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Công văn số 5977/BTC-TCT   Một số lưu ý về ân hạn 5 tháng nộp thuế GTGT và TNDN 3 

Quyết định số 643/QĐ-TLĐ  
Mỗi người lao động sẽ được nhận 500.000 đồng trích từ kinh phí 
công đoàn 
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Công văn số 2847/CV-BCĐ  Điều kiện cho phép lao động nước ngoài quay trở lại làm việc 4 

Nghị quyết số 84/NQ-CP   Một số giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 4 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 1803/TCT-DNL   
Tổng cục Thuế đang dự thảo thay mới Nghị định 119/2018/NĐCP 
về hóa đơn 
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Công văn số 4188/CT-TTHT   
Dịch vụ cung cấp cho công dân Việt Nam không được xem là xuất 
khẩu và phải chịu thuế GTGT 
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Công văn số 1746/TCT-CS    
Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đủ điều kiện vẫn có thể bị 
xử phạt 

5 

Công văn số 411/TCT-DNL    Người mua không bắt buộc ký vào hóa đơn điện tử 6 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14  Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng 6 

Công văn số 2078/TCT-DNNCN   
Chi hoa hồng cho đại lý là cá nhân phải khấu trừ và nộp thay 1% 
thuế TNCN 
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Công văn số 2011/TCT-DNNCN   
Chi tài trợ giáo dục, y tế cho các tổ chức phi chính phủ cũng được 
chấp nhận 
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Công văn số 30300/CT-TTHT    Thuê nhà của cá nhân không cần có hóa đơn 7 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP   Điều kiện cho phép đóng phí BHTN-BNN với mức thấp 0,3% 8 

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP   Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp 8 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Công văn số 2869/TCHQ-GSQL   Kê khai hải quan khi bán nhà xưởng cho DNCX khác 9 

Thông tư số 47/2020/TT-BTC   Được nợ C/O đến 180 ngày trong mùa dịch 9 
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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 20/05/2020 Bộ Tài chính ban hành Công 
văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai thực 
hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, theo đó: 

Liên quan đến chính sách ân hạn thuế GTGT, thuế 
TNDN và giảm tiền thuê đất công bố tại Nghị định 
41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho rằng yêu cầu về hồ 
sơ, trình tự, thủ tục gia hạn đã được Nghị định này quy 
định rõ nên đã có thể vận dụng ngay từ thời điểm Nghị 
định có hiệu lực mà không cần chờ Thông tư hướng 
dẫn 

Bộ Tài chính chỉ lưu ý một số vấn đề về ân hạn thuế 
GTGT và TNDN quy định tại Điều 3 Nghị định 
41/2020/NĐ-CP như sau: 

 Số thuế TNDN còn phải nộp của quyết toán năm 
2019 sẽ được ân hạn, nhưng số ân hạn tối đa 
không quá 20% so với tổng số thuế phải nộp của cả 
năm 2019. 

 Số thuế tăng thêm do khai bổ sung hoặc do cơ 
quan Thuế kiểm tra quyết toán làm tăng thêm vẫn 
được ân hạn nộp miễn là không quá con số 20% 
nói trên. 

 Thời gian ân hạn tối đa không quá 5 tháng tính từ 
ngày hết hạn nộp quyết toán thuế TNDN. 

 Về thuế GTGT, số thuế GTGT vãng lai (nếu có) 
cũng được ân hạn nộp. 

 Kho bạc Nhà nước sẽ không cấn trừ tiền thuế 
GTGT khi thanh toán vốn ngân sách cho các dự án, 
công trình xây dựng.; 

Download 
 

 
 

Ngày 22/05/2020 Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam ban hành Quyết định số 643/QĐ-TLĐ 
về việc Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 
động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 
theo đó: 

Mỗi người lao động sẽ được nhận 500.000 đ từ Liên 
đoàn Lao động cấp tỉnh nếu đảm bảo các điều kiện 
sau: 

 Không thuộc diện nhận gói hỗ trợ của Chính phủ 
theo Nghị quyết 42/NQ-CP (tức không bị ngừng 
việc hay hoãn hợp đồng lao động), trừ lao động nữ 
đang mang thai tháng thứ 7; 

 Bị mất thu nhập hoặc thu nhập dưới 1.490.000 
đ/tháng (tức thấp hơn lương cơ sở tối thiểu) trong 
tháng 5/2020. 

