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Quản lý Thuế

VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày
08/04/2020 của Chính phủ về gia hạn
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
("Nghị định 41")

Ngày 08/04/2020, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 41 về việc gia hạn thời hạn nộp 
thuế và tiền thuê đất, có hiệu lực kể từ 
ngày ký. Chi tiết nội dung Nghị định đã 
được Deloitte Việt Nam gửi tới quí vị 
trong Bản tin nhanh về Thuế và Hải quan 
ngày 13/04/2020.

Ngày 20/04/2020, Tổng cục Thuế đã có 
Công văn số 1563/TCT-KK gửi Cục Thuế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
để triển khai thực hiện Nghị định này.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý Thuế

Dự thảo Nghị định cụ thể hoá một số điều 
của Luật Quản lý thuế, bao gồm 9 chương, 
44 điều quy định về các nội dung: khai 
thuế, tính thuế; ấn định thuế; thời hạn 
nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa 
vụ nộp thuế; hoàn thuế, miễn giảm thuế, 
xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt; trách nhiệm cung cấp thông tin, 
công khai thông tin người nộp thuế; và 
một số nội dung khác.

Nghị định đang trong giai đoạn hoàn chỉnh 
trình Chính phủ ban hành, dự kiến có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 cùng 
thời điểm hiệu lực của Luật Quản lý Thuế 
sửa đổi năm 2019.

(Chi tiết dự thảo đang được đăng tải trên 
website của Bộ Tư pháp).

Dự thảo Nghị định quy định về hóa 
đơn, chứng từ 

Trong tháng 04/2020, Bộ Tài chính đã gửi 
lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự 
thảo Nghị định quy định về hoá đơn, 
chứng từ để thay thế cho Nghị định số
119/2018/NĐ-CP. Nghị định được hướng 
dẫn trên cơ sở Luật Quản lý Thuế số 
38/2019/QH14 và các Luật: Luật Thuế Giá 
trị gia tăng (“GTGT”); Luật phí, lệ phí, và 
Luật Kế toán. Dự thảo Nghị định, bao gồm 
6 chương với 53 điều, quy định chi tiết các 
nội dung về phạm vi, đối tượng áp dụng; 
quản lý hoá đơn, hoá đơn điện tử và hoá 
đơn do cơ quan thuế đặt in; quy định về 
biên lai, chứng từ; xây dựng thông tin về 
hoá đơn, chứng từ điện tử; quy định về 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân.

Đáng lưu ý, Dự thảo quy định hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/07/2020 và việc áp dụng 
hoá đơn, chứng từ điện tử theo quy định 
tại Nghị định không muộn hơn ngày 
01/07/2022

(Chi tiết dự thảo được đăng tải trên 
website của Bộ Tư pháp). 
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Thuế Thu nhập
doanh nghiệp

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thanh toán không dùng tiền mặt

Một công ty có phát sinh nghiệp vụ như 
sau:

Năm trước, công ty phát sinh thanh toán 
bằng tiền mặt với hàng hóa mua vào 
thuộc diện phải thanh toán qua ngân hàng 
(đã hạch toán trên sổ kế toán, không còn 
số dư công nợ phải trả theo đối chiếu 
công nợ); và

Trong năm sau, để hợp thức hóa giao dịch, 
công ty thực hiện thanh toán cho bên bán 
khoản tiền trên bằng hình thức thanh toán 
qua ngân hàng và sau đó được bên bán 
chuyển trả lại số tiền này qua ngân hàng. 

Hình thức thanh toán theo cách hợp thức 
hóa trên đây không được xem là thanh 
toán không dùng tiền mặt hợp lệ. Do đó, 
công ty không được tính vào chi phí được 
trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”) cũng như không được khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào tương ứng.

(Công văn số 1366/TCT-KK ngày 
31/03/2020 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

Kê khai thuế đối với hoạt động kinh 
doanh bất động sản tại chi nhánh

Chi nhánh khác tỉnh được công ty ủy 
quyền chuyển nhượng bất động sản của 
dự án cho khách hàng phù hợp với quy 
định pháp luật về kinh doanh bất động sản 
thực hiện kê khai thuế như sau:

Về thuế GTGT:

• Khi công ty chưa thực hiện bàn giao 
cho chi nhánh trực tiếp quản lý mà 
trực tiếp ký hợp đồng, xuất hóa đơn 
cho khách hàng thì công ty thực hiện 
khai thuế GTGT vãng lai tạm tính 
theo tỷ lệ 2% cho cơ quan Thuế tại 
nơi có dự án.

