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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính 
phủ quy định về lệ phí môn bài, theo đó: 

Nghị định này bổ sung chính sách miễn phí môn bài 
trong năm đầu thành lập đối với doanh nghiệp và năm 
đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với hộ gia 
đình, cá nhân. "Năm đầu" được miễn phí môn bài sẽ 
tính theo năm dương lịch, từ ngày 1/1 - 31/12, không 
tính theo năm tài chính (điểm c khoản 1 Điều 1). 

Riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh, sẽ được miễn phí môn bài 3 năm, tính từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận ĐKDN lần đầu (điểm c 
khoản 1 Điều 1). 

Nếu có thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh 
doanh trong năm đầu thành lập hoặc trong 3 năm đầu 
thành lập (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa) thì các chi 
nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh này cũng được 
miễn phí môn bài bằng thời hạn miễn của doanh 
nghiệp (điểm c khoản 1 Điều 1). 

Ngoài ra, các trường mầm non công lập, trường phổ 
thông công lập cũng được bổ sung vào diện miễn nộp 
phí môn bài (điểm c khoản 1 Điều 1). 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2020. 

Download 

 

Ngày 05/02/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 418/TCT-KK về việc kê khai thuế 
tài nguyên do thay đổi phần mềm kê khai 
HTKK, theo đó: 

Liên quan đến việc kê khai thuế tài nguyên, Tổng cục 
Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê 
khai (HTKK) phiên bản 4.2.9, theo đó đã cập nhật chức 
năng Đăng ký danh mục thuế tài nguyên và chức năng 
kê khai các tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD. 

Download 

 
Ngày 20/02/2020 UBND TP. Hà Nội ban hành 
Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc công bố 
giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hà Nội, theo đó: 

Quyết định công bố Bảng giá nhân công xây dựng năm 
2020 tại TP. Hà Nội. So với năm 2019, giá nhân công 
xây dựng năm 2019 tại TP. Hà Nội đã được điều chỉnh 
tăng. 

Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của 
công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công 
xây dựng, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân 
công, máy thi công theo các quy định hiện hành và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính 
toán hoặc tham khảo giá nhân công xây dựng tại 
Quyết định này để quyết định việc lập, điều chỉnh dự 
toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, 
tránh thất thoát, lãng phí. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019. 

Download 
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Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một 
số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia, theo đó: 

Một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định này là 
nghiêm cấm uống rượu bia tại những nơi công cộng 
sau đây: công viên, nhà chờ xe buýt, rạp chiếu phim, 
nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao (Điều 3). 

Khi quảng cáo rượu bia dưới bất kỳ hình thức nào đều 
phải có một trong các nội dung cảnh báo sau: "uống 
rượu, bia có thể gây tai nạn giao thông", "uống rượu, 
bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi", "người 
dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia" (Điều 5). 

Cơ sở buôn bán rượu bia có trách nhiệm kiểm tra tuổi 
của người mua hàng nếu nghi ngờ người đó chưa đủ 
18 tuổi. Đối với cơ sở bán rượu bia trên mạng phải 
thiết lập ứng dụng khai báo tuổi để ngăn ngừa người 
dưới 18 tuổi mua rượu bia (Điều 6). 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020. 

Download 

 
Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý 
cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 
sông, theo đó: 

Nghị định quy định chi tiết về quy hoạch, thăm dò, khai 
thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, 
sỏi ở lòng hồ, cửa sông. 

Theo đó, việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng 
sông được thực hiện thông qua hình thức đấu giá và 
phải tuân thủ các nguyên tắc đấu giá quyền thăm dò, 
khai thác khoáng sản (Điều 8). 

 

Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông chỉ được thực 
hiện vào ban ngày từ 7h sáng đến 5h chiều, cấm khai 
thác vào ban đêm (Điều 9). 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020. 

Download 
 
Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông 
tư số 21/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, 
theo đó: 

Đây là quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt 
buộc phải áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà 
chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng 
hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng để ở và 
sử dụng hỗn hợp. 

Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 
tầng hầm trở lên, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này 
còn phải bổ sung các yêu cầu, giải pháp kỹ thuật phù 
hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của 
nhà chung cư đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép 
áp dụng theo quy định của pháp luật. 

