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Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế sẽ có hiệu
lực ngay, không cần thông tư hướng dẫn
Ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
11/CT-TTg, tại điểm 1, Mục II của Chỉ thị có giao: Bộ
Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia
hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh
hưởng bở dịch COVID-19, báo cáo Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.
Theo đó, ngày 10/03 BTC đệ trình dự thảo lần 1,
ngày 26/3 BTC đệ trình tờ trình số 47/TTr-BTC, Ngày
03/4/2020 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ công văn
số 3915/BTC-CST.
Dự thảo nghị định với nội dung đáng chú ý như sau:
 Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế
TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm
2019 mà chưa nộp vào NSNN và số thuế TNDN
tạm nộp của quý I, quý II năm 2020 của DN, tổ
chức thuộc đối tượng nêu rõ tại các nghị định và
tờ trình, công văn. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể
từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo
quy định.
 Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá
trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp của kỳ
tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm
2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo
tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối
với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời
gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc
thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.
 Về tiền thuê đất, dự thảo nghị định gia hạn thời
hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải
nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân
đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo
quyết định, hợp đồng. Riêng với DN nhỏ và siêu
nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải
nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn là
5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020. Thời hạn nộp
tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày
31 tháng 10 năm 2020.
Thủ tục: Người nộp thuế chỉ gửi 1 lần Giấy đề
nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế
quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và
thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào
ngày 30/7/2020
Dự kiến Nghị định này áp dụng đối với các đối
tượng sau:
1.Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm
nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác,
nuôi trồng thuỷ sản;
 Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang
phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao
su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản
phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ
khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi
trở xuống).
2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế
sau:
 Vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe
buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy;
vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ
trợ cho vận tải;
 Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống;
 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du
lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá
và tổ chức tua du lịch;
 Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã
hội;
 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt
động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo,
bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của
các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
hoạt động chiếu phim.
Thời hạn hoàn thành việc nộp hồ sơ đề nghị gia hạn
tại dự thảo Nghị định là ngày 30/7/2020.
Nghị định này có hiệu lực ngay sau khi ban hành
Thông tư mới về trị giá hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 30/8/2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số
60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về trị giá
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
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Thông tư 60/2019/TT-BTC cung cấp một số hướng
dẫn mới đáng chú ý liên quan đến trị giá hải quan:






Chứng từ cần thiết để xác định trị giá hải quan
theo phương pháp trị giá giao dịch;
Trị giá hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục
đích sử dụng để tiêu hủy;
Trị giá hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập
khẩu có phần mềm điều khiển kèm theo; Cụ thể,
đối với trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu
kèm phần mềm điều khiển hay còn gọi là phần
mềm hệ thống thì trị giá hải quan sẽ là trị giá
giao dịch của máy móc, thiết bị và phần mềm
điều khiển nhập khẩu, không phân biệt phần
mềm điều khiển được nhập khẩu cùng hay khác
chuyến với máy móc, thiết bị.
Trị giá hải quan đối với phương tiện trung gian
chứa phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị xử
lý dữ liệu;

Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15
tháng 10 năm 2019.
Chí phí tiền lương, ăn, ở, đi lại cho cá nhân
(thành viên góp vốn) trước thời điểm thành lập
doanh nghiệp không được tính là phí hợp lý hợp
lệ
Ngày 17/02/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành
Công văn số 627/CT-TTHT về chi phí tính thuế
TNDN đối với khoản tiền lương, tiền công.
Theo đó, trường hợp nhà đầu tư có văn bản bổ
nhiệm cá nhân (thành viên góp vốn) thay mặt các
nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục đăng ký và
thành lập doanh nghiệp thì chi phí tiền lương, ăn, ở,
đi lại… cho cá nhân trước khi doanh nghiệp được
thành lập, không được xác định là chi phí hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Người nước ngoài “di chuyển nội bộ” được
miễn đóng bảo hiểm y tế (“BHYT”) từ 1/2/2020
Ngày 18/2/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí
Minh ban hành Công văn số 288/BHXH-QLT về việc
đóng BHYT đối với lao động người nước ngoài.
Công văn thông báo người lao động nước ngoài
sang Việt Nam theo hình thức “di chuyển nội bộ”
sẽ được miễn đóng BHYT kể từ ngày 1/2/2020
trở đi. Riêng những người có sử dụng thẻ BHYT
để KCB trong tháng 2/2020 thì bắt đầu ngừng đóng
từ 1/3/2020.

Người nước ngoài “di chuyển nội bộ” sang Việt Nam
được hiểu bao gồm: nhà quản lý, giám đốc điều
hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện
thương mại ở Việt Nam và đã được doanh nghiệp
nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng
(khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP).).
Không được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu
không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy
phép đầu tư
Ngày 05/03/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành
Công văn số 779/CT-TTHT về ưu đãi thuế TNDN.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có Giấy
chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc được
phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư
mà chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo
quy định.
Chi nhánh phải tự mình đứng tên hợp đồng và
hóa đơn thuê trụ sở
Ngày 21/01/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban
hành Công văn số 3351/CT-TTHT về chi phí thuê
văn phòng. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp
đồng thuê văn phòng nhưng thực tế không sử dụng
mà cho Chi nhánh sử dụng thì các bên phải xem xét
điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở phát hành hóa
đơn theo đúng tên người thuê là Chi nhánh.
Việc kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi
phí đối với Chi nhánh thực hiện theo quy định tại
khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều
4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
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Tạm ngừng đóng kinh phí công đoàn với DN bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Tổng Liên Đoàn Lao
Động Việt Nam đã ban hành Công văn số 245/TLĐ
về việc Tạm ngừng đóng kinh phí công đoàn với DN
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Nội dung cụ thể
như sau:
Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số
lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ
việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng
tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm
đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến
ngày 30/06/2020. Nếu sau thời điểm này dịch Covid19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục
khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị
định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 28 Thông tư
số 59/2015/TT-BLĐTBXH;
 Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị
tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất
trước thời điểm bị thiệt hại.