• Khi công ty bàn giao hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuộc dự án cho chi 
nhánh quản lý, bao gồm cả việc trực 
tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng bất 
động sản phù hợp với quy định pháp 
luật hiện hành về kinh doanh bất 
động sản và xuất hóa đơn cho khách 
hàng; thì công ty phải tổng hợp số 
thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT 
đã khấu trừ, số thuế GTGT chưa 
khấu trừ hết của dự án để bàn giao 
cho chi nhánh quản lý và chịu trách 
nhiệm về số thuế GTGT của dự án đã 
được công ty khai thuế tại trụ sở 
chính.

Về thuế TNDN:

Công ty thực hiện nộp thuế tạm tính hàng 
quý cho cơ quan Thuế tại chi nhánh và
tổng hợp kê khai thuế đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh phát sinh từ dự án với 
cơ quan Thuế quản lý tại trụ sở chính. 

(Công văn số 1471/TCT-KK ngày 
13/04/2020 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

Chi phí mời khách hàng tham quan, 
khảo sát hoạt động của công ty

Trường hợp công ty thực hiện mời khách 
hàng đến tham quan, khảo sát dịch vụ tại 
công ty, khách hàng tự thanh toán chi phí 
vé máy bay, khách sạn sau đó được công 
ty hoàn trả lại thì các chi phí này sẽ không 
được xét tính trừ vào chi phí khi tính thuế 
TNDN do không có hóa đơn, chứng từ 
mang tên công ty.

(Công văn số 232/CT-TTHT ngày 
09/01/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hồ 
Chí Minh)

Chi phí thực hiện khuyến mại thông 
qua nhà phân phối

Trường hợp công ty thực hiện chương 
trình tặng quà khuyến mại cho khách hàng 
mua hàng thông qua nhà phân phối của 
công ty theo đúng quy định của pháp luật 
thì chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 
nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại 
Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 
22/06/2015. 

(Công văn số 749/CT-TTHT ngày 
31/01/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hồ 
Chí Minh)
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Thuế Thu nhập cá nhân
và Lao động

VĂN BẢN MỚI

Xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực lao động

Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) có trả 
lương cho người lao động (“NLĐ”) thấp 
hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy 
định của Chính phủ sẽ bị phạt đến 75 triệu 
đồng. Ngoài ra, hành vi không công bố 
công khai bảng lương, thang lương; thay 
đổi hình thức trả lương mà không báo 
trước cho NLĐ 10 ngày của NSDLĐ cũng sẽ 
bị phạt từ 02-05 triệu đồng.

NSDLĐ sẽ bị phạt từ 01-03 triệu đồng nếu 
tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác 
so với hợp đồng nhưng không báo trước 
03 ngày làm việc hoặc không thông báo 
thời hạn, công việc bố trí không phù hợp 
với sức khỏe, giới tính của họ. Ngoài ra, 
việc chuyển NLĐ làm công việc khác mà 
không đúng lý do, thời hạn hoặc không có 
văn bản đồng ý của NLĐ cũng sẽ bị phạt 
tiền từ 03-07 triệu đồng.

(Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ ban hành ngày 01/03/2020 có hiệu 
lực từ ngày 15/04/2020)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Trả lương cho người lao động bị 
ngừng việc/ mất việc do dịch bệnh 
Covid-19

Tiền lương trả cho NLĐ trong trường hợp 
phải ngừng việc vì dịch bệnh Covid-19 do 
hai bên thỏa thuận, nhưng không thấp 
hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ 
quy định.

NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận tạm 
hoãn Hợp đồng lao động không hưởng 
lương hoặc hưởng một phần lương nếu 
được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ 
trong trường hợp thời gian ngừng việc 
kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả 
của doanh nghiệp, dù đã cố gắng nhưng 
doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục 
thực hiện. 

NSDLĐ có thể đơn phương chấm dứt Hợp 
đồng lao động với NLĐ và phải chi trả trợ 
cấp mất việc cho NLĐ trong trường hợp 
doanh nghiệp phải sắp xếp thu hẹp sản 
xuất, cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng 
hoạt động. Công đoàn tham gia xây dựng, 
thực hiện phương án sử dụng lao động, 
hướng dẫn NLĐ hoàn thiện thủ tục hưởng 
chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).

(Công văn số 198/LĐLĐ ngày 30/03/2020 
ban hành bởi Liên đoàn Lao động TP. Hà 
Nội)

Biểu thuế áp dụng cho thu nhập 
trong thời gian đào tạo

Nếu Công ty ký hợp đồng lao động 
(“HĐLĐ”) có trả lương từ 03 tháng trở lên 
sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo, thì 
Công ty khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân 
("TNCN") theo Biểu thuế lũy tiến từng 
phần, tính cả thu nhập NLĐ nhận được 
trong thời gian đào tạo.

