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1.1 CÔNG VĂN SỐ 4641/TCT-DNNCN VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG
TĂNG CA
Ngày 12/11/2019, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 4641/TCT- DNNCN về thuế TNCN đối với tiền
lương tăng ca. Theo đó:
▪

Khi tính tiền lương tăng ca cần xác định số giờ tăng ca được phép tính theo quy định của pháp luật lao
động: Tối đa không quá 200 giờ trong 01 năm; trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ trong 01 năm
theo quy định tại điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp tăng ca vượt quá định mức cho
phép nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật và số giờ vượt mức sẽ không được miễn thuế.

▪

Phần thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc ban đêm, làm tăng ca được trả cao hơn so với mức
tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường cho số giờ tăng ca không vượt quá mức quy
định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.

1.2 CÔNG VĂN SỐ 79762/CT-TTHT VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Ngày 22/10/2019, Cục thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 79762/CT-TTHT về việc kê khai thuế
nhà thầu đối với cá nhân nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:
Trường hợp cá nhân người nước ngoài kí hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới với Công
ty thì:
+ Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng
chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới của cá nhân chịu thuế nhà thầu đối với thu nhập từ kinh
doanh. Công ty có trách nhiệm khấu trừ và khai thay, nộp thay thuế GTGT, thuế TNCN cho cá nhân
kinh doanh người nước ngoài theo mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TTBTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính.
+ Nếu cá nhân nước ngoài không phải thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập
từ hợp đồng chuyển giao công nghệ sản phẩm mới của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu
thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN
theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy
tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc
các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài
khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NG ngày
20/3/2012 của Bộ Ngoại Giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự.
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1.3 CÔNG VĂN SỐ 4490/TCT-KK VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT
Ngày 04/11/2019, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4490/TCT-KK hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối
với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, trong trường hợp số thuế GTGT công ty đã đề nghị hoàn nhỏ hơn
số thuế được hoàn của kỳ kê khai trước đó thì được cộng số thuế GTGT chưa đề nghị hoàn với số thuế GTGT
được hoàn phát sinh của kì đề nghị hoàn tiếp theo. Số thuế GTGT chưa đề nghị hoàn của kỳ trước chuyển qua
kỳ này đã được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu xuất khẩu theo quy định trong kỳ trước thì không phải thực hiện
phân bổ lại trong kỳ này.

1.4 CÔNG VĂN SỐ 22111/CT-TTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngày 04/11/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 22111/CT-TTHT về chính sách thuế
về việc góp vốn đầu tư. Theo đó:
▪

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng kí
thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại
tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Chứng từ góp vốn thực hiện
theo quy định Điều 13 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015.

▪

Tuy nhiên, trường hợp chuyển khoản tiền ứng trước để thanh toán tiền thuê đất thành khoản vốn góp
thì ngoài chứng từ giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, biên bản họp hội đồng thành viên về góp vốn
thì hồ sơ phải có bản đối chiếu công nợ với bên cho thuê đất và xác nhận của ngân hàng cung ứng
dịch vụ tài Khoản về khoản vay (tạm ứng) nước ngoài của Công ty quy định tại Điều 9 và khoản 8
Điều 14 Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.5 CÔNG VĂN SỐ 4731/TCT-TVQT NGÀY 19/11/2019 VỀ THÔNG BÁO PHÁT
HÀNH HÓA ĐƠN
Ngày 19/11/2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công Văn số 4731/TCT-TVQT về việc công khai thông báo phát
hành hóa đơn của người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế.
Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế
các tỉnh phải đăng tải Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp lên website ngành Thuế trong thời hạn
2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.
Phía doanh nghiệp cần lưu ý, Thông báo phát hành hóa đơn kèm hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan
thuế quản lý chậm nhất là 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn phải
đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư 39/2019/TT-BTC và sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TTBTC.
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2.1CÔNG VĂN SỐ 8604/NHNN-QLNH NGÀY 4/11/2019 VỀ TÀI KHOẢN NHẬN
THANH TOÁN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
▪

Theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013), Văn phòng điều
hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam là đối tượng người cư trú. Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ
của người cư trú là tổ chức được quy định cụ thể tại Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014
hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú
tại ngân hàng được phép.

▪

Điểm a khoản 7 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định
hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (Thông tư 32/2013/TT-NHNN) quy định: Người cư
trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định sau: “Đối với chi phí ngoài
nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu thông qua đấu thầu quốc tế theo quy định tại Luật Đấu
thầu: nhà thầu được chào thầu bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ
đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chi trả và chuyển ra nước ngoài”.

