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BẢN TIN THÁNG 5/2020 

Nội dung: 
 

 Trang 

THUẾ  
 

Giảm mức đóng BHXH bắt buộc với một số doanh nghiệp từ 15/7/2020 

 

Tư vấn qua Internet vẫn phải chịu thuế nhà thầu 

 

Thu hộ tiền từ khách hàng ở Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu  

 

Dự án bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh mới được hoàn thuế 

 
Chấm dứt quyền xuất nhập khẩu (“XNK”), doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) có được 

hoàn thuế GTGT? 

 

Dịch vụ cấp thư tín dụng (L/C) không được miễn thuế GTGT 

 

Trả một phần lương Net vẫn phải Gross up 

 

Thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép  

 

Hàng đặt gia công tại DNCX có được miễn thuế nhập khẩu khi tái nhập thành phẩm? 

 

Các khoản đóng góp, ủng hộ Covid-19 sẽ được trừ khi tính thuế TNDN 

 

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 với nhiều đối tượng 
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Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

 
 
 
TIN TỨC KHÁC 
 
Ghi nhận vốn góp khoản chi phí do nhà đầu tư ở nước ngoài chi trả hộ 

 

Sửa đổi chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

 
Thanh toán không dùng tiền mặt  

 

Chi phí mời khách hàng tham quan, khảo sát hoạt động của công ty  
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TIN TỨC VỀ THUẾ 

Giảm mức đóng BHXH bắt buộc với các doanh 

nghiệp sau từ 15/7/2020 

 

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 

58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt 

buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

 
Theo đó, những doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện 
sau khi đề xuất sẽ được giảm mức đóng mức đóng 
BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống còn 0,3%: 

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có 
nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
mà: 

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất giảm 
mức đóng không bị xử phạt VPHH bằng hình thức 
phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 
hành vi VPPL về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH. 

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và 
báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy 
đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề 
xuất; 

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước 
năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất 
tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước 
năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động 
tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất. 

Nghị định 58/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 
ngày 15/7/2020. 

Thuế Nhà thầu (“FCT”) 

 

Tư vấn qua Internet vẫn phải chịu thuế nhà thầu 

 
Ngày 3/2/2020, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Công văn số 801/CT-TTHT về thuế nhà thầu. 

Theo đó, Công ty nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tư 
vấn qua internet cho Công ty tại Việt Nam vẫn phải 
chịu thuế nhà thầu, với tỷ lệ tính thuế GTGT, thuế 
TNDN đều là 5% (Điều 12, 13 Thông tư số 103/2014/
TT-BTC). 

Nếu phí dịch vụ được chi trả bằng đồng ngoại tệ, khi 
tính thuế nhà thầu phải quy đổi ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá bán ra của NHTM tại thời điểm thanh toán. 

Trường hợp thuế nhà thầu do Bên Việt Nam nộp thay 
cho Công ty nước ngoài thì Bên Việt Nam chỉ được 
kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí khi đáp ứng đầy 
đủ điều kiện tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC và khoản 2.37 Điều 4 Thông tư số 
96/2015/TT-BTC. 

Thu hộ tiền từ khách hàng ở Việt Nam phải chịu 

thuế nhà thầu  

 

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài (“DNNN”) có 

phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, 

thỏa thuận với doanh nghiệp Việt Nam (“DNVN”) để 

thực hiện dịch vụ thu hộ tiền dịch vụ của khách hàng 

tại Việt Nam, thì thu nhập của DNNN thuộc đối tượng 

chịu thuế nhà thầu.  

Theo đó, DNVN có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp 

thay thuế nhà thầu cho DNNN theo tỷ lệ thuế GTGT 

5%, thuế TNDN 5% trên doanh thu dịch vụ mà DNNN 

nhận được. (Công văn số 1388/TCT-DNL ngày 

31/03/2020 ban hành bởi Tổng cục Thuế) 

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 

 

Dự án bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh mới được 

hoàn thuế 

 
Ngày 1/4/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 
1393/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án 
đầu tư. 
 
Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới đáp ứng 
quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đầu tư 
thì được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào phát 
sinh trong giai đoạn đầu tư. 
 
Cần lưu ý, nếu dự án đầu tư của Công ty bị chậm tiến 
độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư thì Công ty phải lập đề xuất bằng văn bản với cơ 
quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh tiến độ dự án theo 
quy định (Điều 46 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13). 
 
