
 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT AFA 



 

Trang 2 

 

 

1. 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 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: 

 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

 dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; 

 phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-

19. 

Mức giảm tiền thuê đất: 

 Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020;  

 Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và 

tiền chậm nộp (nếu có). 

 Quy định 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 đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. 

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất: 

 Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện 

tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản 

lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ 10.08.2020 

đến hết 31.12.2020;  

 Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01.01.2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê 

đất theo quy định này Quyết định này. 

 Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác 

định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất. 

 Trường hợp người thuê đất đã được giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết 

định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không 

thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân 

sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền 

được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

 Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan 

có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê 

đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp 

theo; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ 
hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 10.08.2020. 

Văn bản pháp luật mới 
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2. Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10.07.2020 của Bộ Tài chính ban hành quy chế 

mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp 

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị 
tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01.09.2020. 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 
định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22.01.2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, bao 

gồm: 

 Công ty niêm yết; 

 Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động 

theo mô hình công ty mẹ - công ty con; 

 Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 

con. 

Các doanh nghiệp không thuộc quy định trên được khuyến khích xây dựng Quy chế 

kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

3. Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28.08.2020 của Chính phủ về kinh doanh 

hàng miễn thuế 

Nghị định này quy định về chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn 

thuế; thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. 

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: 

1. Người xuất cảnh, quá cảnh, nhập cảnh. 

2. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

3. Thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế. 

4. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam. 

5. Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật. 

6. Cơ quan hải quan, công chức hải quan. 

7. Đơn vị kinh doanh cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên 

vận quốc tế. 

8. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đường bộ quốc tế, đơn vị được giao quản lý cửa 

khẩu đường bộ quốc tế. 

9. Tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng miễn 

thuế. 

10. Các cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt 

động kinh doanh hàng miễn thuế. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10.2020. 
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1. Công văn số 3330/TCT-CS ngày 

14.08.2020 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Trường hợp Công ty Việt Nam (sau đây 

gọi tắt là người bán) mua hàng hóa từ nhà 

cung cấp nước ngoài với điều kiện giao 

hàng tại cảng/sân bay Việt Nam nhưng 

không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt 

Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh 

nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt 

Nam (sau đây gọi tắt là người mua) với 

điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt 

Nam và người mua là người làm thủ tục 

hải quan nhập khẩu và nộp các khoản 

thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu 

thì hoạt động bán hàng hóa nêu trên 

không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 
0% và thuộc đối tượng chịu thuế theo 

quy định, người bán phải lập hóa đơn, 

tính và kê khai thuế GTGT đầu ra khi bán 

hàng hóa cho khách hàng Việt Nam theo 

quy định.  

Đối với thuế GTGT đầu vào: Trường hợp 

người nộp thuế có chứng từ nộp thuế 

GTGT khâu nhập khẩu mang tên người 

nộp thuế và đáp ứng các điều kiện về 

khấu trừ thuế GTGT thì được kê khai 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy 

định. 

 

2. Công văn số 3287/TCT-DNNCN ngày 

12.08.2020 của Tổng cục Thuế về hoàn 

thuế TNCN nộp thừa đối với doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp 
Trường hợp trong năm tính thuế 2015, 

Công ty đã khấu trừ, khai và nộp tiền thuế 

TNCN vào ngân sách nhà nước của các 

cá nhân bán hàng đa cấp với mức thuế 

suất cao hơn mức thuế suất theo quy định 

hiện hành dẫn đến nộp thừa tiền thuế; và 

Công ty chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế 

cho các cá nhân bán hàng đa cấp thì Công 

ty sẽ được hoàn tiền thuế TNCN nộp 

thừa theo quy định như hướng dẫn tại 

công văn số 73/TCT-DNNCN ngày  

05/01/2019 của Tổng cục Thuế. Công ty 

có trách nhiệm thông báo và chi trả tiền 

thuế đã được hoàn cho các cá nhân bán 

hàng đa cấp. 

 

3. Công văn số 3295/TCT-DNL ngày 

12.08.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để 

khuyến mại theo quy định của pháp 

luật về xúc tiến thương mại, Công ty 

phải lập hóa đơn, ghi tên, số lượng hàng 

hóa, giá tính thuế được xác định bằng 
không (0), dòng thuế suất thuế GTGT 

không ghi gạch chéo;  

 

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để 

khuyến mại nhưng không thực hiện theo 

quy định của pháp luật về xúc tiến 

thương mại, thì phải lập hóa đơn kê khai, 

tính nộp thuế GTGT như sản phẩm, 

hàng hóa dùng để biếu, tặng, cho. 

