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VĂN BẢN MỚI 
 
 Luật xây dựng sửa đổi 2020 

 
Luật Xây dựng sửa đổi quy định 
nhiều điểm mới liên quan đến 
Giấy phép xây dựng (GPXD), cụ 
thể các công trình được miễn 
GPLĐ từ ngày 01/01/2021 gồm: 
 
- Công trình bí mật nhà nước; công 
trình xây dựng khẩn cấp. 
 
- Công trình thuộc dự án sử dụng vốn 
đầu tư công được Thủ tướng Chính 
phủ, người đứng đầu cơ quan trung 
ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ 
chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng. 
 
- Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sau đây gọi tắt là LXD 
2014). 
 
- Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài 
không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, 
không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây 
dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống 
cháy, nổ và bảo vệ môi trường; 
 
- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp GPXD theo quy định của pháp luật về 
quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ; 
 
- Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây 
dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ 
thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 
- Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp 
ứng các điều kiện về cấp GPXD theo quy định của LXD 2014. 
 
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
 
- Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu 
vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây 
dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây 
dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, 
khu di tích lịch sử - văn hóa; 
 
Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 ban hành 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021. 
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 Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
 

Theo đó, Thông tư 77/2020/TT-BTC quy 

định công bố thông tin trước đợt phát 

hành trái phiếu doanh nghiệp như sau: 

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị 

trường trong nước thực hiện công bố 

thông tin trước đợt phát hành cho các nhà 

đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội 

dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại 

Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 

81/2020/NĐ-CP. 

Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu phải được người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp ký và đóng dấu của 

doanh nghiệp phát hành. 

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gửi nội dung công bố thông tin đến Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 27 Nghị định 163/2018/NĐ-CP. 

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định việc công bố thông tin trước 

đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp như sau: 

- Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp 

phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái 

phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán như sau: 

+ Nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 

Nghị định 81/2020/NĐ-CP. 

+ Riêng đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định trên, 

doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình quản lý, giải ngân vốn từ phát hành 

trái phiếu xanh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 81/2020/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành đến các nhà đầu 

tư đăng ký mua trái phiếu và Sở Giao dịch Chứng khoán theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện 

tử. 

- Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành: 

+ Đối với đợt phát hành lần đầu, việc công bố thông tin trước khi phát hành thực hiện theo quy 

định như trên. 

+ Đối với đợt phát hành sau, tối thiểu 03 ngày làm việc trước đợt phát hành trái phiếu, doanh 

nghiệp bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 81/2020/NĐ-CP để gửi 

cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đồng thời gửi Sở Giao dịch Chứng khoán.. 

Thông tư 77/2020/TT-BTC ban hành ngày 14/08/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020. 
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 Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế 
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
100/2020/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh hàng miễn thuế. 
 
Theo đó, đối tượng và điều kiện để 
được mua hàng miễn thuế được quy 
định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 
100/2020, đơn cử như sau: 
 
- Người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa 
khẩu đường bộ quốc tế; cửa khẩu ga 
đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển 
loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân 
dụng quốc tế được mua hàng tại cửa 
hàng miễn thuế nằm trong khu vực 
cách ly. 
 
- Người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. 
 
Hàng hoá miễn thuế được nhận tại quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu quốc tế nơi 
hành khách xuất cảnh. 
 
- Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển, có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 
trị đi lại quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế 
trong nội địa. 
 
Trường hợp mua hàng miễn thuế trong nội địa thì khách du lịch được nhận hàng tại quầy nhận 
hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu cảng biển loại 1 nơi khách du lịch xuất cảnh… 
 
Nghị định 100/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/08/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/10/2020. 

 Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 

 

Thủ tướng ban hành Quyết định 
22/2020/QĐ-TTg 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 
29/5/2020. 
 
Theo đó, các đối tượng đang được Nhà 
nước cho thuê đất trực tiếp theo hình thức 
trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng 
kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% 
tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. 

 
Quy định này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và 
tiền chậm nộp (nếu có). 
 
Mức giảm 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, thửa đất đang được nhà 
nước cho thuê đất. 
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Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: 
 
- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 
22/2020. 
 
- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản 
sao). 
 
Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ban hành ngày 10/08/2020 và có hiệu lực từ ngày 10/8/2020. 

 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc. 

 
Nghị định này quy định thời gian làm 
căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn TNLĐ, 
BNN như sau: 
 
- Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế 
độ TNLĐ, BNN là tổng thời gian đóng 
bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN 
của người lao động; 
- Thời gian người lao động nghỉ việc 
hưởng chế độ ốm đau, thời gian không 
làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng 
lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong 
tháng thì tháng đó người sử dụng lao 
động không đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN 
và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trừ trường 
hợp bị TNLĐ ngay trong tháng đầu đóng vào Quỹ; 
 
- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng người sử dụng 
lao động không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN nhưng được tính là thời gian đóng bảo 
hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. 
 
