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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 8/2020  

 

 Công văn số 3086/TCT-CS ngày 04/08/2020 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc 

gia hạn nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài.   

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài được áp dụng trong trường 

hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế và thuộc đối tượng 

được gia hạn thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam là bên mua hàng hóa, dịch vụ 

khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài thì số thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài không 

thuộc diện gia hạn nộp thuế theo quy định. 

 Công văn số 3454/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 21/08/2020 hướng dẫn 

việc gia hạn và miễn tiền chậm nộp thuế. 

Theo đó, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán thì không phải nộp tiền chậm nộp. 

Trường hợp người nộp thuế gặp trường hợp bất khả kháng, phải di dời cơ sở sản xuất 

kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất, kinh doanh thì được gia hạn nộp thuế. 

 Công văn số 3496/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 25/08/2020 về việc tính 

thời điểm nộp hồ sơ khai thuế khi bị Cục thuế trả lại hồ sơ. 

Trường hợp Công ty bị Cục thuế trả lại hồ sơ khai thuế (nếu có) thì thời điểm nộp hồ sơ 

của Công ty vẫn được tính theo thời điểm đã nộp trước khi bị trả lại hồ sơ. 
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 Công văn số 3479/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 24/08/2020 hướng dẫn về việc khôi phục mã số thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và không có thông tin của doanh nghiệp 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì không đủ điều kiện khôi phục mã số thuế. 

 Công văn số 2765/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 07/07/2020 hướng dẫn về thời điểm tính thuế TNDN đối 

với thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài. 

Theo đó, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với thu nhập 

nhận được từ đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con tại nước ngoài. Thời hạn kê 

khai là 06 tháng kể từ ngày công ty con ở nước ngoài có Quyết toán thuế thu nhập hàng năm.  

 Công văn số 3208/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 10/08/2020 về chính sách hoàn thuế GTGT đối với 

trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh. 

Theo đó, các đơn vị phụ thuộc của bên bị sáp nhập chấm dứt hoạt động theo hợp đồng sáp nhập thì đơn vị chủ quản có 

tư cách pháp nhân có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc. 

Tại thời điểm chấm dứt hoạt động, trường hợp đơn vị phụ thuộc có phát sinh số thuế GTGT còn được khấu trừ, thì sẽ 

không được xem xét giải quyết hoàn thuế. Số thuế này phải được bàn giao cho đơn vị chủ quản để thực hiện quyết toán 

thuế theo quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập.  

 Công văn số 2756/TCT-CS ngày 07/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành về chính sách thuế thu nhập doanh 

nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có hàng hóa luân chuyển nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ 

thuộc. 

Theo đó, khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động luân chuyển hàng hóa nội bộ giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc để 

tiếp nối chu trình sản xuất của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập chịu thuế của chi nhánh được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trong đó: 

 Doanh thu tính thuế không bao gồm doanh thu luân chuyển nội bộ của doanh nghiệp;  

 Chi phí được trừ phải tương ứng với doanh thu tính thuế. 

 Công văn số 2963/TCT-KK ngày 24/07/2020 do Tổng cục Thuế ban hành về kê khai thuế giá trị gia tăng 

(“GTGT”). 

Theo đó, công ty đã có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào nhưng lại liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của chi 

nhánh thì chi nhánh phải kê khai khấu trừ thuế. Trường hợp hóa đơn đã kê khai tại công ty, thì cần phải kê khai điều chỉnh 

giảm hóa đơn. 

 Công văn số 68700/CT-TTHT ngày 23/07/2020 do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành về chính sách thuế khi thanh 

lý hơp đồng thuê lại đất. 

Theo đó, khi thanh lý hợp đồng thuê lại đất trước thời hạn, bên đi thuê không phải kê khai và nộp thuế TNDN nếu đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

 Bên đi thuê không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào; 

 Bên đi thuê chưa tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng trên phần đất thuê; và 

 Hoạt động thanh lý không gắn với hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất. 

Trường hợp việc thanh lý hợp đồng thuê gắn với việc chuyển nhượng cơ sở hạ tầng trên đất mà Bên đi thuê đã xây dựng 

trong thời gian thuê, thì bên đi thuê phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định. 

 Công văn số 73246/CT-TTHT ngày 07/08/2020 do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành về việc bổ sung tiêu thức 

ngày ký trên hóa đơn điện tử. 

Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi hóa đơn điện tử mà chỉ bổ sung nội dung hiển thị ngày tháng năm tại chữ ký 

điện tử trên mẫu hóa đơn điện tử đã được đăng ký phát hành, thì không phải gửi lại thông báo phát hành hóa đơn. 

