
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 5 NĂM 2020 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

- Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm 

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. 

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định 

tại Điều 5 của Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

 

2. Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 

Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất. 

- Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 

2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. 

- Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao 

là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được 

nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị 

người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

… 

Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung 

sau:  

- Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để 

sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. 

- Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

… 

 

 



 

 

 

 

3. Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất 

nghiệp 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 12: Các trường hợp người lao động được xác 

định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt 

hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

4. Văn bản số 5977/BTC-TCT ngày 20 tháng 5 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính xin lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP như sau: 

- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn 

không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp 

theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả 

năm theo quyết toán. 

- Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại 

Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính 

và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng 

lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

5. Số 1836/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2020 

V/v hoàn thuế GTGT 

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy 

định của pháp luật: 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt 

Nam. 

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan. 

- Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, 

tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam. 

 



 

 

 

 

- Hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh 

toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 

- Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp 

với quy định tại giấy phép đầu tư. 
 

6. Số 2012/TCT-DNNCN ngày 18 tháng 5 năm 2020 

V/v chính sách thuế 

Trường hợp SSA có kinh doanh tại Việt Nam hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc 

cử người lao động sang làm việc tại SSIT thì SSIT thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu 

nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 

của Bộ Tài chính. Cá nhân người lao động của SSA sang làm việc tại SSIT có thu nhập phát 

sinh từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại 

Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ 

Tài chính. 
 

7. Số 2033/TCT-KK ngày 18 tháng 5 năm 2020 

V/v: Chính sách thuế 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải (trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) có cơ 

sở sản xuất điện là Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 (tại tỉnh Đắk Lắk), Công ty cổ phần đầu 

tư và phát triển điện Đại Hải thực hiện bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (cơ sở sản 

xuất điện không trực tiếp bán điện) thì việc khai thuế, nộp thuế được thực hiện như sau: 

- Về thuế GTGT: Công văn số 1653/TCT-DNL ngày 27/4/2020 về việc hướng dẫn kê 

khai, nộp thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông và Công ty cổ phần thuỷ điện Miền 

Trung. 

- Về thuế TNDN: Trường hợp Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 hạch toán độc lập thì Nhà 

máy điện mặt trời Srepok 1 thực hiện kê khai, tính nộp thuế TNDN riêng tại tỉnh Đắk 

Lắk. Trường hợp Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 hạch toán phụ thuộc thì Công ty kê 

khai thuế TNDN của Công ty (không bao gồm các đơn vị hạch toán kế toán độc lập với 

Công ty) tại trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh 

Nếu Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động được hưởng ưu đãi 

để xác định số phải nộp tại tỉnh Đắk Lắk của Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 theo 

hướng dẫn của pháp luật thuế TNDN hiện hành. 
 

8. Số 2078/TCT-DNNCN ngày 20 tháng 05 năm 2020 

V/v hướng dẫn về chính sách thuế 

- Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc có ký hợp đồng với các doanh nghiệp làm đại 

lý bán vé tàu cao tốc (tàu thuỷ) đúng giá cho Công ty thì Công ty kê khai tính nộp thuế 

GTGT trên toàn bộ doanh thu bán vé, các doanh nghiệp làm đại lý bán vé đúng giá 

hưởng hoa hồng theo quy định của pháp luật về thương mại thì thực hiện theo các quy 

định nêu trên. 

- Trường hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc ký hợp đồng với các cá nhân làm 

đại lý bán vé tàu cao tốc (tàu thuỷ) đúng giá hưởng hoa hồng (thuộc ngành dịch vụ bán 

áp dụng theo khoản 7, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC). Công ty chi trả khoản 

hoa hồng cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế 

mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 

của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp 

thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng 

dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi 

Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế 

là cá nhân kinh doanh. 



