
 

 

 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 7 NĂM 2020 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 

2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 13 về Hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh 

nghiệp. 

- Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 14 như sau: “b) Mục đích phát hành trái phiếu, trong đó 

nêu cụ thể thông tin về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

cần bổ sung vốn; các khoản nợ được cơ cấu (tên khoản nợ, giá trị, kỳ hạn nợ) bằng 

nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. 

- … 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài 

- Miễn lệ phí môn bài đối với: a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo 

quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp. b) Quỹ tín dụng nhân dân; chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 

của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác 

định theo quy định của Uỷ ban Dân tộc. 

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp 

mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu 

ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Miễn lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo 

quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài 

trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 

đầu. 

- Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: Mức thu lệ phí môn bài đối với cá 

nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. 

- … 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

3. Số 2698/TCT-KK ngày 01 tháng 7 năm 2020 

V/v hoàn thuế GTGT 

Trường hợp giai đoạn 1 (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2016) dự án đầu tư Cảng Thị Vải của 

Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu từ tháng 

12/2017 và Công ty không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. 

Tờ khai thuế mẫu 02/GTGT từ tháng 05/2016 đến tháng 09/2019 không có số thuế đề nghị 

hoàn thì Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/08/2016 của Bộ Tài chính. 

 

4. Số 2701/TCT-KK ngày 01 tháng 7 năm 2020 

V/v hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp 

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

do sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2018 đến tháng 

03/2019, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 04/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt 

Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện 

kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục 

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty 

TNHH Hoshino (Việt Nam) phải hoàn thành trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế do 

sáp nhập. Trường hợp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty có số thuế 

GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế 

GTGT cho Công ty theo đúng quy định. 

 

 

5. Số 2756/TCT-CS ngày 07 tháng 7 năm 2020 

V/v chính sách thuế 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thực tế tại các địa phương trong thời gian 

hưởng ưu đãi sẽ được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế tính tiếng tại địa phương 

đó. Trường hợp doanh nghiệp có luân chuyển hàng hóa 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 thu nhập doanh nghiệp, 

trong đó doanh thu để tính thuế không bao gồm doanh thu luân chuyển nội bộ của 

doanh nghiệp, việc ghi nhận chi phí được trừ phải tương ứng với doanh thu tính thuế. 

- Trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh bị lỗ, hoạt 

động kinh doanh có thu nhập thì việc bù trừ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động có 

thu nhập thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 18 thông tư Số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Số 2835/TCT-TTKT ngày 14 tháng 7 năm 2020 

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP 

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định nêu trên đã quy định chi tiết, đảm bảo thực hiện 

được ngay mà không ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành. 

- Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019: đối với các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán 

thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/3/2020 thì thực hiện khai bổ 

sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị 

định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-

CP. 

- Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế TNDN năm 2017, 2018: Nâng ngưỡng khống 

chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%; Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần 

(lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay). 

 

7. Số 2842/TCT-KK ngày 15 tháng 7 năm 2020 

V/v LPMB đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh 

- Trường hợp người nộp lệ phí môn bài thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh qua bộ 

phận một cửa liên thông thì cơ quan thuế căn cứ kết quả xử lý về đăng ký thuế trên Hệ 

thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để xem xét việc không phải nộp lệ phí 

môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. 

- Các trường hợp người nộp lệ phí môn bài không thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh 

doanh qua bộ phận một cửa liên thông thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp lệ phí 

môn bài thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

22/2020/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC. 

 

8. Số 2838/TCT-DNNCN ngày 15 tháng 7 năm 2020 

V/v quyết toán thuế TNCN năm 2019 

Trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 

03 tháng trở lên tại Chi nhánh Viettel và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ 

quyền quyết toán thuế, đồng thời có thu nhập vãng lai tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (Công ty mẹ) thì: 

- Trường hợp thu nhập vãng lai nêu trên bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu 

đồng đã được Công ty mẹ khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với 

phần thu nhập này thì có thể uỷ quyền cho Chi nhánh Viettel nơi cá nhân đang làm việc 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

- Trường hợp khác cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan 

thuế. 

 

9. Số 2972/TCT-CS ngày 24 tháng 07 năm 2020 

V/v: chính sách thuế nhà thầu 

Công ty TNHH SAMBANG ENG-Hàn Quốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Pavonine 

Vina để cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại 

Việt Nam như lắp đặt, vận hành, chạy thử, bảo hành và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì 

Công ty TNHH SAMBANG ENG thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế 

TNDN) tại Việt Nam. Trường hợp hợp đồng (hoặc Phụ lục hợp đồng) có tách được giá trị 

lắp đặt nhưng không tách các giá trị dịch vụ khác như vận hành, kiểm tra chạy thử hoặc 

không thể hiện các dịch vụ này bao gồm trong giá trị lắp đặt), bảo hành thì dịch vụ lắp đặt 

áp dụng tỷ lệ (%) tính thuế GTGT, thuế TNDN là 5%, giá trị còn lại của hợp đồng (bao 



 

 

gồm giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khác đi kèm chưa được tách riêng) áp 

dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT là 3%, tỷ lệ (%) để tính thuế TNDN là 2% theo quy định 

tại điểm b.2 khoản 2 Điều 12, điểm b.2 khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC 

nêu trên. 

 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

10. Số 61915/CT-TTHT ngày 06 tháng 07 năm 2020 

V/v sử dụng song song hoá đơn điện tử và hoá đơn giấy 

- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 

51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ 

quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. 

- Trong thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Chi nhánh chuyển 

đổi để sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Chi nhánh vẫn áp 

dụng hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 

04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chi nhánh có thể đồng thời cùng 

lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 04/2014/NĐ-CP. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT. 

- Trường hợp Chi nhánh còn hoá đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu 

tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp 

tục áp dụng hoá đơn đặt in theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 

14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ. 

 

11. Số 65283/CT-TTHT ngày 14 tháng 7 năm 2020 

V/v khấu trừ thuế TNCN 

Công ty TNHH Cốc Cốc (sau đây gọi tắt là Công ty) ký kết đồng thời 2 hợp đồng với người 

lao động là cá nhân cư trú: hợp đồng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên và hợp đồng 

khoán dịch vụ, việc thực hiện hợp đồng không trái với quy định của pháp luật thì Công ty 

thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần trước khi chi trả cho người 

lao động theo hướng dẫn tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, bao gồm cả thu nhập từ hai hợp đồng nêu trên và các thu 

nhập khác từ tiền lương, tiền công phát sinh trong kỳ tính thuế. 

 

12. Số 66300/CT-TTHT ngày 16 tháng 7 năm 2020 

V/v chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho 

- Công ty có thuê kho, văn phòng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hợp 

đồng thuê quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì 

chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí được trừ hoặc 

phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian không quá 03 năm nếu đáp ứng quy định tại 

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 

- Đối với chi phí thuê kho, văn phòng, Công ty căn cứ thời hạn thuê, giá thuê tại hợp 

đồng thuê để xác định chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 

 

 

 


