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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/04/2020 về việc gia 

hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

Ngày ban hành: 08/04/2020. 

Ngày hiệu lực: 08/04/2020. 

Gia hạn thời hạn nộp thuế: 

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  

- Tiền thuê đất. 

Toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động và có phát sinh 

doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 trong các ngành kinh tế sau: 

- Hoạt động sản xuất 

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản 

phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản 

xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất 

kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 

+  Xây dựng. 

- Hoạt động kinh doanh 

+ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt 

động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; 

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh 

doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; 

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo 

tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu 

phim. 

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng 

điểm. 
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- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ 

khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy 

định của NHNN Việt Nam. 

 

2. Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi nghị định 

139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. 

Ngày ban hành: 24/02/2020. 

Ngày hiệu lực: 25/02/2020. 

Miễn lệ phí môn bài 01 năm đầu với DN thành lập mới. 

Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc 

ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể: 

- Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

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

(từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) 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. 

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên 

thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh 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. 

 

3. Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 bổ sung danh mục ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư kèm theo nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật 

đầu tư. 

Ngày ban hành: 30/03/2020. 

Ngày hiệu lực: 15/05/2020. 

Bổ sung thêm 04 ngành, nghề ưu đãi đầu tư. 

Theo đó, bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I 
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ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, gồm: 

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Quy định này được bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a, 

khoản 1, điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 Công văn 12366/CT-TTHT ngày 18/03/2020 hướng dẫn chính sách thuế 

giá trị gia tăng đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do Cục 

thuế thành phố Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 18/03/2020. 

Trường hợp Công ty cung cấp các sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, 

nếu thuộc sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm quy định tại điều 3, điều 9 Nghị 

định 71/2007/NĐ-CP thì được miễn thuế GTGT. 

Tuy nhiên, trường hợp Công ty có dịch vụ cho thuê bản quyền phần mềm 

không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại khoản 3, điều 9, Nghị định 

71/2007/NĐ-CP thì phải chịu thuế GTGT 10%. 

 

 Công văn số 2578/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2020 về chính sách thuế nhập 

khẩu loại hình SXXK do Tổng cục Hải quan ban hành. 

Ngày ban hành 23/04/2020. 

Hàng hóa nhập khẩu để SXXK thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu (khoản 7, điều 

16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13). 

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 

12, Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

Doanh nghiệp có hoạt động SXXK phải nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng 

nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 
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kết thúc năm tài chính. 

 Công văn số 947/CT-TTHT ngày 10/02/2020 về thuế TNCN đối với lao 

động bán thời gian do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. 

Ngày ban hành 10/02/2020. 

Quy định về khấu trừ thuế TNCN tại khoản 1, điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC 

không phân biệt người lao động làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. 

Theo đó, đối với người lao động làm việc bán thời gian nhưng giao kết hợp đồng từ 

03 tháng trở lên thì vẫn được khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến. 

 

 Công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 17/04/2020 về thuế TNCN đối với 

tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ phép theo quy định của công ty do 

Tổng cục thuế ban hành. 

Ngày ban hành 17/04/2020. 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 64/QHLĐTL-TL ngày 21/02/2020, trường hợp 

doanh nghiệp đã quy định lịch nghỉ hàng năm nhưng vì lý do nào đó phải yêu cầu người lao 

động đi làm vào những ngày nghỉ này thì được coi là làm thêm giờ. 

Tiền lương chi trả do làm thêm giờ vào ngày nghỉ phép năm sẽ được miễn tính thuế 

TNCN phần lương phụ trội (trả cao hơn) so với tiền lương của ngày/giờ làm việc bình thường 

(điểm i, khoản 1, điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

 

 Công văn 20651/CT-TTHT ngày 08/04/2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ do Cục thuế Thành phố Hà 

Nội ban hành. 

Ngày ban hành 08/04/2020. 

Trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về 

phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật Việt Nam thì đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, Công ty bảo hiểm có 

trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng 

với phần Công ty mua cho người lao động. 

Trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về 

phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không được thành lập và hoạt động theo quy 
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định của pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì Công ty có 

trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc 

đóng góp trước khi trả lương cho người lao động. 

 

 Công văn số 23242/CT-TTHT ngày 14/04/2020 về thuế nhà thầu đối với 

hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 14/04/2020. 

Trường hợp Công ty mua hàng hóa nhập khẩu kèm theo dịch vụ lắp đặt, sửa 

chữa, hỗ trợ kỹ thuật thì phải khấu trừ, nộp thuế nhà thầu. 

Tỷ lệ tính thuế nhà thầu như sau: 

- Đối với phần giá trị hàng hóa, trích nộp 1% thuế TNDN, riêng thuế GTGT sẽ 

nộp ở khâu nhập khẩu. 