 
 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/dau-tu/Cong-van-801-CT-TTHT-2020-thue-nha-thau-Cuc-thue-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-439566.aspx
https://triluat.com/van-ban/cong-van-so-1388tct-dnl-31032020-ve-huong-dan-chinh-sach-thue-nha-thau
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/dau-tu/Cong-van-1393-TCT-KK-2020-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu-439127.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/dau-tu/Cong-van-1393-TCT-KK-2020-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu-439127.aspx
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Chấm dứt quyền xuất nhập khẩu (“XNK”), doanh 

nghiệp chế xuất (“DNCX”) có được hoàn thuế 

GTGT? 

 
Ngày 27/3/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 
số 1304/TCT-CS về chính sách thuế GTGT. 
 
Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 
100/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt 
động sẽ được hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa hoặc 
chưa khấu trừ hết. “Chấm dứt hoạt động” ở đây 
được hiểu là chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh để đóng cửa doanh nghiệp. 
 
Theo đó, trường hợp DNCX chỉ chấm dứt thực hiện 
quyền XNK và còn thực hiện hoạt động sản xuất thì 
không phải là chấm dứt hoạt động nên không được 
xét hoàn thuế GTGT theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 
100/2016/NĐ-CP. 
 

Dịch vụ cấp thư tín dụng (L/C) không được miễn 

thuế GTGT 

 
Ngày 22/4/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 
số 1606/TCT-DNL về thuế GTGT đối với dịch vụ thư 
tín dụng của các tổ chức tín dụng. 
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/
QH13, “dịch vụ cấp tín dụng” được miễn tính thuế 
GTGT. Tuy nhiên, “thư tín dụng (L/C)” là một hình 
thức cung ứng dịch vụ thanh toán, không phải dịch 
vụ cấp tín dụng (khoản 15 Điều 4 Luật tổ chức tín 
dụng số 47/2010/QH12). 
 
Do đó, dịch vụ cấp thư tín dụng (L/C) không thuộc 
diện được miễn thuế GTGT. 
 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) 

 

Trả một phần lương Net vẫn phải Gross up 

 
Ngày 30/3/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 
số 1313/TCT-DNNCN về vướng mắc thuế TNCN đối 
với việc quy đổi thu nhập Net và Gross. 
 
Theo Tổng cục Thuế, về nguyên tắc, trường hợp 
Công ty trả tiền lương bao gồm một phần là lương  
 
Net (không bao gồm thuế) và một phần là lương 
Gross (đã bao gồm thuế) thì phần lương Net bắt 
buộc phải quy đổi khi tính thuế TNCN. 
 
Riêng về kỹ thuật tính toán quy đổi một phần lương 
Net (trong đó có phần trả thay tiền thuê nhà) sang 
Gross, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu sửa đổi cho 

phù hợp với thực tiễn khi sửa chính sách hiện hành. 
 

Thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày 

nghỉ phép  

 
Ngày 17/04/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công 
văn số 1524/TCT-DNNCN về vướng mắc thuế 
TNCN đối với việc quy đổi thu nhập Net và Gross. 
 
Tại công văn số 64/QHLĐTL-TL ngày 21/02/2020 
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến 
về ngày chưa nghỉ phép hàng năm như sau: Trường 
hợp người sử dụng lao động đã quy định lịch nghỉ 
hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ 
Luật Lao động, nhưng vì một lý do nào đó người sử 
dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào 
những ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là thời 
gian làm thêm giờ. 
 
Như vậy, trường hợp yêu cầu người lao động làm 
việc vào ngày nghỉ phép hàng năm và thanh toán 
tiền lương cho những ngày này theo hình thức làm 
thêm giờ thì phần thu nhập trả cao hơn so với tiền 
lương ngày làm việc bình thường là thu nhập miễn 
thuế TNCN.  
 
Thuế nhập khẩu  

 
Hàng đặt gia công tại DNCX có được miễn thuế 

nhập khẩu khi tái nhập thành phẩm? 

 
Ngày 23/3/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công 
văn số 1880/TCHQ-TXNK về hàng hóa gia công. 
Theo quy định tại khoản 15 Điều 12 Nghị định số 
87/2010/NĐ-CP, hàng sản xuất, gia công, tái chế, 
lắp ráp tại khu phi thuế quan nếu không sử dụng 
nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì 
thành phẩm nhập khẩu vào nội địa Việt Nam sẽ 
được miễn thuế nhập khẩu. 
 
Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập 
từ nước ngoài thì chỉ chịu thuế nhập khẩu tương 
ứng với tỷ lệ ngoại nhập trong cấu thành sản phẩm. 
Tuy nhiên, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP đã hết hiệu 

TIN TỨC VỀ THUẾ 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-1304-TCT-CS-2020-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang-440632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-1304-TCT-CS-2020-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang-440632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/tien-te-ngan-hang/Cong-van-1606-TCT-DNL-2020-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-dich-vu-thu-tin-dung-cua-To-chuc-tin-dung-442149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/tien-te-ngan-hang/Cong-van-1606-TCT-DNL-2020-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-dich-vu-thu-tin-dung-cua-To-chuc-tin-dung-442149.aspx
http://law.concetti.vn/document/cong-van-1313-tct-dnncn-ve-vuong-mac-thue-tncn-doi-voi-viec-quy-doi-thu-nhap-net-va-gross
http://law.concetti.vn/document/cong-van-1313-tct-dnncn-ve-vuong-mac-thue-tncn-doi-voi-viec-quy-doi-thu-nhap-net-va-gross
Tổng%20cục%20Thuế%20ban%20hành%20Công%20văn%20số%201313/TCT-DNNCN%20về%20vướng%20mắc%20thuế%20TNCN%20đối%20với%20việc%20quy%20đổi%20thu%20nhập%20Net%20và%20Gross.
Tổng%20cục%20Thuế%20ban%20hành%20Công%20văn%20số%201313/TCT-DNNCN%20về%20vướng%20mắc%20thuế%20TNCN%20đối%20với%20việc%20quy%20đổi%20thu%20nhập%20Net%20và%20Gross.
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/Cong-van-1880-TCHQ-TXNK-2020-thue-nhap-khau-doi-voi-san-pham-gia-cong-nhap-khau-439058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/Cong-van-1880-TCHQ-TXNK-2020-thue-nhap-khau-doi-voi-san-pham-gia-cong-nhap-khau-439058.aspx
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lực từ 01/09/2016 nên chỉ những hợp đồng gia công, 
sản xuất tại khu chế xuất đã ký trước thời điểm này 
mới được áp dụng chính sách trên. 
 
Thuế TNDN  

 

Các khoản đóng góp, ủng hộ Covid-19 sẽ được 

trừ khi tính thuế TNDN 

 
Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính 
phủ  cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong 
các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí 
hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, để  ti ế p tụ c tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: 
 

 Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là 
người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu 
tư, kinh doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh 
vào Việt Nam bảo đảm phù hợp với các quy định 
về phòng, chống dịch.  

 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. 

 Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công 
tác trong và ngoài nước của các bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ 
tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao 
quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm 
thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của 
năm 2020. 

 
Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 
29/5/2020. 
 
Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 

với nhiều đối tượng 

 

Đây là những giải pháp trong Nghị quyết 84/NQ-
CP ngày 29/5/2020 
 

 Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 
đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân đang được Nhà nước cho thuê đất 
trực  tiếp  theo Quyết định, Hợp đồng của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức 
trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất 

kinh doanh do  ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối 
với các khoản vay được Chính phủ  bảo lãnh 
cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ 
đến 31/12/2020. 

 Giảm 2% lãi suất  cho vay  trực  tiếp, cho vay 
gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản 
xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 
nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. 

 
Xem chi tiết tại Nghị quyết 84/NQ-CP ban hành ngày 
29/5/2020. 
 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

 

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài 

 
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2020, Nghị định 38/2020/
NĐ-CP ban hành ngày ngày 03/04/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng.  
 
Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp 
dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều 
kiện sau đây về vốn: Vốn pháp định không thấp hơn 
5 tỷ Việt Nam đồng; có chủ sở hữu, tất cả các thành 
viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy 
định của Luật Đầu tư. 
 
Theo Nghị định, doanh nghiệp dịch vụ phải có Đề án 
hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài. Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định 
của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, 
được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này. 
 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-400871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-400871.aspx
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KHÁC 

Đầu tư 

 

Ghi nhận vốn góp khoản chi phí do nhà đầu tư ở 

nước ngoài chi trả hộ 

 
Ngày 09/04/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành 
Công văn số 1068/CT-TTHT về việc ghi nhận vốn 
góp khoản chi phí do nhà đầu tư ở nước ngoài chi 
trả hộ. 
 
