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QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Ngày 31/03/2020 Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, theo đó:
Việc cách ly toàn xã hội thực hiện theo nguyên tắc nhà
nhà cách ly, từng thôn, xã, huyện và tỉnh cách ly với
nhau, áp dụng ngay kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 cho đến
15 ngày sau.
Mọi người dân đều bắt buộc phải ở nhà hoặc làm việc
tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như:
- Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men,
- Đi cấp cứu,
- Đi làm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất (nếu là cơ sở
kinh doanh thì phải là những cơ sở kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ thiết yếu không thuộc diện bị yêu cầu
đóng cửa kinh doanh tạm thời).
Khi đi ra ngoài, mỗi người dân phải giữ khoảng cách
tối thiểu 2m khi giao tiếp. Tại những nơi công cộng và
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, không
được tập trung quá 2 người.
Các doanh nghiệp nên sắp xếp cho nhân viên làm việc
tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như
trực công ty, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử
lý tài liệu mật mới phải làm việc tại trụ sở.
Chủ công ty phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây
nhiễm do không chấp hành nghiêm biện pháp phòng
chống dịch.
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Ngày 27/03/2019 Tổng cục Thuế ban hành
Công văn số 1307/TCT-CS về Nghị định gia
hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo đó:
Tổng cục Thuế thông báo sẽ có một Nghị định về ân
hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp bị ảnh
hưởng dịch Covid-19.
Các doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng dịch Covid19 dự kiến sẽ được ân hạn nộp thuế và tiền thuê đất
như sau:
- Thuế GTGT: ân hạn nộp 5 tháng đối với số thuế
GTGT của các tháng 3, 4, 5 và tháng 6/2020 (nếu nộp
theo tháng) hoặc quý 1 và quý 2/2020 (nếu nộp theo
quý).
- Thuế TNDN: ân hạn nộp 5 tháng đối với số thuế
TNDN còn phải nộp theo quyết toán 2019 và số thuế
TNDN tạm nộp của các quý 1, 2/2020.
- Thuế TNCN và thuế GTGT của cá nhân kinh doanh:
ân hạn nộp đến ngày 14/12/2020 đối với số thuế phải
nộp năm 2020.
- Tiền thuê đất: ân hạn nộp đến ngày 31/10/2020 đối
với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020.
Tuy nhiên, chính sách ân hạn nộp thuế và tiền thuê đất
chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh
doanh hoạt động trong các lĩnh vực sau: nông nghiệp;
lâm nghiệp; khai thác, nuôi trồng thủy sản; sản xuất,
chế biến thực phẩm; dệt, may, giày dép; sản xuất sản
phẩm cao su, điện tử; sản xuất ô tô; vận tải; lưu trú; du
lịch; giáo dục đào tạo; y tế; nghệ thuật.
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BẢN TIN THÁNG 4
Ngày 25/03/2020 Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội ban hành Công văn số 1064/LĐTBXHQHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và
giải quyết chế độ cho người lao động trong
thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh
Covid-19, theo đó:
Liên quan đến tiền lương ngừng việc do dịch Covid-19,
Bộ Lao động yêu cầu doanh nghiệp căn cứ quy định tại
Điều 98 BLLĐ số 10/2012/QH13 và nguyên nhân gây
ra ngừng việc để xác định mức chi trả.
Đối với người lao động bị ngừng việc do tác động trực
tiếp của dịch Covid-19, bao gồm những trường hợp
sau, sẽ được trả lương theo mức thỏa thuận nhưng
không được thấp hơn lương tối thiểu vùng (khoản 3
Điều 98 BLLĐ):
(i) lao động là người nước ngoài chưa được quay lại
Việt Nam làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền;
(ii) người lao động phải cách ly;
(iii) người lao động phải ngừng việc do chủ doanh
nghiệp hoặc người lao động khác đang bị cách ly hoặc
chưa được đi làm trở lại.
Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về
nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí
đủ việc làm, có thể tạm điều chuyển người lao động
sang làm công việc khác theo Điều 31 BLLĐ hoặc thỏa
thuận tạm hoãn HĐLĐ theo Điều 32 BLLĐ. Nếu phải
thu hẹp sản xuất dẫn đến cắt giảm lao động thì thực
hiện theo Điều 38 hoặc Điều 44 BLLĐ.
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Ngày 24/03/2020 Chính phủ ban hành Nghị
định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước và khoáng sản, theo đó:
Nghị định quy định mức xử phạt mới trong lĩnh vực
khai thác khoáng sản và tài nguyên nước, áp dụng từ
ngày 10/5/2020.
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực khoáng sản là 1 tỷ
đồng (với cá nhân) và 2 tỷ đồng (với tổ chức).
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tài nguyên nước là
250 triệu đồng (với cá nhân) và 500 triệu đồng (với tổ
chức).
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2020 và
thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017.
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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 26/03/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 14353/CT-TTHT về chính
sách thuế đối với hợp đồng xuất khẩu, theo
đó:
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế cho
khách hàng nước ngoài để sử dụng ở ngoài Việt Nam
và đáp ứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 9
Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được hưởng thuế
GTGT 0%.
Tuy nhiên, nếu dịch vụ thiết kế cung cấp cho khách
hàng nước ngoài nhưng để sử dụng tại Việt Nam thì
không được hưởng thuế GTGT 0%, phải chịu thuế
suất 10%.
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BẢN TIN THÁNG 4
Ngày 10/03/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 10335/CT-TTHT về việc lập
hóa đơn, theo đó:
Trường hợp Công ty có thỏa thuận chi trả hộ các chi
phí mua vé máy bay, tiền khách sạn cho nhân viên
được Công ty mẹ cử sang Việt Nam công tác thì trên
các hóa đơn đầu vào phải do chính Công ty mẹ đứng
tên. Khi thu lại tiền chi hộ, Công ty chỉ lập chứng từ
thu, không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế.
Trường hợp các nhà cung cấp đã phát hành hóa đơn
theo tên Công ty thì cần đề nghị nhà cung cấp thu hồi
và phát hành lại hóa đơn theo tên Công ty mẹ. Nếu
nhà cung cấp không chịu thu hồi và phát hành lại thì
Công ty phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế khi nhận
lại tiền chi hộ.
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Ngày 02/03/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 8990/CT-TTHT vướng mắc
về xử phạt hóa đơn, theo đó:
Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư
39/2014/TT-BTC, đối với hóa đơn bị cơ quan thuế
thông báo hết giá trị sử dụng, phải được tiêu hủy trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo.
Trường hợp Công ty bỏ địa chỉ kinh doanh và các số
hóa đơn còn tồn của Công ty đã bị cơ quan thuế thông
báo hết giá trị sử dụng thì phải hủy trong vòng 10
ngày.
Nếu Công ty không hủy hoặc hủy hóa đơn trễ thời hạn
nêu trên thì bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng (khoản 2 Điều 11
Thông tư số 10/2014/TT-BTC).

Download

Trang 5

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Ngày 03/03/2020 Tổng cục Hải Quan ban hành
Công văn số 1311/TCHQ-TXNK về việc xử lý
nợ thuế, theo đó:
Số ngày chậm nộp thuế sẽ tính theo công thức sau:
Số ngày tính tiền chậm nộp = Tổng số ngày được tính
từ ngày phát sinh khoản phải nộp đến ngày doanh
nghiệp nộp tiền - 2 ngày
"2 ngày" trong công thức trên chính là "ngày hết hạn
nộp thuế" và "ngày đã nộp thuế"
Ví dụ 1: Ngày 01/3 là ngày hết hạn nộp thuế và đến
ngày 03/3 thì doanh nghiệp nộp thuế.