- Đối với phần giá trị dịch vụ, trích nộp 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN. 

Cần lưu ý, trường hợp Công ty có trả thay một số khoản chi phí vé máy bay, 

tiền khách sạn cho chuyên gia của nhà thầu nước ngoài để thực hiện dịch vụ tại Việt 

Nam thì doanh thu tính thuế nhà thầu bao gồm cả phần chi phí trả thay nêu trên. 

 

 Công văn số 25222/CT-TTHT ngày 20/04/2020 về chính sách thuế GTGT 

đối với khoản phụ phí giảm thải lưu huỳnh khi sử dụng dịch vụ vận 

chuyển hàng hóa bằng đường biển do Tổng cục thuế Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành 20/04/2020. 

Công ty có sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của các 

hãng tàu trong và ngoài nước và có phát sinh khoản phụ phí giảm thải lưu huỳnh (sau 

đây gọi tắt là khoản phụ phí) phải nộp cho các hãng tàu thì Cục Thuế Tp. Hà Nội 

hướng dẫn xác định thuế GTGT đối với khoản phụ phí này về nguyên tắc như sau: 

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu nước ngoài: 

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận 

chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải kê 

khai tính nộp thuế GTGT. 

+ Trường hợp khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu khác ngoài 
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giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển mà hãng tàu nước ngoài được hưởng từ dịch 

vụ được thực hiện ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế 

GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam, trường hợp được hưởng từ dịch vụ thực hiện tại 

Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu tại Việt Nam (nộp thuế GTGT 

theo tỷ lệ 5% trên doanh thu, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu). 

- Trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ của các hãng tàu Việt Nam: 

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận 

chuyển bằng đường biển thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động vận 

tải quốc tế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c, khoản 2, điều 9, Thông tư 

số 219/2013/TT-BTC. 

+ Nếu khoản phụ phí này được xác định là khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận 

chuyển bằng đường biển, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất 

thuế GTGT 10%. 

Việc xác định khoản phụ phí này là khoản phụ thu theo hay nằm ngoài giá dịch 

vụ vận chuyển bằng đường biển không thuộc thẩm quyền xác định của cơ quan thuế. 

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác định. Căn cứ nội dung 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Công ty căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu 

với các hướng dẫn nguyên tắc nêu trên của Cục thuế Thành Phố Hà Nội để xác định 

thuế GTGT đối với khoản phụ phí này. 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/03/2020 hướng dẫn giải 

quyết chế độ cho người lao động do dịch Covid-19. 

Việc trả lương ngừng việc căn cứ theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để 

xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc là do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao 

động hay do nguyên nhân khách quan để xác định trả lương cho người lao động. 

- Đối với các trường hợp phải người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp 

của dịch Covid-19 thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc do hai bên 

thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, bao 

gồm: 

+ Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp 

làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
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+ Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền; 

+ Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp 

không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh 

nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở 

lại doanh nghiệp làm việc; 

- Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn tới không bố trí đủ việc làm, 

người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với 

hợp đồng lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của 

doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì 

thực hiện sắp xếp lao động theo điều 38 hoặc điều 44 Bộ luật Lao động. 

 

2. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh: Chậm đóng BHXH năm 2020 tính lãi 

theo mức 0.9666%/tháng. 

Ngày 14/01/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo 

số 111/TB-BHXH về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo thông báo này, lãi suất tính lãi chậm đóng, truy 

đóng BHXH, BHTN trong năm 2020 (áp dụng từ 01/01/2020) là 0,9666%/tháng, giảm so với 

lãi suất năm 2019 là 1.0666%/tháng. 

Tuy nhiên, lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT trong năm 2020 là 0,9766%/tháng, tăng 

so với lãi suất năm 2019 là 0.8666%/tháng. 

 

3. Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng. 

Ngày 01/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 

15/04/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 

đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Nghị định 

95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP trước đó. 

Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng 

hạn cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền: 

- Từ 05 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 - 10 người lao động; 

- Từ 10 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người lao động; 

- Từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người lao động; 
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- Từ 30 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người lao động; 

- Từ 40 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp 

người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 02 lần. Và như vậy, doanh nghiệp sẽ bị 

phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.  
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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. 

 

Liên hệ 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, TƯ VẤN THUẾ. 

Văn Phòng : Lầu 5 – Tòa nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Tp. HCM. 

Trụ sở: 750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. 

ĐT: 0283 500 4494   Web: www.kiemtoandaitin.com 

DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng)          0908 608 955 (Mr.Lăng)      0913 484 490 (Ms.Trang) 

http://www.kiemtoandaitin.com/

