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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ   
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về miễn giảm 50% thuế TNDN, 
thuế GTGT 
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Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  
Điều kiện xét hỗ trợ người mất việc hoặc nghỉ không lương do dịch 
Covid-19 
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Nghị định số 40/2020/NĐ-CP  
Quy định mới về phê duyệt các dự án đầu tư công thuộc nhóm A, 
B, C 

3 

Công văn số 454/KTNN-TH   Miễn kiểm toán nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp trong năm 2020 4 

Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL   Giá điện được giảm 10% trong vòng 3 tháng 4 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 1316/TCT-CS   Thời điểm lập hóa đơn chuyển nhượng dự án BĐS 5 

Công văn số 3019/CT-TTHT   
Nhận tiền hàng tháng từ việc góp tài sản cho hợp đồng hợp tác 
kinh doanh được hiểu là cho thuê tài sản 

5 

Công văn số 1106/TCT-CS    Điều chuyển tài sản sáp nhập vào công ty mẹ để thành lập CN 5 

Công văn số 823/CT-TTHT    Tiền lãi chậm thanh toán được miễn lập hóa đơn 6 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Công văn số 24678/CT-TTHT  Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất thuốc 6 

Công văn số 3660/CT-TTHT   Điều kiện và hạn mức trích lập dự phòng nợ khó đòi 6 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Công văn số 20657/CT-TTHT   
Khoản chi cho người lao động bằng Quỹ công đoàn được miễn tính 
thuế TNCN 

6 

Công văn số 10098/CT-TTHT   Khoán chi phí tiếp khách phải chịu thuế TNCN nếu không có HĐ 7 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Công văn số 970/LĐTBXH-TTr   
Thanh tra nợ đóng BHXH trong năm 2020 vẫn được tiến hành như 
kế hoạch 

7 

Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH   
Có thể nộp hồ sơ thất nghiệp qua bưu điện, thông báo việc làm qua 
email 
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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban 
hành, theo đó: 

Nghị quyết này sẽ mang lại cho doanh nghiệp và 
người lao động nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn 
thuế, phí, lệ phí như sau: 

 Giảm 50% thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong năm 2020; 

 Miễn, giảm 50% thuế VAT cho các hàng hóa dịch 
vụ gặp khó khăn, hàng hóa là nguyên vật liệu để 
giảm chi phí đầu vào cho sản xuất của các doanh 
nghiệp; 

 Tăng thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2019, 
thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất theo Nghị 
định 41/2020/NĐ-CP từ 5 tháng lên 1 năm; 

 Giãn, hoãn nộp thuế khoán cho hộ kinh doanh có 
hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 như đối với doanh nghiệp; 

 

 Cho phép chậm nộp một phần thuế xuất khẩu trong 
thời gian khoảng 5 tháng (đến hết Quý II/2020). 

 Miễn, giảm các khoản phí, lệ phí gồm: phí thẩm 
định cấp phép khai thác tài nguyên nước; phí cấp 
phép hoạt động ngân hàng; phí thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động 
xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây 
dựng; 

 Miễn, giảm các khoản phí liên quan đến vận tải 
như: phí cầu đường, phí cảng biển, phí bảo trì 
đường bộ, phí dịch vụ hàng không; 

 Gia hạn nộp đối với các sắc thuế khác như: thuế tài 
nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt,...; 

 Giảm 50% LPTB khi đăng ký xe ô tô sản xuất hoặc 
lắp ráp trong nước tới hết năm 2020; 

Riêng với người nước ngoài là các chuyên gia, nhà 
quản lý, lao động kỹ thuật đang làm việc tại các doanh 
nghiệp, dự án có vốn nước ngoài sẽ được xem xét áp 
dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt và cho gia hạn giấy 
phép lao động để tạo điều kiện duy trì hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dự án. 

