
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 03 NĂM 2020 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

- Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp 

khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

- Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức 

khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại 

Nghị định này,…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

 

2. Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2020 

Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

Bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban 

hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: “2. Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy 

định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; gồm: 

  a) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

  b) Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

  c) Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

d) Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo.” 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

3. Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2020 

Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam  

Phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” kèm theo Quyết định 

này với những nội dung chủ yếu sau: 

- Mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam; (2) Ban hành mới và tổ chức thực 

hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS). 

- Phương án công bố, áp dụng IFRS: a. Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021); b. Giai đoạn 1, 

áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025); c. Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025). 

 



 

 

 

 

- Phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS: a. Giai đoạn chuẩn bị (2020-2024); 

b. Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS (từ năm 2025)  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

4. Số 866/TCT-CS ngày 02 tháng 3 năm 2020 

V/v chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn 

- Invivo Group chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của Invivo Group tại NEOVIA (tức là 

gián tiếp chuyển nhượng 100% cổ phần tại GUYOMARC’H VIET NAM và 70% 

GUYOMARC’H VCN) cho Tập đoàn Archer Daniels Midland (ADM) có phát sinh thu 

nhập thì khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên thuộc đối 

tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam tương ứng với giá trị cổ phần phát sinh tại Việt 

Nam được chuyển nhượng theo quy định tại nội luật. 

- Trường hợp Công ty đề xuất xem xét áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa 

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp, Công ty cần nộp hồ sơ Thông 

báo miễn giảm thuế theo Hiệp định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để cơ quan thuế 

có căn cứ xem xét, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. 

 

5. Số 871/TCT-CS ngày 02 tháng 3 năm 2020 

V/v thuế GTGT 

- Hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng phải xuất hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán 

hàng). 

- Doanh nghiệp chế xuất sử dụng hoá đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế 

quan theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). 

 

6. Số 923/TCT-CS ngày 05 tháng 3 năm 2020 

V/v hoá đơn 

Trường hợp Công ty đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế thì không thuộc 

đối tượng được cấp hoá đơn lẻ. Trường hợp Công ty sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết 

toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người 

mua được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng. 

 

7. Số 939/TCT-CS ngày 06 tháng 3 năm 2020 

V/v thuế GTGT 

Trường hợp nguyên liệu đầu vào của nhà máy là da cá được mua từ các nhà máy chế biến 

thuỷ sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi Công ty bán sản phẩm chưa chế 

biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp 

Công ty bán sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 

thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%. 

 



 

 

 

 

8. Số 984/TCT-DNL ngày 10 tháng 3 năm 2020 

V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 

Công ty TNHH Tổng công ty Dệt may Miền Bắc Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang, mã số 

thuế: 0107386444 - 002 (Chi nhánh) đã được Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang thực hiện đóng 

mã số thuế, số thuế GTGT của Dự án đầu tư Nhà máy May Tuyên Quang hiện nay đang 

được Công ty VNC, mã số thuế: 0107386444 (Công ty mẹ) kê khai trên tờ khai dự án đầu 

tư 02/GTGT tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và Nhà máy May Tuyên Quang đã được bàn 

giao về Công ty VNC để quản lý kinh doanh thì số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Dự án 

Nhà máy May Tuyên Quang sẽ được bù trừ với số thuế phát sinh của Công ty VNC tại Cục 

Thuế thành phố Hà Nội. 

 

9. Số 1307/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2020 

V/v Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

- Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ số 3540/TTr-BTC 

về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này quy định việc 

gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất. 

- Nghị định này sẽ sớm được Chính phủ xem xét ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đề nghị Cục Thuế cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế 

biết, theo dõi sát để triển khai thực hiện khi Nghị định được ký ban hành. 

 

10. Số 1366/TCT-KK ngày 31 tháng 3 năm 2020 

V/v thanh toán qua ngân hàng 

Năm 2017, năm 2018, Công ty đã thanh toán cho bên bán bằng tiền mặt đối với hàng hoá 

mua vào thuộc diện phải thanh toán qua ngân hàng, đã tổng hợp khai thuế GTGT, thuế 

TNDN. Ngày 06/6/2019, trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở 

Công ty, Công ty đã thực hiện thanh toán lại cho bên bán bằng hình thức thanh toán qua 

ngân hàng đối với hàng hoá đã mua vào năm 2017, năm 2018 nêu trên và cũng được bên 

bán chuyển trả lại số tiền này qua ngân hàng. Công ty TNHH thương mại và xuất nhập 

khẩu Phương Lan chưa khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có liên quan thuộc các 

năm 2017 và 2018 cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra kỳ 

tính thuế có liên quan tại trụ sở Công ty thì: 

- Giao dịch mua bán và thanh toán tiền đã hoàn thành tại thời điểm các năm 2017 và 

2018. Hạch toán kế toán, đối chiếu công nợ các năm 2017 và 2018 của Công ty sẽ 

không còn khoản phải trả của giao dịch nêu trên. 

- Năm 2019, Công ty chuyển khoản qua ngân hàng cho người bán và được người bán 

chuyển trả lại bằng số tiền đã chuyển khoản thì không được coi là thanh toán cho giao 

dịch mua bán của các năm 2017 và 2018 nêu trên. 

Do vậy, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hàng hoá mua vào thuộc diện phải 

thanh toán qua ngân hàng nhưng thực tế thanh toán bằng tiền mặt. 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

11. Số 9418/CT-TTHT ngày 04 tháng 3 năm 2020 

V/v hoá đơn chứng từ 

Trường hợp Công ty tại Nhật Bản ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để thực 

hiện dịch vụ in phong bì và thực hiện vận chuyển số phong bì trên về Nhật Bản, khoản chi 

phí này Công ty của Độc giả chi hộ cho Công ty tại Nhật Bản (Công ty của Độc giả không 



 

 

trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp) thì: Nếu khoản chi hộ nêu trên theo đúng quy định 

của pháp luật, hoá đơn của nhà cung cấp (Công ty in phong bì và Công ty vận chuyển 

phòng bì) đã lập mang tên, mã số thuế của Công ty tại Nhật Bản, khi thu lại khoản tiền chi 

hộ, Công ty của Độc giả không phải lập hoá đơn GTGT, chỉ lập chứng từ thu chi theo quy 

định và không phải kê khai, nộp thuế đối với khoản chi hộ này. Trường hợp Công ty của 

Độc giả đã lập hoá đơn cho Công ty tại Nhật Bản với thuế suất thuế GTGT 10% thì phải thu 

hồi hoá đơn đã lập có sai sót này theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

nêu trên 

 

12. Số 12036/CT-TTHT ngày 17 tháng 3 năm 2020 

V/v thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS 

Trường hợp năm 2019, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex (sau đây gọi tắt là 

Công ty) có hoạt động chuyển nhượng bất động sản lãi và hoạt động sản xuất kinh doanh 

đang bị lỗ thì Công ty không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 

lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp trong năm đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 9 

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Đối với số lỗ từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. 

 

13. Số 12194/CT-TTHT ngày 18 tháng 3 năm 2020 

V/v hướng dẫn chính sách thuế về hoá đơn 

Đối với các trường hợp áp dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Nghị định số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và 

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, 

phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì: 

- Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hoá đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ 

hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì 

HĐĐT chuyển đổi sang hoá đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá phải 

đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC và phải 

có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. 

- Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hoá đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế 

toán theo quy định của Luật Kế toán thì HĐĐT chuyển đổi sang hoá đơn giấy phục vụ 

lưu trữ phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-

BTC. 

 

 

 

 