Trường hợp không ký HĐLĐ như trên, 
Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN 
theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản 
thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên 
trong giai đoạn đào tạo. 

(Công văn số 14151/CT-TTHT ngày 
25/03/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hà 
Nội)
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Thuế Giá trị gia tăng

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Dự án đầu tư bị chậm tiến độ so với 
nội dung trên Giấy chứng nhận đầu 
tư vẫn có thể được hoàn thuế

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty bị 
chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, thì Công ty 
có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với 
cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh 
tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư. Số thuế 
GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa 
đi vào hoạt động này nếu đáp ứng các 
quy định của pháp luật về thuế và pháp 
luật về đầu tư thì được giải quyết hoàn 
thuế.

(Công văn số 1393/TCT-KK ngày 
01/04/2020 ban hành bởi Tổng Cục Thuế)

Sử dụng giá đất do UBND quy định 
để xác định giá đất được trừ khi 
chuyển nhượng BĐS

Việc chuyển nhượng bất động sản có 
nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của 
một cá nhân, nếu không đủ cơ sở xác định 
được giá đất tại thời điểm nhận chuyển 
nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế 
GTGT là giá đất do UBND quy định tại thời 
điểm nhận chuyển nhượng.

(Công văn số 15991/CT-TTHT ngày 
30/03/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. 
Hà Nội)
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Thuế Nhà thầu 
nước ngoài

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thu hộ tiền từ khách hàng ở Việt 
Nam phải chịu thuế nhà thầu

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài 
(“DNNN”) có phát sinh thu nhập tại Việt 
Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận với 
doanh nghiệp Việt Nam (“DNVN”) để thực 
hiện dịch vụ thu hộ tiền dịch vụ của khách 
hàng tại Việt Nam, thì thu nhập của DNNN 
thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Theo 
đó, DNVN có trách nhiệm khấu trừ, khai 
và nộp thay thuế nhà thầu cho DNNN 
theo tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% 
trên doanh thu dịch vụ mà DNNN nhận 

được.

(Công văn số 1388/TCT-DNL ngày 
31/03/2020 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

Bán hàng qua kho ngoại quan chịu 
thuế nhà thầu

Trường hợp công ty ký hợp đồng mua 
nguyên, vật liệu với bên bán (có trụ sở tại 
nước ngoài) trong đó, hàng hóa được giao 
cho công ty tại kho ngoại quan (thuộc 
lãnh thổ Việt Nam) thì bên bán thuộc đối 
tượng áp dụng thuế nhà thầu đối với hoạt 
động kinh doanh, phân phối hàng hóa tại 
Việt Nam. 

Trường hợp bên bán không thuộc đối 
tượng đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp 
với cơ quan thuế thì công ty có nghĩa vụ 
nộp thay thuế TNDN cho Nhà thầu với tỉ 
lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính 
thuế là 1%.  

(Công văn số 677/CT-TTHT ngày 
27/03/2020 ban hành bởi Cục Thuế Hải 
Phòng)
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chuyên môn,  không phát hành hoặc bán trên thị
trường

Thương mại và 
Hải quan

VĂN BẢN MỚI

Ban hành và sửa đổi một số quy 
định về Quy tắc xuất xứ (“QTXX”) 
trong một số Hiệp định thương mại 
và Hiệp định thương mại tự do mà 
Việt Nam tham gia

• Với C/O mẫu CPTPP (Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình 
Dương), Bộ Công Thương (“BCT”) 
ban hành quy định sửa đổi, bổ sung 
các quy định về QTXX với hàng dệt 
may, mẫu C/O CPTPP của Việt Nam, 
mẫu tờ khai bổ sung C/O mẫu CPTPP 
và hướng dẫn kê khai C/O mẫu 
CPTPP.

• Với C/O mẫu AANZ (Hiệp định 
Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu-Di-
Lân), BCT ban hành quy định sửa đổi, 
bổ sung một số điều trong QTXX của 
Hiệp định. Theo đó, C/O phải được 
cấp trong thời gian sớm nhất nhưng 
không quá 03 ngày làm việc, từ sau 
ngày xuất khẩu. Ngoài ra, số và ngày 
của hóa đơn thương mại do nhà 
xuất khẩu hoặc nhà sản xuất hoặc 
thương nhân bên thứ ba phát hành 
cho lô hàng nhập khẩu cũng được bổ 
sung. 