Download 

 
Ngày 24/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định 
về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo 
đó: 

Chính phủ sẽ hỗ trợ 1,8 triệu/tháng cho người lao động 
nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao 
động; 1 triệu/tháng cho người lao động mất việc nhưng 
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời 
gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng và chỉ dành cho 
người mất việc, nghỉ không lương hoặc tạ hoãn HĐLĐ 
trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 30/6/2020. 
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Công ty sẽ phải lập danh sách (theo mẫu của Quyết 
định này) kèm theo xác nhận của công đoàn cơ sở và 
nộp lên cơ quan BHXH để xin xác nhận. Sau khi có đủ 
2 xác nhận trên, tiếp tục nộp hồ sơ tại UBND 
quận/huyện và chờ trong vòng 3 ngày làm việc để 
được duyệt và chi trả. 

Đối với người lao động bị mất việc, để được nhận hỗ 
trợ, cần đáp ứng các điều kiện sau: 

 Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tức 
đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng. 

 Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn hộ 
nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, 
tức ít hơn 900.000đ/người/tháng (ở thành thị) hoặc 
700.000 đ/người/tháng (ở nông thôn). 

Người lao động bị mất việc phải tự mình nộp hồ sơ 
(theo mẫu của Quyết định này) để xin hỗ trợ 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các chế độ theo 
quyết định này được áp dụng từ 1/4/2020. 

Download 
 

 
 

Ngày 06/04/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư công, theo 
đó: 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công về: 

1. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định 
chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư, các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C. 

2. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định 
chương trình, dự án; nội dung, trình tự, thủ tục lập, 
thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công 
nhóm A, B, C. 

3. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định 
chủ trương đầu tư; nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, 
trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự 
án đầu tư công nhóm A, B, C tại nước ngoài. 

4. Phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định 
chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương 
trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu 
hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập dành để đầu tư. 

5. Trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối với đối tượng 
cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn 
điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối 
tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 

6. Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường để quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

7. Quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm 
vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần 
xây dựng. 

http://anvietcpa.com/
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8. Lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch trung hạn 
và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 
đầu tư. 

9. Giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện, báo cáo cấp 
có thẩm quyền tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hằng năm. 

10. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước. 

11. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch 
đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước. 

12. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đầu tư công. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 46, Điều 47 
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019. 

Download 

  
Ngày 24/04/2020 Kiểm toán nhà nước ban 
hành Công văn số 454/KTNN-TH về việc không 
thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi 
thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020, theo 
đó: 

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung ổn 
định sản xuất, khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, 
Tổng Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Đoàn kiểm toán 
miễn đối chiếu nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp khi 
thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020. 

Chỉ trong trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ 
quan thuế mà phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai 
phạm, gian lận thuế nghiêm trọng thì Đoàn kiểm toán 
mới báo cáo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định 
việc đối chiếu thuế. 

Download 

 

Ngày 16/04/2020 Bộ Công thương ban hành 
Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ 
giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách 
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, theo đó: 

Bộ Công thương vừa chính thức đồng ý giảm giá điện, 
gồm cả điện sinh hoạt và điện sản xuất kinh doanh để 
hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh. 

Giá điện sinh hoạt và giá điện sản xuất kinh doanh đều 
được giảm 10%, áp dụng trong vòng 3 tháng. 

Đối với điện sinh hoạt, được tính giảm 10% cho các 
bậc từ bậc 1 - 4, bắt đầu giảm từ kỳ ghi điện tháng 4 - 
tháng 6 (tức sẽ tính giảm trên các hóa đơn tiền điện 
xuất trong tháng 5, 6, 7). 

Đối với điện sản xuất kinh doanh, được giảm giá 10% 
ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường 
và giờ thấp điểm; bắt đầu từ kỳ hóa đơn gần nhất kể 
từ ngày ban hành Công văn này. 

Riêng các cơ sở lưu trú du lịch, được giảm giá điện từ 
mức giá áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá 
áp dụng cho ngành sản xuất sau khi giảm giá. 

