ngăn chặn, hạn chế giao dịch và 

không phải tuân theo quyết định cụ thể của cơ quan 

có thẩm quyền, thì người nộp thuế sẽ không thuộc 

đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 70 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Luật 

Thuế TNCN số 04/2007/QH12. 
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