Lưu ý: Để được tạm ngừng thời hạn đóng kinh
phí công đoàn nêu trên thì các doanh nghiệp phải
làm hồ sơ gửi công đoàn cơ sở để đề nghị tới Công
đoàn cấp trên xét duyệt. Kết thúc thời gian tạm
ngừng, doanh nghiệp đóng đầy đủ kinh phí công
đoàn, bao gồm cả việc đóng bù phần kinh phí của
thời gian tạm ngừng đóng trước đó.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn
bản đề nghị.

DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được tạm dừng
đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT
về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Nội dung cụ thể như sau:
Đối tượng được hỗ trợ dừng đóng vào quỹ hưu
trí và tử tuất là: Doanh nghiệp thuộc các ngành
nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú,
nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó
khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí
được việc làm cho người lao động.
Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất
 Có số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã
hội (sau đây gọi tắt là “BHXH”) phải tạm thời
nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước
khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên
 Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do
dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)
theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất

Cơ quan BHXH Việt Nam tiếp nhận, giải quyết ngay
hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất đến tháng 6/2020.Trong trường hợp đến hết
tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm,
nếu doanh nghiệp có đề nghị thì xem xét, giải quyết
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến
tháng 12/2020.
Lưu ý: Để được tạm dừng, lùi thời hạn đóng thì các
doanh nghiệp thuộc diện nêu trên phải làm hồ sơ gửi
cơ quan BHXH để được xét duyệt.
Trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho
NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến
dịch bệnh Covid-19
Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 1064/LĐTBXHQHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải
quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc
liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó:
Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào Điều 98 Bộ
luật lao động 2012 (BLLĐ) để xem xét các trường
hợp gây ra ngừng việc để xác định trả lương ngừng
việc cho NLĐ.
Đối với NLĐ thuộc trường hợp sau đây thì tiền
lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện
theo khoản 3 Điều 98 BLLĐ (tiền lương do hai bên
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thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương
tối thiểu vùng):
 NLĐ là người nước ngoài trong thời gian chưa
được quay trở lại DN làm việc theo yêu cầu của
cơ quan có thẩm quyền;
 NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện
cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 NLĐ phải ngừng việc do DN hoặc bộ phận DN
không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động
hoặc những NLĐ khác trong cùng DN, bộ phận
DN đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa
được quay trở lại DN làm việc.
Đối với DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu,
thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, NSDLĐ
có thể tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so
với HĐLĐ theo quy định tại Điều 31 BLLĐ
Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến
khả năng chi trả của DN thì NSDLĐ và NLĐ có thể
thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo Điều 32
BLLĐ.

Quyết định 419/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 17/3/2020 và thay thế Quyết định 2415/QĐNHNN ngày 18/11/2019.
Thông tư 01/2020/TT-NHNN: Miễn, giảm lãi với
khách hàng bị ảnh hướng bởi Covid-19
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020/
TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ
trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Giảm mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi
bằng đồng Việt Nam

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo
quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt
động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái
phiếu doanh nghiệp) mà:

Ngân hàng Nhà nước VN vừa ban hành Quyết
định 419/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối
với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá
nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán
trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày
liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính
phủ công bố hết dịch Covid-19; và

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng
đồng Việt Nam từ ngày 17/3/2020 như sau:

- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn
nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký
do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của
dịch Covid-19.
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- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không
kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (giảm
0.3%/năm so với trước đây);
- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ
hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm
(giảm 0.25%/năm so với trước đây);

Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày
13/3/2020.

- Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính
vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có
kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm
(giảm 0.25%/năm so với trước đây).
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LIÊN HỆ
Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành và chỉ có tính chất
tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày
ở trên. Trường hợp cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế…Quý vị vui lòng
liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024. 666 42 777
Email: contact@icpa.vn
Website: http://www.icpa.vn
Người liên hệ:
Ông Khúc Đình Dũng

Ông Nguyễn Nam Cường

Tổng Giám đốc
Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 202)
Di động : 0903 276 204
Email: dungkd@icpa.vn

Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 204)
Di động : 0912 371 814
Email: cuongnn@icpa.vn

Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại TP. Nghệ An

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn,
P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 028. 7303 2007
Email: saigon@icpa.vn

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An,
Số 7 Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238. 268 2888
Email: nghean@icpa.vn

Chi nhánh tại Thanh Hóa
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi,
TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0237.375 8959
Email: mientrung@icpa.vn

Xin trân trọng cảm ơn !
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