Download 
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 30/03/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1316/TCT-CS về thuế GTGT, theo 
đó: 

Trường hợp giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh 
nghiệp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần 
hoặc toàn bộ dự án BĐS theo quy định tại Điều 49 
Luật kinh doanh BĐS thì khi thu tiền, bên chuyển 
nhượng phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT 
(áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hoạt động 
chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng BĐS). 

Ngược lại, nếu giao dịch chuyển nhượng giữa các 
doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS thì chưa phải lập 
hóa đơn và kê khai nộp GTGT. 

Điều 49 Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 quy 
định các điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn 
bộ dự án BĐS như sau: 

 Dự án BĐS được chuyển nhượng phải đáp ứng các 
điều kiện: đã được phê duyệt; dự án/phần dự án 
chuyển nhượng đã hoàn thành việc bồi thường, giải 
phóng mặt bằng; không bị tranh chấp quyền sử 
dụng đất. 

 Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án 
chuyển nhượng. 

 Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải là doanh 
nghiệp kinh doanh BĐS, có đủ năng lực tài chính và 
cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng dự 
án. 

Download 
 

 

Ngày 24/03/2020 Cục Thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 3019/CT-TTHT về chính sách 
thuế, theo đó: 

Đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh mà trong đó 
một bên cung cấp mặt bằng hoặc trang thiết bị để phục 
vụ cho việc hợp tác kinh doanh và hàng tháng được 
trả một khoản tiền nhất định không phụ thuộc vào kết 
quả kinh doanh của hợp đồng thì đây thực chất là việc 
cho thuê tài sản, bên nhận tiền phải lập hóa đơn và 
khai nộp 10% thuế GTGT. 

Download 
 

Ngày 18/03/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1106/TCT-CS về thuế GTGT khi 
điều chuyển tài sản, theo đó: 

Quy định tại điểm b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 
39/2014/TT-BTC, tài sản điều chuyển khi sáp nhập 
doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn. 

Trường hợp Công ty sáp nhập vào Công ty mẹ và toàn 
bộ tài sản, vật tư, hàng hóa tồn kho được điều chuyển 
về Công ty mẹ để thành lập Chi nhánh trực thuộc theo 
đúng giá trị trên sổ sách kế toán thì cũng được miễn 
xuất hóa đơn. 

Download 
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Ngày 04/02/2020 Cục Thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 823/CT-TTHT về chính sách thuế, 
theo đó: 

Quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-
BTC, khi nhận khoản tiền phạt hoặc tiền lãi do đối tác 
chậm thanh toán so với hợp đồng, Công ty chỉ cần lập 
phiếu thu, không phải lập hóa đơn và khai nộp thuế 
GTGT. 

Bên đối tác được căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi 
và hồ sơ tài liệu có liên quan để hạch toán chi phí. 

Download 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Ngày 17/04/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 24678/CT-TTHT về chính 
sách ưu đãi thuế TNDN, theo đó: 

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư trong lĩnh vực 
sản xuất thuốc, nếu không thuộc các lĩnh vực ưu đãi 
theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản 
hướng dẫn thi hành thì không được ưu đãi thuế TNDN 
theo điều kiện lĩnh vực. 

Tuy nhiên, nếu dự án đầu tư sản xuất thuốc của Công 
ty thực hiện tại địa bàn ưu đãi thì được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. 

Công ty phải tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, 
mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn giảm thuế... để 
kê khai và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 22 
Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

Download 
 

 

Ngày 13/04/2020 Cục thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 3660/CT-TTHT về việc trích lập 
dự phòng nợ phải thu khó đòi, theo đó: 

Quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-
BTC, "nợ khó đòi" chỉ được trích lập dự phòng khi đáp 
ứng các điều kiện: có chứng từ và đã quá hạn thanh 
toán hoặc chưa đến hạn thanh toán nhưng con nợ giải 
thể/phá sản. 