Để thực hiện góp vốn đầu tư bằng tiền để thành lập 
doanh nghiệp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài 
phải mở một tài khoản vốn đầu tư tại một Ngân hàng 
thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mọi giao dịch 
chuyển tiền để thực thiện việc góp vốn và các giao 
dịch khác liên quan đến hoạt động góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài 
khoản này. Như vậy, trường hợp Công ty mẹ ở 
nước ngoài có thanh toán hộ cho Công ty Việt Nam 
một số khoản tiền trước khi thành lập như: Tiền thuê 
nhà xưởng, phí tư vấn thành lập doanh nghiệp, thì 
khoản tiền chi hộ, (công ty tại Việt Nam có trách 
nhiệm hoàn trả) không được ghi nhận là khoản vốn 
góp của Công ty mẹ. 
 
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các 
quy định về đầu tư và các quy định hiện hành về 
quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật. Thủ 
tục, hồ sơ đối với khoản tiền Công ty trả lại Công ty 
mẹ đã chi hộ một số chi phí trước khi thành lập, để 
được ghi nhận là vốn góp, đề nghị Công ty liên hệ 
với Ngân hàng nơi mở tài khoản để được hướng 
dẫn chi tiết. 
 
Sửa đổi chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán độc lập. 

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-
BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số 
thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 
Trong đó, Bộ Tài chính đã tập trung sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông tư như: Thông tư số 
199/2011/TT-BTC, Thông tư số 292/2016/T-BTC; 
Thông tư số 297/2016/TT-BTC; Thông tư số 
150/2012/T-BTC; Thông tư số 203/2012//TT-BTC; 
Thông tư số 202/2012/TT-BTC; thông tư số 
157/2014/TT-BTC. 
 
Điểm đáng chú ý của thông tư này tập trung vào 
quản lý phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. 
Điều này thể hiện ở ngay tại điểm 1 của Thông tư số 
39, khi sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 của Thông 
tư số 199/2011/TT-BTC, trong đó quy định, các cơ 
sở đào tạo, bồi dưỡng khóa học kế toán trưởng có 

trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được 
cấp và gửi Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng 
chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng với 11 điểm được sửa 
đổi, bổ sung. 
 
Thông tư số 39 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
1/7/2020. 
 
Thanh toán không dùng tiền mặt  

 
Trong trường hợp Năm trước, công ty phát sinh 
thanh toán bằng tiền mặt với hàng hóa mua vào 
thuộc diện phải thanh toán qua ngân hàng (đã hạch 
toán trên sổ kế toán, không còn số dư công nợ phải 
trả theo đối chiếu công nợ); và Trong năm sau, để 
hợp thức hóa giao dịch, công ty thực hiện thanh toán 
cho bên bán khoản tiền trên bằng hình thức thanh 
toán qua ngân hàng và sau đó được bên bán 
chuyển trả lại số tiền này qua ngân hàng.  
 
Hình thức thanh toán theo cách hợp thức hóa trên 
đây không được xem là thanh toán không dùng tiền 
mặt hợp lệ. Do đó, công ty không được tính vào chi 
phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh 
nghiệp (“TNDN”) cũng như không được khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào tương ứng. (Công văn số 
1366/TCT-KK ngày 31/03/2020 ban hành bởi Tổng 
cục Thuế) 
 
Chi phí mời khách hàng tham quan, khảo sát 

hoạt động của công ty  

 
Trường hợp công ty thực hiện mời khách hàng đến 

tham quan, khảo sát dịch vụ tại công ty, khách hàng 

tự thanh toán chi phí vé máy bay, khách sạn sau đó 

được công ty hoàn trả lại thì các chi phí này sẽ 

không được xét tính trừ vào chi phí khi tính thuế 

TNDN do không có hóa đơn, chứng từ mang tên 

công ty. (Công văn số 232/CT-TTHT ngày 

09/01/2020 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hồ Chí 

Minh) 

 

TIN TỨC KHÁC 

https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2020-tt-btc-sua-doi-che-do-bao-cao-tai-mot-so-thong-tu-linh-vuc-ke-toan-183776-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/thong-tu-39-2020-tt-btc-sua-doi-che-do-bao-cao-tai-mot-so-thong-tu-linh-vuc-ke-toan-183776-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/Cong-van-1366-TCT-KK-2020-thanh-toan-qua-ngan-hang-439125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/Cong-van-1366-TCT-KK-2020-thanh-toan-qua-ngan-hang-439125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-232-CT-TTHT-2020-chi-phi-duoc-tru-Cuc-thue-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-439053.aspx
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LIÊN HỆ 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

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:  

Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 

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 

Chi nhánh tại Nghệ An 

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  

Ông Khúc Đình Dũng 

Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 202) 

Di động : 0903 276 204 

Email: dungkd@icpa.vn 
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