 

4. Công ty số 3208/TCT-KK ngày 

10.08.2020 của Tổng cục Thuế về hoàn 

thuế GTGT 

Trường hợp Công ty A (bên bị sáp nhập) 

được sáp nhập vào Công ty B (bên nhận 

sáp nhập) theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bên bị 
sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt động theo hợp 

đồng sáp nhập nêu trên thì đơn vị chủ 

quản có tư cách pháp nhân là Công ty A 

có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ 

thuế của đơn vị phụ thuộc. 

 

Do vậy, đơn vị phụ thuộc của Công ty A 

không được xem xét giải quyết hoàn số 

thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời 

điểm chấm dứt hoạt động mà phải bàn 

giao số thuế này cho Công ty A để thực 

hiện quyết toán thuế theo quy định pháp 

luật khi thực hiện sáp nhập vào Công ty 

B. 

Công văn mới cần lưu ý 
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5. Công văn số 3086/TCT-CS ngày 
04.08.2020 của Tổng cục Thuế về gia 

hạn nộp thuế theo Nghị định số 
41/2020/NĐ-CP 

5.1. Gia hạn nộp thuế đối với nhà thầu 
nước ngoài 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài trực 

tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế, 

đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được 

gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị 
định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh 

tại Việt Nam là bên mua hàng hóa, dịch 

vụ khấu trừ nộp thay nhà thầu nước 
ngoài thì số thuế nộp thay nhà thầu nước 

ngoài không thuộc diện gia hạn nộp 

thuế theo quy định tại Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

5.2. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết 

toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia 

hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải 

nộp cả năm theo quyết toán 2019. 

Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của 

kỳ tính thuế năm 2020 được gia hạn 

không bao gồm số thuế TNDN của hoạt 

động chuyển nhượng bất động sản mà 

doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp 

thuế theo từng lần phát sinh. 

5.3. Về gia hạn nộp tiền thuê đất 

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân đang được Nhà nước cho thuê đất 

trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới 

hình thức trả tiền thuê đất hàng năm có 

ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh thuộc 

ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP và có hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, phát sinh doanh thu 

trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc 

đối tượng gia hạn theo Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP.  

 

 

Trường hợp không phát sinh doanh thu 

trong năm 2019 hoặc năm 2020 của 

ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP thì không thuộc đối 

tượng gia hạn theo Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP. 

5.4. Xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu 

nhỏ 

Trường hợp đơn vị trực thuộc doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được gia hạn nộp 

thuế thì đơn vị trực thuộc kê khai số lao 

động bình quân doanh thu, nguồn vốn 

theo số liệu kê khai của doanh nghiệp. 

5.5. Về việc gửi giấy đề nghị gia hạn 

nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan 
thuế 

Trường hợp người nộp thuế phát hiện 

giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất đã gửi cho cơ quan thuế bằng phương 

thức điện tử có sai sót thì người nộp thuế 

gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền 

thuê đất bổ sung bằng văn bản đồng thời 

giải trình thông tin thay đổi tới cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp. 
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6. Công văn số 3059/TCT-CS ngày 
03.08.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 
Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với 

trường hợp doanh nghiệp vừa đáp ứng 

điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư vừa 

đáp ứng điều kiện ưu đãi về thu nhập từ 

chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính 

đã có hướng dẫn tại công văn số 

3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017. Theo 

đó, doanh nghiệp được lựa chọn áp 

dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương 

ứng với một điều kiện ưu đãi. 

 

- Trường hợp Công ty đã lựa chọn miễn 

thuế năm 2019 thì tiếp tục hưởng ưu đãi 

miễn, giảm thuế và thuế suất ưu đãi theo 

điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư tại 

địa bàn KTXH khó khăn nếu đáp ứng 

điều kiện ưu đãi thuế TNDN. 

 

- Trường hợp nếu năm 2019, Công ty lựa 

chọn áp dùng thuế suất thuế TNDN ưu 

đãi 10% đối với thu nhập từ chế biến thủy 

sản thì Công ty được áp dụng thuế suất 

thuế TNDN 10% từ năm 2019 cho đến 

hết thời gian hoạt động của dự án nêu đáp 

ứng điều kiện về chế biến thủy sản theo 

quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. 