Hạn mức trích lập dự phòng nợ khó đòi là từ 30 - 
100% giá trị khoản nợ khó đòi, tùy thuộc thời gian quá 
hạn. Riêng khoản nợ khó đòi chưa đến hạn thanh 
toán, doanh nghiệp được dự kiến mức tổn thất để trích 
lập dự phòng (khoản 2 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-
BTC). 

Download 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 08/04/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 20657/CT-TTHT về chính 
sách thuế TNCN, theo đó: 

Trường hợp Công ty phát sinh các khoản chi cho 
người lao động bằng tiền trích từ Quỹ công đoàn theo 
đúng quy chế sử dụng tài chính công đoàn thì được 
miễn khấu trừ thuế TNCN. 

Theo Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, tài 
chính công đoàn được sử dụng cho các hoạt động 
thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì 
hoạt động của hệ thống công đoàn như: bảo vệ quyền 
lợi cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua; 
nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; 
trợ cấp cho đoàn viên, người lao động bị ốm đau, thai 
sản... 
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Ngày 13/04/2020 Cục Thuế TP. HCM ban hành 
Công văn số 10098/CT-TTHT về chính sách 
thuế, theo đó: 

Quy định tại khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-
BTC, trường hợp Công ty khoán tiền công tác phí cho 
người lao động đi công tác theo đúng quy chế nội bộ 
thì được hạch toán chi phí, đồng thời người lao động 
được miễn thuế TNCN theo điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 
Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

Đối với chi phí tiếp khách, nếu có đầy đủ hóa đơn 
chứng từ và đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 6 
Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Điều 4 Thông 
tư 96/2015/TT-BTC) thì cũng được hạch toán. Tuy 
nhiên, nếu Công ty khoán tiền tiếp khách cho người 
lao động và không có hóa đơn chứng từ chứng minh 
thì bắt buộc phải khấu trừ thuế TNCN. 

Trường hợp Công ty có tặng tiền cho các cá nhân kinh 
doanh vào dịp sinh nhật, lễ tết thì không phải khấu trừ 
thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu là khoản chi "hỗ trợ khách 
hàng đạt doanh số" thì phải khấu trừ thuế TNCN 1%. 

Download 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Ngày 17/03/2020 Bộ lao động Thương binh và 
Xã hội ban hành Công văn số 970/LĐTBXH-TTr 
về việc thực hiện chiến dịch thanh tra năm 
2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, theo đó: 

Bộ Lao động thông báo do xảy ra dịch Covid-19 nên sẽ 
không tổ chức lễ phát động cũng như các hội nghị, hội 
thảo về triển khai chiến dịch thanh tra BHXH năm 
2020. 

 

 

Tuy nhiên, việc thanh tra BHXH trong năm 2020 đối 
với các doanh nghiệp có nợ đọng BHXH đã được nhắc 
nhở nhưng không khắc phục vẫn sẽ tiến hành đúng 
như kế hoạch đã phê duyệt. 

Trong đó, các doanh nghiệp nợ đọng BHXH sẽ bị xử 
phạt là các doanh nghiệp phát sinh nợ từ ngày 
31/12/2019 trở về trước. 

Về kế hoạch thanh tra, đề cương thanh tra, biểu mẫu 
báo cáo... được đăng trên trang thông tin điện tử 
http://thanhtralaodong.gov.vn/. 

Download 
 

Ngày 03/04/2020 Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội ban hành Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH 
về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong 
đợt cao điểm, theo đó: 

Bộ Lao động yêu cầu thực hiện các biện pháp sau 
trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19: 

 Tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động 
đến hết ngày 30/4/2020. 

 Tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020, 
mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chỉ gửi 
qua điện thoại (024.38265964 hoặc 024.39362916) 
và email (tiepnhanthongtmknte@molisa.gov.vn). 

 Tạm dừng các cuộc thanh tra về lao động, an toàn 
vệ sinh lao động đến hết ngày 30/4/2020. 

 Cho phép người lao động được gửi hồ sơ hưởng 
trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện; gửi thông 
báo về tìm kiếm việc làm qua fax, email, bưu điện. 
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