Nghị định 88/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2020, có hiệu lực ngày 15/9/2020 và thay thế 

Nghị định 37/2016/NĐ-CP. 
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 

 Hướng dẫn kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc 
 

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): 

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán 

hàng, không phát sinh doanh thu thì 

khai thuế tập trung tại trụ sở chính của 

doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp khai nộp thuế theo 

phương pháp khấu trừ thì doanh 

nghiệp khai thuế tại trụ sở chính và 

nộp thuế cho các địa phương nơi có chi 

nhánh. 

Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu 

thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) 

trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. 

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 

Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả 

phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

- Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): 

Chi nhánh khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại chi 

nhánh và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh 

khấu trừ thuế hay không. 

Công văn số 329/CT-TTHT ngày 06/01/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 

 Chính sách thuế TNDN, GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ 
 

- Về Thuế GTGT: Hoạt động chuyển giao 

công nghệ theo quy định của Luật 

chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT. Trường hợp hợp 

đồng chuyển giao công nghệ, chuyển 

nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo 

chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối 

tượng không chịu thuế GTGT tính trên 

phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí 

tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường 

hợp không tách riêng được thì thuế GTGT 

được tính trên cả phần giá trị công nghệ, 

quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị”, theo hướng dẫn tại 

Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 

- Về thuế TNDN: Thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật 

chuyển giao công nghệ là thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.   

Công văn số 68699/CT-TTHT ngày 23/07/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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 Đăng ký người phụ thuộc 
 

Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

ngày 15/8/2013 quy định: 

"d) Người phụ thuộc bao gồm: 

d.4) Các cá nhân khác không nơi 

nương tựa mà người nộp thuế đang 

phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng 

điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 

này bao gồm: 

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của 

người nộp thuế. 

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của 

người nộp thuế. 

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. 

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm, d, khoản 

1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu 

nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập, bình quân 

tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ. 1.1, điểm đ, khoản 1, 

Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc 

bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)” 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là 

em ruột, cháu ruột và em dâu mà bố mẹ của người phụ thuộc còn sống, không phải là cá nhân 

không nơi nương tựa thì không được xác định là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi 

tính thuế TNCN. 

Công văn số 71769/CT-TTHT ngày 03/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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 Lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi 

 

- Về thuế GTGT: 

Trường hợp Công ty chứng khoán bán 

các chứng chỉ tiền gửi cho các công ty 

chứng khoán khác, nếu hoạt động này là 

hoạt động kinh doanh chứng khoán theo 

quy định của Luật chứng khoán thì thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường 

hợp hoạt động nêu trên không phải là 

hoạt động kinh doanh chứng khoán theo 

quy định của Luật chứng khoán thì thuộc 

đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 

10%. 

Công ty căn cứ tình hình thực tế hoạt động, đối chiếu với các quy định pháp luật để xác định hoạt 

động bán các chứng chỉ tiền gửi có thuộc trường hợp kinh doanh chứng khoán theo quy định của 

Luật chứng khoán hay không và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật để thực hiện 

đúng quy định. 

- Về lập hóa đơn: 

Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ, Công ty phải lập hóa đơn, ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa 

đơn phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế 

GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế. 

Trường hợp Công ty bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi lập hóa 

đơn, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không 

ghi và gạch bỏ. 

Công văn số 71941/CT-TTHT ngày 03/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 

 Xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ 

 

Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng, Công ty đã xuất hóa đơn và hai bên 

đã kê khai thuế GTGT theo quy định, sau đó hai bên có thỏa thuận điều chỉnh giảm giá tiền thuê 

và phí dịch vụ cho thời gian thuê đã xuất hóa đơn thì hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận 

bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. 

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia 

tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Hóa đơn điều chỉnh không được ghi 

số âm (-). 

Công văn số 74447/CT-TTHT ngày 11/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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 Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê 

 

Hoá đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông 

điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu 

trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số 

dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng 

hoá, sản phẩm có trên hoá đơn. Khi bán hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ người bán xuất hóa đơn 

điện tử cho khách hàng thì người bán phải lập 

đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra 

đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa 

đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được 

dưới dạng hoàn chinh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC 

ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp người bán lập hóa điện tử không hiển thị đầy đủ 

danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có 

những hàng hóa, dịch vụ không được hiển thị trên hóa đơn điện tử là không phù hợp theo quy 

định về hóa đơn điện tử. 

Công văn số 74443/CT-TTHT ngày 11/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 

 Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng và dịch vụ 

thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học 

 

Trường hợp Công ty đã đăng ký và 

được cơ quan quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền về khoa học và công nghệ 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ theo 

đúng quy định của pháp luật; Công ty 

có cung cấp các dịch vụ khoa học và 

công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ 

khoa học và công nghệ theo quy định 

tại Luật khoa học và công nghệ và theo 

đúng các lĩnh vực được quy định trong 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ mà Công ty được cấp thì các dịch vụ khoa học công nghệ này được áp 

dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. 

 

Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan để xác định đúng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp có phải là dịch vụ khoa học và công nghệ 

hay không, trên cơ sở đó thực hiện chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật. 