Tiền sẽ được nhận trước 1/7/2020. Tuy nhiên, phải 
chờ Liên đoàn lao động các tỉnh "xây dựng văn bản 
hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể 
điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục hưởng gói hỗ trợ". 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Download 
 

 
 

http://anvietcpa.com/
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020152904.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020152904.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020152924.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020152924.doc


      BẢN TIN THÁNG 6 

 

Trang 4  

 

Ngày 23/05/2020 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 
chống dịch Covid-19 ban hành Công văn số 
2847/CV-BCĐ về việc hỗ trợ cho người nước 
ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao 
động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 
nhập cảnh Việt Nam để làm việc, theo đó: 

Tại Thông báo số 182/TB-VPCP, Chính phủ đã đồng ý 
trên nguyên tắc cho phép các chuyên gia nước ngoài 
trở lại Việt Nam làm việc. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần đăng ký danh sách 
với UBND cấp tỉnh để cơ quan này duyệt và chuyển 
tiếp cho Cục Quản lý XNC - Bộ Công an. 

Các chuyên gia nếu được phép nhập cảnh có thể lựa 
chọn cách ly tập trung hoặc cách ly riêng tại khách sạn 
(có trả phí). Đây là phải là những khách sạn có đăng 
ký và đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định tại 
Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y 
tế. 

Trong thời gian cách ly, các vị chuyên gia được lấy 
mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh. Hết thời 
gian cáh ly 14 ngày, còn phải chịu sự giám sát y tế 
thêm 14 ngày nữa. 

Download 

 
 

 

Ngày 29/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp 
tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19, theo đó: 

Một số các giải pháp sau đây của Chính phủ sẽ có tác 
động tích cực đến doanh nghiệp: 

 Giảm 30% thuế TNDN của năm 2020 đối với doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên giải pháp này 
còn phải chờ Quốc hội thông qua. 

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

 Giảm 2% lãi suất cho vay từ Quỹ Phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

 Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất 
hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020; 

 Cho phép thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh 
toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ 
(Mobile money). 

 Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, 
nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là 
người nước ngoài đang làm việc tại các doanh 
nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên 
gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là 
người nước ngoài để thay thế cho những người 
không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở 
lại Việt Nam. 
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Ngày 07/05/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1803/TCT-DNL về việc áp dụng 
các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử, 
theo đó: 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử loại 
mới có hiệu lực từ 1/11/2018 và áp dụng bắt buộc từ 
1/11/2020. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết đang 
xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ nhằm thay 
thế Nghị định 119 này. 

Trước ngày 1/11/2020, nếu cơ quan thuế chưa bắt 
buộc sử dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 
119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp vẫn cứ áp dụng theo 
quy định của hóa đơn bản giấy hoặc hóa đơn điện tử 
loại cũ. Tổng cục Thuế ghi nhận các các vướng mắc 
liên quan đến Nghị định này khi xây dựng dự thảo thay 
thế. 

Download 
 

 
Ngày 29/04/2020 của Cục Thuế TP. HCM ban 
hành Công văn số 4188/CT-TTHT về thuế 
GTGT, theo đó: 

Quy định tại Khoản 1b Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-
BTC, để được chấp nhận là dịch vụ xuất khẩu thì 
người tiêu dùng dịch vụ đó phải là người nước ngoài 
không cư trú tại Việt Nam (kể cả Việt kiều) đồng thời 
phải ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung 
ứng dịch vụ. 

Do đó, nếu một dịch vụ sử dụng ở nước ngoài nhưng 
người mua là công dân Việt Nam thì vẫn không được 
xem là xuất khẩu. 

 

 

Trường hợp nêu tại công văn này, một doanh nghiệp 
tại Việt Nam cho khách hàng trong nước thuê bị wifi để 
mang theo du lịch, sử dụng ở nước ngoài thì dịch vụ 
này không được xem là xuất khẩu do đối tượng tiêu 
dùng là công dân Việt Nam. Theo đó, khi thu phí cho 
thuê thiết bị vẫn phải tính thuế GTGT 10%. 

Download 
 

Ngày 04/05/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 1746/TCT-CS về thuế GTGT đầu 
vào hàng xuất khẩu, theo đó: 

Nguyên tắc hạch toán chi phí tại Khoản 2.37 Điều 4 
Thông  tư số 96/2015/TT-BTC thì số thuế GTGT đầu 
vào đã được khấu trừ hoặc đã hoàn thì không được 
hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN. 

Cách hạch toán này có thể ảnh hưởng đến hàng xuất 
khẩu. Cụ thể, nếu thuế GTGT đầu vào của hàng xuất 
khẩu đủ điều kiện khẩu trừ nhưng Công ty không đưa 
vào khấu trừ mà lại hạch toán vào chi phí theo đó làm 
giảm số thuế TNDN phải nộp, khi thanh tra, cơ quan 
thuế sẽ xuất toán và truy thu thuế TNDN đồng thời xử 
phạt về hành vi kê khai sai. 