 

 

 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

9. Số 29720/CT-TTHT ngày 04 tháng 5 năm 2020 

V/v thuế GTGT đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 

Công ty TNHH Meibi Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) ký hợp đồng số FJT-MB/WFC PJ 

01.2019 với Công ty Fujita Corporation Nhật Bản - Tổng thầu thực hiện xây dựng dự án 

Water Front City Hải Phòng tại Lô C, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng để 

thực hiện dịch vụ dọn vệ sinh cho dự án xây dựng tại Hải phòng, phạm vi các công việc 

thực hiện theo hợp đồng gồm: dọn vệ sinh các tầng, ban công, tường ngoài, thảm, các 

phòng, các thiết bị nội thất và đánh bóng sàn bằng công cụ như khăn lau, bàn chải, máy hút 

bụi, hoá chất tẩy rửa... thì hoạt động này không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp 

đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty không thành lập chi nhánh, do đó việc kê khai và 

nộp thuế GTGT đối với doanh thu phát sinh của hợp đồng nêu trên thực hiện kê khai tập 

trung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính. 

 

10. Số 33313/CT-TTHT ngày 11 tháng 5 năm 2020 

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 

Nếu năm 2019 Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội) đang được hưởng ưu 

đãi TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi 

(bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản 

thu nhập nêu tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ 

Tài chính. 

 

11. Số 34316/CT-TTHT ngày 12 tháng 5 năm 2020 

V/v thuế GTGT dv cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài 

Công ty TNHH Maruka Việt Nam kí hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ 

sửa chữa cho khách hàng của tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp nội địa Việt Nam, doanh 

nghiệp chế xuất (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế 

xuất) thì thuế suất thuế GTGT được xác định theo nguyên tắc sau: 

- Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và tiêu dùng 

tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định 

tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 

- Trường hợp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan và 

tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng 

thuế suất thuế GTGT 0% 

 

12. Số 36240/CT-TTHT ngày 15 tháng 5 năm 2020 

V/v: Xuất hoá đơn điện tử kèm bảng kê 

Hoá đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số 

dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn. Khi bán hàng 

hoá Công ty xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục 

hàng hoá, dịch vụ bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hoá đơn điện tử có thể 

truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 

3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty 

lập hoá điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hoá, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo 

bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hoá, dịch vụ không được hiển thị trên 

hoá đơn điện tử là không phù hợp theo quy định về hoá đơn điện tử. 



 

 

 

 

13. Số 37026/CT-TTHT ngày 18 tháng 5 năm 2020 

V/v: Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam 

Công ty TNHH KJTT Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức tại Hàn Quốc (không có cơ sở 

thường trú ở Việt Nam) để thực hiện các dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hàn Quốc 

hoặc thực hiện các dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Hàn Quốc về Việt Nam thì không 

thuộc đối tượng phải tính thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 2, Điều 12 và Điều 13 Thông 

tư số 103/2014/TT-BTC nếu trên. 

 

14. Số 40840/CT-TTHT ngày 25 tháng 5 năm 2020 

V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại 

- Công ty cổ phần Diana Unicharm uỷ quyền cho nhà phân phối thực hiện chương trình 

khuyến mại cho khách hàng “mua hàng X tặng hàng Y” theo đúng quy định của pháp 

luật về thương mại thì khi tặng hàng khuyến mại cho khách hàng, nhà phân phối thực 

hiện lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại 

và giá tính thuế GTGT bằng (0). 

- Công ty cổ phần Diana Unicharm thanh toán cho nhà phân phối giá trị hàng hoá thực 

hiện chương trình khuyến mại thì khi nhận khoản thanh toán, nhà phân phối phải lập 

hoá đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10% nếu nhà phân phối là người nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng hoá đơn bán hàng và xác định số 

thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định nếu nhà phân phối là người 

nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. 

- Đối với khoản chi khuyến mại mà Công ty cổ phần Diana Unicharm thanh toán cho nhà 

phân phối nếu đáp ứng quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 

của Bộ Tài chính thì Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

 

 

 

 

 