 

7. Công văn số 3223/TCT-CS ngày 
10.08.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 
- Về thuế tài nguyên: 

Về nguyên tắc người khai thác tài nguyên 

là người có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên. 

Trường hợp khai thác nhỏ lẻ bán cho tổ 

chức làm đầu mối thu mua, nếu có cam 

kết bằng văn bản về việc tổ chức làm đầu 

mối thu mua kê khai, nộp thuế thay cho tổ 

chức, cá nhân khai thác thì tổ chức làm 

đầu mối thu mua kê khai, nộp thay thuế 

tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác 

nhỏ, lẻ theo quy định. 

 

- Về phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản: 
Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 

phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi 

trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp 

cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. 

Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng 

sản phải đăng ký nộp thay người khai 

thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ 

sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ 

quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng 

sản. 

 

- Về chính sách thuế giá trị gia tăng 

(GTGT): 

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng 

dẫn thi hành không có quy định người 

mua hàng hóa, dịch vụ trong nước phải 

nộp thay thuế GTGT trong trường hợp 

người bán không có hóa đơn. 

 

- Về chính sách thuế thu nhập cá nhân 

(TNCN): 
Pháp luật về thuế TNCN không có quy 

định trường hợp doanh nghiệp thu mua 

khoáng sản từ các cá nhân khai thác tài 

nguyên nhỏ, lẻ thì doanh nghiệp thu mua 

khoáng sản có trách nhiệm kê khai, nộp 

thay thuế TNCN cho các cá nhân khai 

thác nhỏ, lẻ. 
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8. Công văn số 3231/TCT-CS ngày 
10.08.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 
8.1. Về việc kê khai thuế GTGT đối với 

hoạt động gia công cho doanh nghiệp 
nội địa 

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhận 

gia công cho doanh nghiệp nội địa: 

- Nếu hoạt động gia công của Công ty 

thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại 

Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của 

Chính phủ thì Công ty phải kê khai, nộp 

thuế GTGT và lập hóa đơn GTGT với 

thuế suất thuế 10% đối với doanh thu từ 

hoạt động gia công nêu trên. 

- Nếu hoạt động gia công của Công ty 

không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa 

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy 

định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của 

Chính phủ thì doanh nghiệp nội địa làm 

thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia 

công hàng hóa ở nước ngoài, Công ty sử 

dụng hóa đơn bán hàng khi nhận tiền gia 

công, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ 

chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” 

theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ tài chính (đã được sửa 

đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-

BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). 

8.2. Chính sách thuế đối với hoạt động 
cho doanh nghiệp nội địa vay tiền và 

hoạt động vay tiền của doanh nghiệp 
nước ngoài.  

- Về thuế GTGT: Hoạt động cho vay 

riêng lẻ, không phải hoạt động kinh 

doanh, cung ứng thường xuyên của người 

nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng 

thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

 

- Về thuế TNDN: Từ năm 2017 đến năm 

2018, Công ty chế xuất cho Công ty nội 

địa vay tiền không tính lãi suất thì đây là 

hoạt động cho vay vốn không theo giá 

giao dịch trên thị trường nên khoản vay 

này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế 

thực hiện ấn định theo quy định tại điểm 

e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 

78/2006QH11. 

- Về thuế nhà thầu: Khai thuế đối với 

trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp 

trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % 

tính trên doanh thu là loại khai theo lần 

phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu 

nước ngoài và khai quyết toán khi kết 

thúc hợp đồng nhà thầu. Doanh nghiệp 

căn cứ các quy định và tình hình thực tế 

tại doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 

9. Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 

10.08.2020 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế TNCN 

Trường hợp cá nhân làm việc tại Ngân 

hàng khai trùng người phụ thuộc khi kê 

khai giảm trừ gia cảnh dẫn đến đơn vị kê 

khai thiếu tiền thuế TNCN và trường hợp 

cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng 

ủy quyền quyết toán thuế thu nhập dẫn 

đến đơn vị kê khai sai phát sinh tăng số 

tiền hoàn thuế thì cơ quan thuế xử phạt 

đối với hành vi khai sai của người nộp 

thuế theo quy định của Luật quản lý 

Thuế. Đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm 

thông báo, làm việc với cá nhân và tổng 

hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật. 
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 Các thông tin trên Bản tin AFA được chúng tôi 
cập nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan 
nhà nước ban hành trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và cho mục đích tham khảo. Mặc dù 
đã cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác 
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