Theo Tổng cục Thuế, sau khi doanh nghiệp chấp hành 
việc nộp đủ lại số thuế TNDN kể cả tiền phạt khai sai 
thì được kê khai bổ sung để điều chỉnh số thuế GTGT 
được khấu trừ. 

Download 
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Ngày 04/02/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 411/TCT-DNL về việc triển khai 
áp dụng hóa đơn điện tử, theo đó: 

Trường hợp người mua là cá nhân, hộ gia đình thì 
không bắt buộc. 

Nếu người mua là một đơn vị kế toán (doanh nghiệp) 
nhưng có chứng từ chứng minh việc mua bán như hợp 
đồng kinh tế, biên nhận thanh toán, phiếu thu... thì 
cũng không bắt buộc. 

Về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử lập sai, Tổng cục 
Thuế cho rằng có thể lập biên bản ghi nhận sai sót 
bằng bản điện tử hay bản giấy đều được chấp nhận. 

Download 

 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ngày 02/6/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết 
954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm 
trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo 
đó: 

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 
Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu 
nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau: 

 Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu 
đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); 

 Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 
triệu đồng/tháng. 

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ 
gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế 
thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 
được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp 
theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 
này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 
2020. 

Download 

 
Ngày 20/05/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2078/TCT-DNNCN hướng dẫn về 
chính sách thuế, theo đó: 

Mặc dù doanh thu từ việc đại lý bán đúng giá hưởng 
hoa hồng được miễn tính thuế GTGT theo quy định tại 
Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tuy nhiên 
cá nhân khi nhận khoản tiền hoa hồng này sẽ phải chịu 
1% thuế TNCN (điểm 1 Phụ lục 1 Thông tư số 
92/2015/TT-BTC). 

Theo đó, doanh nghiệp giao đại lý trước khi chi hoa 
hồng cho đại lý là cá nhân phải trích trừ và nộp thay 
1%. 

Việc kê khai thực hiện theo Mẫu 01/CNKD ban hành 
tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC đồng thời ghi thêm 
cụm từ "Khai thay" vào trước cụm từ "Người nộp 
thuế..." 

Download 

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Ngày 18/05/2020 Tổng cục Thuế ban hành 
Công văn số 2011/TCT-DNNCN về chính sách 
thuế TNCN, TNDN đối với các khoản từ thiện, 
theo đó: 

Các tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước ngoài nếu 
được Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) cấp phép hoạt 
động tại Việt Nam thì việc doanh nghiệp tài trợ giáo 
dục, tài trợ y tế thông qua các tổ chức này cũng được 
chấp nhận hạch toán vào chi phí hợp lý. 
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Tổng cục Thuế chấp nhận việc doanh nghiệp chi tài trợ 
y tế, giáo dục thông qua tổ chức NGO có tên The 
Vietnam Foundation được thành lập theo Nghị định 
12/2012/NĐ-CP và được Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại 
giao) cấp phép hoạt động tại Việt Nam. 

Việc hạch toán các khoản chi tài trợ cho y tế và tài trợ 
cho giáo dục hiện đang được quy định và sửa đổi tại 
Khoản 2.23 và 2.24 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-
BTC. 

Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định 
hoặc không có hồ sơ xác định như quy định dưới đây 
sẽ không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế 
TNDN 

 Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế 
được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà 
khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ 
phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ 
thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ 
cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, 
trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị 
bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng 
huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. 

 Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản 
xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại 
diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị 
nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng 
huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo 
hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng 
hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng 
tiền). 

Download 

 

 

 

Ngày 05/05/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban 
hành Công văn số 30300/CT-TTHT về việc xác 
định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê 
nhà, theo đó: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 
96/2015/TT-BTC, điều kiện bắt buộc "thanh toán không 
dùng tiền mặt" chỉ áp dụng đối với các trường hợp 
mua hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn thanh toán từ 20 
triệu đồng trở lên. 

Đối với trường hợp thuê nhà của cá nhân, doanh 
nghiệp chỉ cần căn cứ vào hợp đồng thuê nhà, chứng 
từ trả tiền thuê và chứng từ nộp thay thuế để hạch 
toán chi phí, không đòi hỏi phải có hóa đơn (khoản 2.5 
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC). 