• Với C/O mẫu VN-CU (Hiệp định 
Thương mại Việt Nam-Cuba), BCT  
ban hành mới quy định QTXX hàng 
hóa, trong đó có quy định cụ thể về 
Quy tắc cụ thể mặt hàng; Mẫu C/O 
mẫu VN-Cuba; Hướng dẫn kê khai 
C/O xuất khẩu mẫu VN-CU và Danh 
mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O 
của Việt Nam. 

(Thông tư số 06/2020/TT-BCT ngày 
24/03/2020; Thông tư số 07/2020/TT-
BCT ngày 30/03/2020 và Thông tư số 
08/2020/TT-BCT ngày 08/04/2020 do 
BCT ban hành)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Khai mã nhập khẩu máy móc thiết 
bị trên Hệ thống VNACCS từ ngày
01/04/2020

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu 
máy móc thiết bị thuộc chương 84 hoặc 
chương 85 thì phải khai vào ô thứ nhất 
trong 05 ô khai các mã văn bản pháp 
quy như sau:

• Khai mã "MO" cho hàng hóa chưa 
qua sử dụng;

• Khai mã "CU" cho hàng hóa đã qua 
sử dụng.

Nếu doanh nghiệp không khai báo đúng, 
tờ khai hải quan có thể bị từ chối bởi Hệ 
thống VNACCS. 

(Công văn số 2061/TCHQ-GSQL ngày 
30/03/2020 do Tổng cục Hải quan ban 
hành (“TCHQ”))

Chứng từ vận tải đối với hàng quá 
cảnh theo Hiệp định CPTPP

Trường hợp hàng hóa quá cảnh, chuyển 
tải qua nước không phải thành viên 
Hiệp định CPTPP, doanh nghiệp cần 
cung cấp các chứng từ chứng minh để 
được xem xét chấp nhận là hàng hóa 
đáp ứng quy định về chuyển tải, quá 
cảnh để hưởng ưu đãi thuế quan, cụ 
thể:

• Đối với hàng vận chuyển đường 
biển: hàng được vận chuyển nguyên 
container, có số container, số chì 
không thay đổi từ khi xếp lên tàu tại 
nước thành viên xuất khẩu đến khi 
nhập khẩu vào Việt Nam, và thông 
tin tra cứu trên e-manifest thể hiện 
số container, số chì không thay đổi;

• Đối với hàng vận chuyển đường 
hàng không nếu doanh nghiệp cung 
cấp đầy đủ các vận đơn chủ cho 
từng chặng và vận đơn thứ cấp; trên 
vận đơn thứ cấp thể hiện hàng hóa 
được vận chuyển từ điểm xếp hàng 
đến địa điểm dỡ hàng của nước 
nhập khẩu, các thông tin về hàng 
hóa phù hợp giữa vận đơn chủ, thứ 
cấp và hồ sơ hải quan.

(Công văn số 2019/TCHQ-GSQL ngày 
27/03/2020 do TCHQ ban hành)

Miễn xử phạt phương tiện quá hạn 
xuất nhập cảnh

Trường hợp phương tiện vận tải tạm 
nhập quá hạn tái xuất do tài xế đang 
cách ly tập trung thì thuộc trường hợp 
được phép gia hạn và không xử phạt vi 
phạm hành chính.

(Công văn số 2144/TCHQ-GSQL ban 
hành ngày 01/04/2020 bởi TCHQ)

Xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu 
trang vải

Hiện tại, mặt hàng khẩu trang y tế chỉ 
được phép xuất khẩu với mục đích viện 
trợ kèm theo giấy phép xuất khẩu của 
Bộ Y tế. Tuy nhiên, mặt hàng khẩu trang 
vải kháng khuẩn không thuộc đối tượng 
trang thiết bị y tế, do đó không thuộc 
diện phải xin giấy phép xuất khẩu.

(Công văn số 2283/TCHQ-GSQL ngày 
09/04/2020 và Công văn số 
2226/TCHQ-GSQL ngày 07/04/2020 ban 
hành bởi TCHQ;

Công văn số 2632/BCT-XNK ngày 
14/04/2020  ban hành bởi BCT)

Hàng xuất nhập khẩu không được 
ân hạn nộp thuế do dịch Covid-1

Theo ý kiến của TCHQ, hiện nay không 
có cơ sở chấp thuận việc ân hạn nộp 
thuế đối với hàng hóa xuất nhập/khẩu 
do dịch Covid-19 do Luật Quản lý Thuế 
hiện hành không có quy định ân hạn 
nộp thuế do dịch bệnh đối với hàng hóa 
xuất/nhập khẩu. 

(Công văn số 2235/TCHQ-TXNK ngày 
08/04/2020 và Công văn số 
1959/TCHQ-TXNK ngày 25/3/2020 ban 
hành bởi TCHQ)
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