Số ngày chậm nộp sẽ tính như sau:
Từ ngày 1 đến ngày 3 được đếm là 3 ngày
Trừ đi 2 ngày theo công thức trên, số ngày chậm nộp
chỉ là 1 ngày
Tương tự, nếu 30/4 là ngày hết hạn nộp thuế và đến
31/5 doanh nghiệp mới nộp thì khoảng thời gian từ
30/4 đến 31/5 sẽ là 32 ngày. Số ngày chậm nộp trong
trường hợp này được xác định là 32 - 2 = 30 (ngày).
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BẢN TIN THÁNG 4
Ngày 27/02/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 8314/CT-TTHT về chứng từ
hàng nhập khẩu không có tờ khai hải quan,
theo đó:
Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi mua hàng
nhập khẩu không có tờ khai hải quan, nếu thực tế liên
quan đến hoạt động SXKD, có đầy đủ hóa đơn chứng
từ hợp pháp và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì
được chấp nhận hạch toán.
Cần lưu ý, đối với các chi phí phát sinh tại nước ngoài
thì hóa đơn chứng từ của các chi phí này phải phù hợp
với quy định của nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt
theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư
156/2013/TT-BTC.
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngày 27/03/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 15505/CT-TTHT về việc tăng
cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán
thuế TNCN năm 2019, theo đó:
Để hạn chế tập trung đông người trong tình hình dịch
Covid-19, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu các doanh
nghiệp, cá nhân (trực tiếp quyết toán thuế) nếu đã có
chữ ký số và đã đăng ký giao dịch thuế điện tử thì bắt
buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019 qua
mạng (địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn).
Đối với doanh nghiệp, cá nhân chưa sử dụng chữ ký
số, thực hiện theo trình tự sau:
- Gửi trước file hồ sơ quyết toán thuế (định dạng .xml)
qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa
chỉ nêu trên.
- Sau khi gửi file thành công, in và nộp hồ sơ bản giấy
(đã ký tên, đóng dấu nếu có) tới cơ quan thuế quản lý
trực tiếp, khuyến khích gửi qua bưu điện.
Trong đó, ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được
xác định là ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục
Thuế chấp nhận hồ sơ quyết toán.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán 2019 và tiền thuế còn
thiếu chậm nhất là ngày 30/3/2020. Riêng các hồ sơ
quyết toán có đề nghị hoàn thuế được nộp sau ngày
30/3/2020.
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BẢN TIN THÁNG 4
Ngày 18/03/2020 Cục Thuế TP. Hà Nội ban
hành Công văn số 12363/CT-TTHT về việc
đăng ký người phụ thuộc, theo đó:
Quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TTBTC, "em gái" được coi là người phụ thuộc khi đáp
ứng đồng thời các điều kiện sau:
(i) không còn nơi nương tựa;
(ii) người lao động đang phải trực tiếp nuôi dưỡng
(iii) ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động
nhưng bị khuyết tật đồng thời không có hoặc có thu
nhập bình quân không quá 1 triệu/tháng
Theo đó, trường hợp người lao động đang nuôi em gái
nhưng em gái vẫn còn nơi nương tựa (ba mẹ, chồng,
con...) thì không được đăng ký là người phụ thuộc để
giảm trừ gia cảnh.
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BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày 01/04/2019 Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội
ban hành Công văn số 1038/BHXH-QLT về việc
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tham gia BHXH,
BHYT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, theo đó:
Văn bản thông báo trường hợp các Đại lý thu BHXH,
BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn, trung tâm y tế
ngừng tiếp nhận hồ sơ trong thời gian từ 1/4 15/4/2020 để phòng dịch Covid-19 thì người tham gia
có thể nộp hồ sơ và đóng tiền tại các Đại lý thu của
Bưu điện trên địa bàn.
Nếu các Bưu điện trên địa bàn hoặc vùng lân cận chưa
có Đại lý thu thì có thể nộp hồ sơ và đóng tiền BHXH,
BHYT trực tiếp tại BHXH huyện.