Download 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Ngày 27/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo đó: 

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp (BHTN-BNN) tiếp tục được duy trì ở mức 0,5% 
(theo Nghị định số 44/2017/NĐ-CP) nhưng sẽ giảm 
còn 0,3% nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ 3 điều kiện 
sau trong vòng 3 năm liền: 

- Không bị phạt hành chính do vi phạm an toàn lao 
động và BHXH 

- Nộp đầy đủ và chính xác các báo cáo định kỳ về tai 
nạn lao động và an toàn lao động 

- Không để xảy ra tai nạn lao động. Nếu có tai nạn lao 
động thì tần suất xảy ra phải giảm ít nhất 15% so với 
bình quân của 3 năm trước đó 

Để được hưởng mức đóng BHTN-BNN 0,3%, doanh 
nghiệp phải nộp hồ sơ nộp cho Bộ Lao động TBXH để 
xét duyệt từng trường hợp. Bộ này sẽ ban hành quyết 
định cho phép đóng phí với mức thấp (0,3%) trong thời 
hạn 36 tháng 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020. 

Thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 
và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-
CP ngày 15/10/2018. 

Download 

 

Ngày 29/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị 
định số 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, theo đó: 

Nghị định sửa đổi các điều khoản sau đây của Nghị 
định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm và trợ cấp thất 
nghiệp: 

1. Khoản 2 Điều 3 quy định về điều kiện để doanh 
nghiệp nhận được kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề của 
Nhà nước khi gặp khó khăn buộc phải cắt giảm 30% 
lao động 

2. Khoản 2 và 3 Điều 12 về thời điểm tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp. Theo sửa đổi, thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp mà cơ quan BHXH xác nhận trễ (nếu 
có) sau khi đã hưởng trợ cấp vẫn được bảo lưu; 

3. Khoản 2 Điều 16 về thủ tục hồ sơ xin hưởng trợ cấp. 
Theo đó, các giấy tờ kèm theo có thể nộp bản sao và 
xuất trình bản chính để đối chiếu thay cho bản sao có 
chứng thực. Tuy nhiên, đối với các chức danh quản lý 
doanh nghiệp như Giám đốc, Chủ tịch công ty... chỉ 
được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi doanh nghiệp 
bị phá sản, giải thể hoặc phải xuất trình quyết định bãi 
nhiệm, cách chức 

4. Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 17 yêu cầu người 
thất nghiệp nếu đổi ý không muốn nhận trợ cấp sau khi 
đã nộp hồ sơ thì phải nộp thêm đề nghị xin từ chối 
hưởng (!). Đề nghị này phải nộp nhanh trong vòng 15 
ngày kể từ ngày đã nộp hồ sơ 

5. Về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi hết hạn 
nhận trợ cấp, không bắt buộc nộp lại thẻ BHYT, thay 
vào đó, thẻ mặc nhiên hết hiệu lực. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020. 

Download 
 

http://anvietcpa.com/
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020153237.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020153237.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020153251.doc
http://anvietcpa.com/Upload/Video/03062020153251.doc


      BẢN TIN THÁNG 6 

 

Trang 9  

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

Ngày 04/05/2020 Tổng cục Hải Quan ban hành 
Công văn số 2869/TCHQ-GSQL về việc chuyển 
nhượng nhà xưởng của DNCX, theo đó: 

Trường hợp DNCX này bán nhà xưởng cho DNCX 
khác thì các thiết bị được bán kèm theo có nguồn gốc 
nhập khẩu hoặc mua từ nội địa phải thực hiện thủ tục 
hải quan theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 
39/2018/TT-BTC. 

Đối với thiết bị mua từ nội địa (được miễn làm thủ tục 
nhập khẩu) hoặc thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu 
nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính 
sách quản lý tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu, khi 
doanh nghiệp chuyển loại hình từ DNCX sang doanh 
nghiệp thường sẽ được miễn khai hải quan và kê khai 
nộp thuế. 

Đối với thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu (bao gồm: 
nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa, từ DNCX) chưa 
thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý 
tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu, trước khi chuyển 
nhượng cho DNCX khác phải làm thủ tục chuyển đổi 
mục đích sử dụng theo quy định tại khoản 12 Điều 1 
Nghị định 59/2018/NĐ-CP. 

Download 

 
 

Ngày 27/05/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư số 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm 
nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình 
thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với 
hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn 
dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus 
Corona, theo đó: 

Thông tư này quy định một số hình thức C/O được 
chấp nhận, bao gồm cả bản scan/photocopy nếu nước 
cấp C/O thông báo có sử dụng hình thức này. 

Thời hạn nợ C/O cũng được tăng lên 180 ngày (quy 
định hiện hành chỉ 30 ngày). 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/1/2020 (thời điểm Thủ 
tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc 
tại Quyết định số 137/QĐ-TTg). 

Theo đó, các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 
23/1/2020 vẫn được phép nợ C/O cho đến 180 ngày 
sau 

Chính sách này có hiệu lực cho đến khi Bộ Tài chính 
công bố hết hiệu lực dựa trên diễn biến dịch bệnh 
Covid-19 trên thế giới. 
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