S&S AUDITING AND CONSULTING COMPANY
8th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: 028-39104.996 – 39104.997
Email: SAMUEL230@HANMAIL.NET
Fax: 028-39104.998
SAMUEL230@SSAUDIT.COM

BẢN TIN CỦA S&S – THÁNG 2 NĂM 2020
Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bản tin thuế và pháp lý cập nhật tháng 2 năm 2020 của S&S.
Chúng tôi tin tưởng rằng bạn sẽ hài lòng với bản tin này và chúng tôi rất sẵn sàng đón nhận bất
kỳ thông tin phản hồi hoặc đóng góp ý kiến của các bạn thông qua email:
samuel230@hanmail.net
Lưu ý: Bản tin này là những tóm tắt sơ bộ để tiện cho các Công ty, bạn đọc tham khảo và nắm được
thông tin. Trong trường hợp có những vướng mắc cụ thể, vui lòng liên hệ với các chuyên gia tại S&S
để được tư vấn chuyên sâu hơn.

Công Ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1,
TP. HCM, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội:
Phòng 702, Lầu 7, Tòa Nhà Vinaconex 9
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel:
84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998
Web: http://www.ssaudit.com

Tel:
Fax:

84 (24) 62 512 199
84 (24) 62 512 201

Hy vọng độc giả sẽ hứng thú với bản tin của chúng tôi! Và chúng tôi rất hân hạnh giải đáp và thảo
luận các vấn đề của các quý doanh nghiệp để đưa ra cách tốt nhất mà chúng tôi có thể hổ trợ quý
doanh nghiệp
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1.1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI
Ngày 24/2/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP bổ sung chính sách miễn phí môn bài
trong năm đầu thành lập đối với doanh nghiệp và năm đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với hộ gia
đình, cá nhân.
Theo đó, "Năm đầu" được miễn phí môn bài sẽ tính theo năm dương lịch, từ ngày 1/1 - 31/12, không tính theo
năm tài chính.
Riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, sẽ được miễn phí môn bài 3 năm, tính từ ngày
được cấp giấy chứng nhận ĐKDN lần đầu.
Nếu có thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh trong năm đầu thành lập hoặc trong 3 năm đầu thành
lập (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa) thì các chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh này cũng được miễn phí
môn bài bằng thời hạn miễn của doanh nghiệp.
Ngoài ra, các trường mầm non công lập, trường phổ thông công lập cũng được bổ sung vào diện miễn nộp phí
môn bài.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2020.

1.2 CÔNG VĂN SỐ 774/TCT-KK VỀ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày 21/2/2020, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn số 774/TCT-KK hướng dẫn Cục Thuế Tp HCM về hoàn
thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Theo đó:
-

Trường hợp Công ty là DNCX thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu
tư theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa
đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) của Bộ Tài chính.

-

Trường hợp Công ty không phải là DNCX thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong
giai đoạn đầu tư (trước khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động) được hoàn thuế GTGT đối với dự án
đầu tư nếu đáp ứng về điều kiện khấu trừ tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
(đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015) của
Bộ Tài chính và điều kiện hoàn thuế tại khoản 3, Điều 18, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3, Điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày
12/8/2016) của Bộ Tài chính.
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2.1 CÔNG VĂN SỐ 858/TCHQ-TXNK VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
Ngày 14/2/2020 Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 858/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng
hóa nhập khẩu để SXXK, theo đó:
+ Trường hợp thuê cơ sở vật chất phục vụ sản xuất xuất khẩu:
✓ Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà
đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu cho doanh nghiệp khác thực hiện gia công một hoặc
một số công đoạn, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa
được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn
thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công bên ngoài.
✓ Trường hợp doanh nghiệp thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp khác; có quyền sử dụng
đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản
xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan
thì được áp dụng việc miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Cơ sở xác
định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐCP.
+ Trường hợp thuê gia công lại để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công theo hợp đồng gia công với thương nhân
nước ngoài, có thuê tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam gia công lại nếu đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa
được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập
khẩu.

2.2 CÔNG VĂN SỐ 938/TCHQ-TXNK VỀ PHÍ BẢN QUYỀN VÀ TIỀN THUÊ MÁY
MÓC THIẾT BỊ
Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, tiền bản quyền (trả cho quyền sử dụng nhãn
hiệu) bắt buộc phải cộng vào trị giá hải quan nếu thỏa mãn đầy đủ 3 điều kiện sau:
+ Chưa có trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;
+ Quyền sử dụng nhãn hiệu phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
+ Việc trả tiền sử dụng nhãn hiệu là một điều kiện của giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu.
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3.1 CÔNG VĂN SỐ 288/BHXH-QLT VỀ VIỆC ĐÓNG BHYT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG
NƯỚC NGOÀI
Ngày 18/2/2020, Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban hành Công văn 288/BHXH-QLT 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 trên
lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ
Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối
tượng đóng BHYT.

3.2 CÔNG VĂN SỐ 422/BHXH-CSXH NGÀY 13/2/2020 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ
ĐỘ BHXH
Tại Công văn này, BHXH Việt Nam đã đề xuất với Bộ Lao động chấp thuận cho những người bị cách ly y tế
do nghi ngờ nhiễm Corona (chưa bị bệnh) cũng được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly. Hiện nay,
Điều 25 Luật BHXH chỉ quy định chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc do bị bệnh, không có
chế độ ốm đau đối với người bị cách ly do nghi mắc bệnh truyền nhiễm.
Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế tại nhà (không có giấy chứng nhận cách ly do
bệnh viện hoặc cơ sở cách ly cấp), BHXH Việt Nam đề xuất giao Trạm Y tế nơi người lao động cư trú cấp
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH căn cứ theo Danh sách những người bị buộc cách ly đã phê duyệt.

3.3 CÔNG VĂN SỐ 3341/BCA-V03 VỀ HIỆU LỰC THẺ TẠM TRÚ
Bộ Công An đã ban hành công văn số 3341/BCA-V03 ngày 05/11/2019 để hướng dẫn về thẻ tạm trú của
người lao động nước ngoài trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp.Theo Bộ Công an, việc sáp nhập Công ty
sẽ dẫn đến thay đổi đơn vị sử dụng lao động kèm đơn vị bảo lãnh cấp thẻ tạm trú đối với người lao động nước
ngoài tại Công ty bị sáp nhập. Do vậy, sau khi sáp nhập, Công ty nhận sáp nhập phải làm lại thủ tục xin giấy
phép lao động và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Người lao động nước ngoài không phải xuất cảnh
do mục đích nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài không thay đổi.

3.4 CÔNG VĂN SỐ 1117/NHNN-TD NGÀY 24/2/2020 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI
PHÁP HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà
nước đã yêu cầu các ngân hàng chủ động đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do dịch Covid-19
để triển khai các giải pháp sau:
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+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày
23/1/2020 - 31/3/2020
+ Cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.
Các ngân hàng được quyền tự đưa ra tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và quyết
định lựa chọn giải pháp hỗ trợ căn cứ vào mức độ thiệt hại, khả năng tài chính, khả năng trả nợ của khách
hàng.

---------------0o0----------------

Nếu quý Công ty có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi – Công

Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn S&S
Trụ sở chính:
Tầng 8, tòa nhà Yoco
41 Nguyễn Thị Minh Khai St, Distict 1,
TP HCM, Việt Nam
Tel: 84 (28) 39 104 996
Fax: 84 (28) 39 104 998

Chi Nhánh Hà Nội:
Phòng 702, Lầu 7, Tòa Nhà Vinaconex 9
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84 (24) 62 512 199
Fax: 84 (24) 62 512 201
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