Nhìn chung, nhà chung cư được xây dựng phải đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực và tuổi thọ thiết 
kế. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn 
cháy theo QCVN 06:2019/BXD; sử dụng năng lượng 
hiệu quả theo QCVN 09:2017/BXD; an toàn sinh mạng 
và sức khỏe theo QCXDVN 05:2008/BXD; đảm bảo 
cho người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận sử dụng 
theo QCVN 10:2014/BXD ... 

Riêng căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở 
và một khu vệ sinh, diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 
25 m2. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. 

Download 
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Ngày 17/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 21/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính 
phủ, theo đó: 

Một số hành vi sau đây trong lĩnh vực xây dựng và nhà 
ở sẽ được miễn xử phạt hành chính từ 1/4/2020: 

- Lựa chọn đơn vị không đủ năng lực để lập, thẩm tra 
dự án xây dựng, thẩm tra dự toán xây dựng; 

- Công ty xây dựng không có HĐLĐ với những cá nhân 
đảm nhận chức danh chủ chốt; 

- Nhà thầu nước ngoài không công bố các hoạt động 
xây dựng trên trang thông tin điện tử; 

- Tự ý cho mượn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã 
được cho thuê, cho thuê mua; 

- Tặng cho nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ 
điều kiện theo quy định; 

- Cho mượn nhà ở công vụ; 

- Cho mượn nhà công sở để sử dụng vào mục đích 
khác. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020. 

Download 
 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 06/01/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 425/CT-TTHT về ngày lập và 
ngày ký hóa đơn điện tử, theo đó: 

Văn bản kiến nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn vướng 
mắc liệu doanh nghiệp có phải gửi thông báo phát 
hành mới khi bổ sung nội dung hiển thị ngày ký trên 
hóa đơn điện tử. 

Cục thuế TP. Hà Nội hiện đang có 2 quan điểm và dự 
kiến áp dụng quan điểm 2 để cắt giảm thủ tục, chi phí 
cho doanh nghiệp như sau: 

- Quan điểm 1: Khi doanh nghiệp bổ sung nội dung 
hiển thị ngày trên chữ ký điện tử đã làm thay đổi mẫu 
hóa đơn trong thông báo phát hành trước đó nên phải 
thực hiện thông báo phát hành mới theo quy định và 
hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành còn 
tồn chưa sử dụng. 

Quan điểm 2: Khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-
BTC chỉ quy định có chữ ký điện tử, không quy định 
nội dung phải hiển thị trên chữ điện tử nên doanh 
nghiệp không cần thực hiện thông báo phát hành mới. 

Download 

 
 

Ngày 13/01/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 152/TCT-DNL về hướng dẫn 
chính sách thuế, theo đó: 

Trường hợp hoa tươi là sản phẩm trồng trọt được sơ 
chế cắt và bó thành bó hoa hoặc lẵng hoa, có sử dụng 
thêm các phụ kiện đi kèm để trở thành một sản phẩm 
khác với sản phẩm hoa tươi nguyên bản ban đầu thì 
không phải là sản phẩm sơ chế thông thường. 

Trường hợp Công ty mua bó hoa, lẵng hoa về tặng 
khách hàng thì khi tặng phải xuất hóa đơn với thuế 
suất 10%. 

Download 
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 18/02/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 6043/CT-TTHT ngày về 
quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số 
thuế cho người phụ thuộc, theo đó: 

Liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN năm 2019, 
Công văn lưu ý một số điểm sau: 

- Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2019 là tổng 
thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực 
nhận từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. 

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế 
TNCN năm 2019 vẫn xác định theo Danh mục ban 
hành tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 
24/4/2014. 

- Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú thì thời 
điểm bắt đầu tính thuế TNCN sẽ căn cứ vào ngày đầu 
tiên có mặt tại Việt Nam cho mục đích làm việc phát 
sinh thu nhập tại Việt Nam ghi trên hợp đồng hoặc văn 
bản cử sang Việt Nam. 

- Người nước ngoài được miễn thực hiện các thủ tục 
xác nhận lãnh sự khi xin miễn thuế theo Hiệp định 
tránh đánh thuế hai lần. 

- Người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm 
về tính chính xác đối với thông tin kê khai thu nhập của 
người phụ thuộc 

- Đối với người phụ thuộc không nơi nương tựa, chỉ 
được giảm trừ nếu có đăng ký chậm nhất vào ngày 
31/12/2019, nếu đăng ký sau ngày 31/12/2019 thì 
không được giảm trừ cho năm 2019. 