 

Công văn số 74818/CT-TTHT ngày 12/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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 Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng 

 

- Dịch vụ môi giới tìm kiếm, giới 

thiệu và chăm sóc khách hàng là các 

công ty ở nước ngoài, doanh nghiệp 

chế xuất cho các nhà cung cấp cũng 

là các công ty ở nước ngoài, doanh 

nghiệp chế xuất được xác định là 

dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ 

chức ở nước ngoài và tiêu dùng ở 

ngoài Việt Nam, cung ứng trực tiếp 

cho tổ chức ở trong khu phi thuế 

quan và tiêu dùng trong khu phi 

thuế quan (dịch vụ xuất khẩu) và 

thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 

thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 và không thuộc các 

trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) nêu trên. Khu phi thuế quan được xác định theo 

hướng dẫn tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC . 

 

- Dịch vụ môi giới tìm kiếm, giới thiệu và chăm sóc khách hàng tại Việt Nam cho các nhà cung cấp 

là công ty ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất được xác định là dịch vụ thực hiện và tiêu 

dùng tại Việt Nam, Công ty khi cung cấp các dịch vụ này lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế 

GTGT 10%. 

 

Công văn số 73953/CT-TTHT ngày 10/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 

 Chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư 

 

- Về thuế TNCN: Trường hợp nhà đầu tư 

cá nhân nhận được lợi tức bằng tiền từ 

đầu tư vào Quỹ đầu tư chứng khoán và 

quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật thì 

thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN đối với 

thu nhập từ đầu tư vốn với mức thuế 

suất 5%. Tổ chức trả thu nhập có trách 

nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng 

dẫn tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 

92/2015/TT-BTC. 

 

Trường hợp nhà đầu tư cá nhân nhận được lợi tức bằng chứng chỉ quỹ từ đầu tư vào Quỹ đầu tư 

chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì 

khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ đầu tư vốn. 

 

- Về thuế TNDN đối với việc chia lợi tức của Quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn 

tại cứu công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19/8/2010 của Bộ Tài chính, căn cứ thực tế, đối chiếu 

với các quy định liên quan và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Công văn số 76732/CT-TTHT ngày 19/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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 Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google 

 

Công ty có phát sinh dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến trên Facebook, Google nếu 

khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện 

thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, có tờ khai và 

chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài 

theo quy định và chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt thực hiện theo quy 

định của các văn bản pháp luật về thuế giá 

trị gia tăng thì được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

Trường hợp Công ty có ủy quyền cho cá nhân là người lao động trong Công ty sử dụng thẻ tín 

dụng của cá nhân để thanh toán tiền dịch vụ nêu trên, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân 

thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân 

(thẻ tín dụng do Công ty mở cho cá nhân tại Ngân hàng), nếu hình thức thanh toán này được quy 

định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thì 

cũng được coi là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

173/2016/TT-BTC. 

 

Công văn số 78002/CT-TTHT ngày 24/08/2020 của Cục thuế TP Hà Nội. 
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VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020 
 

Doanh nghiệp 

1. Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/09/2020 

2. Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái 

phiếu doanh nghiệp 

Ngày hiệu lực: 01/09/2020 

3. Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành 

Ngày hiệu lực: 28/09/2020 

Đầu tư 

1. Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn 

nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/09/2020 

2. Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các 

cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/09/2020 

3. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

Ngày hiệu lực: 05/09/2020 

4. Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

Ngày hiệu lực: 17/09/2020 

Thương mại 

1.  Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và 

mua, bán, đóng mới tàu biển 

Ngày hiệu lực: 15/09/2020 

Bảo hiểm 

1. Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

Ngày hiệu lực: 15/09/2020 
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2. Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Ngày hiệu lực: 20/09/2020 

3. Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực 

hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành 

Ngày hiệu lực: 28/09/2020 

2. Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/09/2020 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



13 | P a g e  

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ: 
 

 
Phụ trách Bản tin:  

 

 

Ông Vũ Thế Hùng 
Tổng Giám đốc 
Phụ trách chung 
 
Tel: + 0243 2000 162 
Mobile:  0912 425 212 

Email: hungvt@atcf.vn 

 

Bà Đoàn Thị Tuyết 
Chủ nhiệm tư vấn  
Phụ trách biên tập  
 
Tel: + 0243 2000 162 
Mobile: 0986 440 699 

Email: doantuyet@atcf.vn 

 
 
Trụ sở chính: 
 
Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội,  Việt Nam 

Tel:  + 0243 2000 162 
Fax: + 0243 2000 163 
Website: atcf.vn 
 
Chi nhánh Hà Thành 
 
Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Văn phòng đại diện tại: Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Hà 
Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương 
 
(Thông tin liên hệ trực tiếp với các văn phòng tại website: atcf.vn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin khái quát, đây là một trong những hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của 
ATC. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một quyết định hoặc thực hiện một hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt 
động kinh doanh, người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia của chúng tôi hoặc các chuyên gia (công ty) tư vấn có chuyên 
môn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này. 
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