 

 

https://triluat.com/van-ban/cong-van-so-2765tct-dnl-ngay-07072020-ve-thoi-diem-tinh-thue-tndn-doi-voi-thu-nhap-tu-dau-tu-ra-nuoc-ngoai
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3208-TCT-KK-2020-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-450631.aspx


BẢN TIN THÁNG - ẤN BẢN THÁNG 8/2020    3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Công văn số 5469/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 18/08/2020 về ưu đãi thuế và thủ tục khi chuyển 

đổi từ doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) sang doanh nghiệp thường. 

Theo đó, khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường thì: 

 Về ưu đãi thuế: nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thì 

doanh nghiệp tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định (“TSCĐ”) của 

dự án đầu tư trước khi chuyển đổi. 

 Về thủ tục hải quan: doanh nghiệp khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ đã miễn 

thuế, tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không 

chịu thuế, miễn thuế theo quy định. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan mới, không phải nộp thuế nhập 

khẩu. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế 

hàng năm theo quy định. 

 Kể từ thời điểm chuyển đổi sang doanh nghiệp thường, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 

nhập khẩu để tạo TSCĐ nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định. 

LAO ĐỘNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
 

HẢI QUAN  

 Các doanh nghiệp đã được tạm hoãn đóng một phần BHXH (quỹ hưu trí, tử tuất) vì gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 sẽ tiếp tục được hoãn đóng đến hết tháng 12/2020 theo Công văn số 2533/BHXH-BT của BHXH Việt 

Nam ngày 10/08/2020. 

 Quyết định số 1040/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 18/08/2020 về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình 

sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (“Mẫu D002-LT”) 

thay thế cho “mẫu D02-TS” ban hành tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, có hiệu lực từ ngày ban hành. 

 Quyết định số 694/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 15/06/2020 quy định thủ tục 

và mẫu biểu đề nghị giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại 

Nghị định 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày ban hành.  

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

 

 Công văn số 3363/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 17/08/2020 về việc tự thiết kế mẫu cam kết thu nhập 

thấp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Theo đó, người sử dụng lao động có thể thiết kế các mẫu cam kết thu nhập thấp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN để 

người lao động (“NLĐ”) đăng ký thông qua phần mềm quản lý nhân sự nội bộ nếu: 

 Các mẫu phải phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/CK-TNCN và mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành tại 

Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

 Công ty cam kết tính chính xác, trung thực, và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Có chữ ký xác nhận từ phía NLĐ đối với số liệu, nội dung kê khai. 

 Công văn số 3353/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 14/08/2020 về việc thuế TNCN của NLĐ nước ngoài 

không được ân hạn nộp do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Đối tượng được gia hạn nộp thuế TNCN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là các cá nhân kinh doanh hoạt động trong các 

ngành kinh tế, lĩnh vực được quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Do đó, thuế TNCN từ tiền lương tiền công 

của NLĐ nước ngoài không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNCN.  

 Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/03/2020 về việc đóng 

kinh phí công đoàn. 

Theo Hướng dẫn trên, người sử dụng lao động nếu có lao động người nước ngoài là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì phải đóng kinh phí công đoàn theo mức 2% trên mức lương đóng 

BHXH và thực hiện hồi tố từ thời điểm Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực. 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-5469-TCHQ-TXNK-2020-chuyen-doi-tu-doanh-nghiep-che-xuat-sang-doanh-nghiep-thuong-451262.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-2533-BHXH-BT-2020-tiep-tuc-thuc-hien-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-va-tu-tuat-449681.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1040-QD-BHXH-2020-mau-Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-danh-sach-tham-gia-bao-hiem-450627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Quyet-dinh-694-QD-LDTBXH-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-an-toan-ve-sinh-lao-dong-451144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3353-TCT-DNNCN-2020-gia-han-nop-tien-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-tien-luong-tien-cong-451077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Huong-dan-05-HD-LDLD-2020-dong-kinh-phi-doan-phi-cong-doan-Lien-doan-Lao-dong-Ho-Chi-Minh-447129.aspx
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

KHÁC 

  Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng 

năm phải ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên do dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 

(không áp dụng cho các khoản tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và lãi chậm nộp).  

 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ngày 07/07/2020 về quy trình liên 

thông cấp phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong địa bàn thành phố, 

hiệu lực từ ngày 01/08/2020. 

 Thông tư số 77/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/08/2020 về chế độ báo cáo và công bố thông tin khi 

phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hiệu lực từ ngày 28/09/2020. 

 Công văn số 3472/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành về việc xử lý thu hồi nợ thuế.  

Theo đó, trách nhiệm của cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp đối với việc thanh toán nợ thuế của doanh nghiệp được 

căn cứ vào loại hình doanh nghiệp đã đăng ký như sau: 

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

bộ các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 Cá nhân góp vốn vào công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì chịu trách nhiệm thanh toán nợ theo tỷ lệ góp vốn vào 

công ty 
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