
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 11 NĂM 2019 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

• QUỐC HỘI 
 

1. Bộ luật số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 

Bộ Luật Lao động  

- Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người 

lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại 

diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực 

tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. 

- Đối tượng áp dụng: Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc 

không có quan hệ lao động; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao 

động. 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

 

2. Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam  

Sửa đổi, bổ sung Điều 7: Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực; Sửa đổi, bổ sung một số 

khoản của Điều 8, Điều 9,…; Điều 16a. Thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người 

nước ngoài; Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú… 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

 

• CHÍNH PHỦ 
 

3. Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 

Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN 

và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  

Nghị định này quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một 

cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin 

một cửa quốc gia. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

 

4. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động theo quy định của Bộ luật Lao động  

- Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

 



 

 

 

- Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh 

nghiệp như sau: 

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 

vùng I. 

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 

vùng II. 

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 

vùng III. 

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc 

vùng IV. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

• TỔNG CỤC THUẾ 
 

5. Số 4492/TCT-CS ngày 04 tháng 11 năm 2019 

V/v chính sách thuế 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ 

cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp 

thì việc khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Điểm a Khoản 2.2 Điều 4 Thông 

tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng khu nhà ở hoặc mua căn hộ phục vụ cho các cán 

bộ kỹ thuật của nhà nhập khẩu không phải là cán bộ công nhân viên của cơ sở kinh doanh 

không thuộc các trường hợp nêu trên thì không được trích khấu hao vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

 

6. Số 4499/TCT-CS ngày 04 tháng 11 năm 2019 

V/v chính sách thuế 

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Trang trại 

trồng lúa cho Công ty TNHH Quốc Đô Kiên Giang để Công ty này tiếp tục thực hiện dự án, 

nếu sản phẩm của dự án bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì việc chuyển 

nhượng toàn bộ dự án đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô phải kê khai, 

tính nộp thuế GTGT theo quy định. 

 

7. Số 4490/TCT-KK ngày 04 tháng 11 năm 2019 

V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu 

- Công ty TNHH MTV Sản xuất xuất nhập khẩu Phi Long (sau đây gọi tắt là Công ty) có 

số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu từ 

300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông 

tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính, số thuế giá trị gia tăng được 

hoàn của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hoá, dịch vụ 

xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

 



 

 

 

 

- Trường hợp trong quý 3/2018, Công ty đã đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế giá trị gia tăng 

được hoàn thì Công ty được cộng số thuế giá trị gia tăng chưa đề nghị hoàn trong Quý 

3/2018 với số thuế giá trị gia tăng được hoàn phát sinh của kỳ đề nghị hoàn tiếp theo, số 

thuế giá trị gia tăng chưa đề nghị hoàn của Quý 3/2018 chuyển kỳ sau đã được phân bổ 

theo tỷ lệ hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trong Quý 3/2018 thì không phải phân bổ lại trong 

kỳ hoàn tiếp theo. 

 

8. Số 4593/TCT-KK ngày 08 tháng 11 năm 2019 

V/v kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế 

Công ty TNHH Điện tử Samsung Hcmc Ce Complex (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện 

xuất khẩu hàng hoá, đã kê khai và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đầu 

vào của hàng hoá xuất khẩu theo quy định, sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hoá đã 

xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí ký kết trong hợp đồng thì Công ty thực hiện khai 

bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hoá bị trả lại, đồng thời Công 

ty phải nộp lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất 

khẩu bị trả lại và nộp tiền chậm nộp theo quy định. 

 

9. Số 4767/TCT-DNNCN ngày 20 tháng 11 năm 2019 

V/v: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động 

- Khi người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các 

hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn và không tổ chức bữa ăn giữa 

ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá 

nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân theo quy định hiện 

hành. 

- Trường hợp doanh nghiệp vừa tổ chức bữa ăn giữa ca dưới hình thức trực tiếp nấu ăn vừa 

chi bằng tiền mặt cho cá nhân, người lao động tối đa không vượt quá 730.000 

đồng/người/tháng thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo hướng 

dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

10. Số 4885/TCT-KK ngày 27 tháng 11 năm 2019 

V/v: đăng ký thuế 

Công ty TNHH 1 thành viên Telecon Vina (sau đây gọi là Công ty) chuyển đổi hoạt động 

kinh doanh từ kinh doanh trong nước sang doanh nghiệp chế xuất thì Công ty không phải 

thực hiện quyết toán thuế và không phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm chuyển đổi, 

cơ quan thuế không phải kiểm tra quyết toán thuế đến thời điểm chuyển đổi vì Công ty vẫn 

giữ nguyên loại hình doanh nghiệp, giữ nguyên hình thức sở hữu, giữ nguyên mã số thuế. Cơ 

quan thuế căn cứ vào thông tin thay đổi về đăng ký doanh nghiệp của Công ty (phương pháp 

tính thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư,...) do hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước 

trên địa bàn để quản lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

11. Số 84145/CT-TTHT ngày 07 tháng 11 năm 2019 

V/v kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ 

Công ty TNHH Liên Thái Bình có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh cho khách hàng là 

Công ty TNHH Savills Việt Nam. Công ty đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ và lập hoá 

đơn cho dịch vụ vệ sinh vào tháng 4, tháng 5/2018 và đã kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN 

theo đúng quy định. Tuy nhiên đến tháng 04/2019, hai bên đồng ý giảm giá dịch vụ và thoả 

thuận lập hoá đơn điều chỉnh giảm phí dịch vụ thì căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty kê 

khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra, thuế TNDN tương ứng tại kỳ tính thuế phát 

sinh hoá đơn điều chỉnh theo quy định. 

 

12. Số 88465/CT-TTHT ngày 25 tháng 11 năm 2019 

V/v chi phí mua HHDV của hộ, cá nhân kinh doanh 

Công ty TNHH Go Vacation Việt Nam phát sinh hoạt động mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá 

nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua hàng hoá, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh 

có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) thì 

được phép lập bảng kê theo hướng dẫn tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-

BTC. Trường hợp Công ty mua hàng hoá, dịch vụ của hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 

100 triệu đồng/năm trở lên thì để hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN, Công ty phải có 

hoá đơn của hộ kinh doanh và đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC nêu trên. 

 

13. Số 88466/CT-TTHT ngày 25 tháng 11 năm 2019 

V/v chính sách thuế nhà thầu 

- Công ty Lock & Lock là Công ty mẹ ở nước ngoài có phát sinh thu nhập cố định hàng 

tháng tại Việt Nam từ việc cho Công ty con là Công ty TNHH Lock & Lock tại Việt Nam 

sử dụng phần bản quyền mềm ERP thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính. 

- Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập 

từ bản quyền là 10% theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

Thuế GTGT: thu nhập mà Công ty mẹ ở nước nước ngoài nhận được là thu nhập nhập từ 

hoạt động cung cấp bản quyền phần mềm và thuộc các loại dịch vụ phần mềm theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì 

hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

 

 

 


