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A. VĂN BẢN MỚI.
1. Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính
phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ
tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Ngày ban hành:

15/06/2020.

Hiệu lực thi hành:

10/8/2020.

Theo đó, Nghị định số 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện công nhận
kho ngoại quan được quy định tại Điều 10.
Một số điều kiện về diện tích của kho ngoại quan được sửa đổi như sau:


Kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, cảng hàng
không quốc tế hoặc khu vực ga đường sắt liên vận quốc tế phải có diện tích kho chứa
hàng tối thiểu 1.000 m2;



Kho ngoại quan chuyên dùng có diện tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể
tích kho chứa hàng tối thiểu 1.000 m3;



Kho ngoại quan nằm trong khu công nghiệp phải có diện tích khu đất tối thiểu 4.000
m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải có diện
tích tối thiểu 1.000 m2;



Kho ngoại quan không thuộc các trường hợp trên phải có diện tích khu đất tối thiểu
5.000 m2 (bao gồm kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó kho chứa hàng phải
có diện tích tối thiểu 1.000 m2;



Đối với bãi ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích
kho.

2. Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.
Ngày phát hành:

09/07/2020.

Hiệu lực thi hành:

23/08/2020.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về chính sách miễn giảm lệ phí môn bài đã được quy định tại
Nghị định số 22/2020/NĐ-CP .
Theo đó, việc miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thành
lập mới (được cấp mã số doanh nghiệp mới hoàn toàn).
VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang)
0908.608.955 (Mr.Lăng)
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Doanh nghiệp thành lập mới nếu có mở thêm Chi
nhánh, Địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện ngay
trong năm đầu tiên thì các đơn vị trực thuộc đó cũng
được miễn lệ phí môn bài.
Năm đầu tiên được tính theo năm Dương lịch, từ 1/1
đến 31/12. Một doanh nghiệp nếu thành lập vào tháng
12 năm nay thì năm sau vẫn phải nộp phí môn bài.
Các doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến trước ngày 25/2/2020
(ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) sẽ không được áp dụng chính sách này, tức
là nếu đã nộp thì không được hoàn và nếu chưa nộp thì vẫn phải nộp.
Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 25/2/2020, khi mở thêm Chi nhánh, ĐĐKD,
VPĐD từ sau ngày 25/2/2020 vẫn phải nộp phí môn bài do không thuộc đối tượng được
miễn.
3. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ.
Ngày ban hành:

10/08/2020.

Ngày hiệu lực:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh
hưởng dịch Covid-19.
Theo đó, các đối tượng đang được Nhà nước
cho thuê đất trực tiếp theo hình thức trả tiền
thuê đất hàng năm phải ngừng kinh doanh từ 15
ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19
được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm
2020.
Quy định này không thực hiện giảm trên số tiền
thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và
tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh
doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu, thửa đất đang
được nhà nước cho thuê đất.

BẢN TIN PHÁP LUẬTTHÁNG 08/2020
Hồ sơ giảm thiền thuê đất bao gồm:
- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết
định 22/2020/QĐ-TTg.
- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
(bản sao).
4. Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về
việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành:

18/08/2020.

Ngày hiệu lực:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT,
BHTN (D02-LT) theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH sẽ thay thế mẫu D02-TS tại Quyết
định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện mẫu khai trình lao động theo quy định của
pháp luật lao động tại Bộ luật lao động theo mẫu D02-LT được ban hành theo Quyết định
1040/QĐ-BHXH .
Thời gian lập: khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động
thuộc đơn vị.
Việc lập mẫu là để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động và khai báo tình
hình sử dụng người lao động tại đơn vị.

VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang)
0908.608.955 (Mr.Lăng)
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Tương tự, trường hợp người lao động có nhiều nguồn thu nhập nhưng vẫn ủy quyền cho
Công ty quyết toán thuế TNCN dẫn đến Công ty kê khai sai và làm phát sinh tăng số tiền
hoàn thuế thì người lao động cũng sẽ bị xử phạt (không xử phạt Công ty).
Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm thông báo, làm việc với người lao động có hành vi khai
sai để tổng hợp, kê khai nộp đủ tiền thuế bị thiếu hoặc hoàn sai.
7. Công văn số 3486/TCT-DNNCN ngày 25/08/2020 của Tổng cục Thuế về chính sách
thuế TNCN về thời gian tính giảm trừ người phụ thuộc.
Theo quy định tại điểm c.2.3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC , thời điểm tính giảm trừ
người phụ thuộc là kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nếu chưa tính giảm trừ trong
năm thì cuối năm khi quyết toán thuế sẽ được tính lại.
Tuy nhiên, lưu ý, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần trong năm. Nếu đăng
ký giảm trừ nhiều lần dẫn đến phát sinh số thuế phải nộp thêm khi quyết toán, người nộp thuế
sẽ bị xử phạt.

VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang)
0908.608.955 (Mr.Lăng)
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính
chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư
vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ
sáng lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính
và quản trị, có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và
ngoài nước. Điều này giúp Đại Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể
cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phù hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng
các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
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