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019 
chậm nhất là ngày 30/3/2020, riêng các cá nhân có 
yêu cầu hoàn thuế có thể nộp sau thời điểm này. 

Download 
 

Ngày 17/02/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 5770/CT-TTHT về chính 
sách thuế TNCN, theo đó: 

Quy định tại điểm a.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 
92/2015/TT-BTC, người lao động làm việc chưa đủ 12 
tháng trong năm vẫn được ủy quyền quyết toán thuế 
nếu: có hợp đồng từ 3 tháng trở lên, chỉ làm việc duy 
nhất tại một nơi và còn làm việc tại thời điểm ủy quyền 
quyết toán. 

Việc đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ khi 
tính thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 
Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC . 

Trường hợp người lao động chưa giảm trừ cho bản 
thân hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng trong năm thì 
được tính giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết 
toán. Đối với người phụ thuộc được tính giảm trừ kể từ 
tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (điểm c khoản 1 
Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC). 

Cần lưu ý, đối với người phụ thuộc khác không nơi 
nương tựa quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 9 Thông 
tư 111/2013/TT-BTC thì thời hạn đăng ký giảm trừ 
chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, nếu đăng 
ký giảm trừ sau thời hạn này thì không được chấp 
nhận. 

Download 
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Ngày 03/02/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 385/TCT-CS về chính sách thuế 
TNDN, theo đó: 

Kể từ kỳ tính thuế năm 2015, ngành chế biến nông 
sản, thủy sản được ưu đãi thuế TNDN theo các mức 
như sau: thuế suất 15% (nếu chế biến ngoài địa bàn 
khó khăn), thuế suất 10% (nếu chế biến tại địa bàn khó 
khăn) và miễn thuế (nếu chế biến tại địa bàn đặc biệt 
khó khăn) (Điều 1 Luật số 71/2014/QH13, khoản 2 
Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP). 

Trường hợp trong cùng một thời gian, nếu doanh 
nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau 
đối với cùng một khoản thu nhập thì được lựa chọn áp 
dụng mức ưu đãi có lợi nhất (khoản 12 Điều 1 Luật số 
32/2013/QH13 ). 

Download 
 
Ngày 20/02/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 6662/CT-TTHT về việc ấn 
định giá bán xe ô tô, theo đó: 

Quy định tại Điều 3 Thông tư 71/2010/TT-BTC, trường 
hợp Công ty niêm yết và bán xe ô tô đúng với giá giao 
dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% 
thì được chấp nhận tính thuế theo giá niêm yết. 

Tuy nhiên, nếu giá bán ô tô thấp hơn mức quy định 
nêu trên thì sẽ bị cơ quan thuế ấn định giá bán ra đồng 
thời ấn định số thuế phải nộp. 

Giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ 
ấn định giá, ấn định thuế đối với kinh doanh ô tô được 
xác định theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 71/2010/TT-
BTC. 

Download 

 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Ngày 11/11/2019 Cục Thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 13419/CT-TTHT về chính sách 
thuế, theo đó: 

Quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-
BTC, hàng hóa nhập khẩu nếu giao vào trong lãnh thổ 
Việt Nam theo điều khoản Incoterms thì phải chịu thuế 
nhà thầu. 

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa của 
nước ngoài, hàng được giao tại Việt Nam theo điều 
kiện DDU (Delivered Duty Unpaid - điều khoản 
Incoterms) và đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì 
phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 1%. 

Download 
 

Ngày 26/02/2020 Bộ Công thương ban hành 
Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc triển khai các giải 
pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong 
bối cảnh dịch Covid-19, theo đó: 

Cục Xuất nhập khẩu sẽ chủ động làm việc với các 
Hiệp hội ngành hàng, các Tập đoàn, Tổng Công ty, 
doanh nghiệp về tình hình sản xuất và xuất khẩu hàng 
hóa trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tìm ra giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất sẽ chủ 
động làm việc với các Hiệp hội dệt may, da giày, cơ 
khí, điện tử, hóa chất... để nắm bắt tình hình cung ứng 
nguyên vật liệu trong nước và nhu cầu nhập khẩu 
nguyên liệu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp 
tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, tránh phụ thuộc 
nguồn cung nguyên liệu vào một thị trường. 

Download 
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