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Ngày 17/03/2020 Bảo hiểm xã hội ban hành
Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng
đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo
đó:
Một trong các gói hỗ trợ mà Chính phủ dành cho
doanh nghiệp nhằm giảm thiểu khó khăn do dịch bệnh
nCov là tạm dừng đóng BHXH đến hết tháng 12/2020
(điểm d Khoản 1 Phần II Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày
4/3/2020).
Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều
được tạm dừng và miễn phạt chậm nộp. BHXH Việt
Nam chỉ chấp nhận đối với doanh nghiệp hoạt động
trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, lưu
trú, nhà hàng đồng thời có trên 50% số lao động đang
đóng BHXH phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại
trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.
Nếu muốn tạm dừng đóng BHXH, doanh nghiệp phải
làm hồ sơ và nộp tại BHXH cấp tỉnh trước tháng
6/2020. BHXH cấp tỉnh sẽ giữ thẩm quyền xét cho hay
không cho tạm dừng đóng BHXH.
Việc tạm dừng đóng BHXH chỉ kéo dài đến hết tháng
12/2020 nếu đến hết tháng 6 tình hình dịch Covid-19
vẫn chưa thuyên giảm.
Ngoài ra, chỉ được tạm dừng đóng phần tỷ lệ quỹ hưu
trí và tử tuất. Riêng tỷ lệ cho quỹ ốm đau, thai sản, tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn phải đóng bình
thường. Đồng thời, số tiền đóng quỹ hưu trí, tử tuất
của thời gian tạm dừng sẽ phải đóng bù sau khi kết
thúc thời gian tạm dừng.
Trong thời gian doanh nghiệp được tạm dừng đóng
BHXH, cơ quan BHXH cũng sẽ không tiến hành thanh
tra chuyên ngành nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu
vi phạm.
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c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
đã được ghi trong dự toán NSNN;

XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày 13/03/2020 Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị
số 02/CT-BTC về việc tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác
phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19,
theo đó:
Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn
trương soạn thảo Nghị định về ân hạn, miễn giảm
thuế, phí cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch
Covid-19 và Nghị quyết về nâng mức giảm trừ gia
cảnh cho người lao động.
Về công tác thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ
quan thuế, cơ quan hải quan không tổ chức thanh tra
định kỳ trong năm 2020 nếu không phát hiện dấu hiệu
vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung
giải quyết khó khăn do dịch Covid-19.
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Ngày 25/03/2020 Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn số 1959/TCHQ-TXNK về việc gia hạn
thời gian nộp thuế, theo đó:
Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
(sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13),
Tổng cục Hải quan cho rằng hiện nay không có cơ sở
để xem xét, giải quyết việc ân hạn nộp thuế vì lý do
dịch bệnh (Covid-19) đối với hàng hóa xuất, nhập
khẩu.
Các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo Luật
Quản lý thuế hiện nay bao gồm:
a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến
sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai
nạn bất ngờ;
b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh
doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước làm ảnh
hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;
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d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó
khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.
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Ngày 24/02/2020 Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn số 1042/TCHQ-TXNK về việc xử lý
thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn,
theo đó:
Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định
134/2016/NĐ-CP, hồ sơ giảm thuế nhập khẩu đối với
hàng hóa bị hỏa hoạn phải có Giấy chứng nhận giám
định thiệt hại được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày xảy ra hỏa hoạn.
Trường hợp Công ty không cung cấp được Giấy giám
định thiệt hại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nguyên
liệu, vật tư nhập khẩu bị cháy thì không đáp ứng điều
kiện giảm thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, pháp luật hiện hành không có quy định việc
gia hạn nộp hồ sơ giảm thuế nhập khẩu và gia hạn
thời hạn ấn định thuế. Do đó, doanh nghiệp phải tự kê
khai, nộp thuế nhập khẩu (không phải nộp thuế GTGT)
đối với số nguyên liệu, vật tư bị cháy nhưng không đủ
điều kiện giảm thuế.
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