Căn cứ các quy định pháp lý nêu trên, nhà thầu nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam thực hiện mở tài khoản
tại ngân hàng được phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Khoản thanh toán ngoại tệ nhà thầu nhận từ
chủ đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN được chủ đầu tư thanh toán
vào tài khoản của nhà thầu mở tại ngân hàng Việt Nam để nhà thầu thanh toán ra nước ngoài chi trả cho các
chi phí ngoài nước hoặc thanh toán cho nhà thầu phụ.

2.2CÔNG VĂN SỐ 8291/BKHĐT-PC NGÀY 6/11/2019 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ
TỤC ĐẦU TƯ
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, trong hồ sơ dự án đầu tư phải có tài
liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo
lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Đối với giấy tờ, tài liệu do nước ngoài cấp, việc bắt buộc hay được miễn hợp pháp hóa lãnh sự được căn cứ
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và Điều 9 Nghị định 111/2011/NĐ-CP .
Trường hợp nhà đầu tư có ký hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp thì việc ký kết hợp đồng, quyền, nghĩa
vụ phát sinh từ hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh
nghiệp số 68/2014/QH13.
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3.1NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP NGÀY 15/11/2019 QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG
TỐI THIỂU VÙNG
Ngày 15/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị Định số 90/2019/ND-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng,
theo đó, một số điểm đáng lưu ý sau đây:
Mức lương tối thiểu vùng
Từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như
sau:
- Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 5.7% tương đương 240.000 đồng từ 4.180.000 đồng)
- Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 5.7% tương đương 210.000 đồng từ 3.710.000 đồng)
- Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 5.5% tương đương 180.000 đồng từ 3.250.000 đồng)
- Vùng IV: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 5.1% tương đương 150.000 đồng từ 2.920.000 đồng)
Thay đổi địa bàn
Một số địa bàn được chuyển từ Vùng III lên Vùng II và Vùng IV lên Vùng III như sau:
-

Chuyển từ Vùng III lên Vùng II: Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến
Tre.
Chuyển lên Vùng III: Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An, Đông
Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa, Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến
Tre.

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Đây là mức lương tối thiểu dành cho người lao động làm những công việc giản đơn, đối với người phải qua
học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu phải cộng thêm ít nhất 7%.
Địa bàn vùng áp dụng mức lương tối thiểu 2020 tham khảo Phụ lục đính kèm Nghị định.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018.

3.2LUẬT SỐ 45/2019/QH14 NGÀY 20/11/2019 VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Ngày 20/11/2019, Quốc Hội đã ban hành Bộ luật lao động mới, theo đó so với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện
hành số 10/2012/QH13 , Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý sau đây:
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- Tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động
Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ chính thức được tăng lên 60 tuổi 03 tháng với nam; 55 tuổi 04 tháng
với nữ.
Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ.
Đến năm 2028, nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.
- Dịp lễ Quốc khánh được nghỉ 2 ngày
Từ dịp lễ Quốc khánh năm 2021, người lao động trên cả nước được nghỉ 02 ngày, thay vì chỉ có 01
ngày như hiện nay, có thể sẽ được nghỉ thêm vào ngày 01/09 hoặc ngày 03/09.
- Người lao động được nghỉ việc mà không cần lý do
Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần
lý do, chỉ cần đảm bảo yêu cầu về thời gian báo trước là 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và 45
ngày với hợp đồng không xác định thời hạn.
- Không còn quy định hợp đồng lao động theo mùa vụ
Bộ luật Lao động mới chỉ quy định 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng không xác định thời hạn và
hợp đồng xác định thời hạn. Loại hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng đã không còn được quy định trong Bộ luật này, mà được gộp chung vào loại hợp đồng
xác định thời hạn...
- Không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động
Bộ luật mới nghiêm cấm các công ty, doanh nghiệp thu phí tuyển dụng.
- Hình thức hợp đồng lao động
Ngoài tên gọi là "Hợp đồng lao động", doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận ký hợp đồng theo
tên gọi khác, miễn sao trong hợp đồng thể hiện đầy đủ các nội dung về việc làm có trả lương, sự quản lý, điều
hành, giám sát của một bên.
Về hình thức hợp đồng, có thể ký hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử. Đối với hình thức giao kết bằng lời
nói, nay chỉ còn cho phép đối với hợp đồng dưới 1 tháng, thay vì trước đây là dưới 3 tháng.
- Thời gian thử việc
Về thời gian thử việc, Bộ Luật mới cho phép tăng thời gian thử việc tối đa lên 180 ngày (trước đó chỉ 60 ngày)
đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp.
Bộ Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày
18/6/2012.
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3.3CÔNG VĂN SỐ 2618/BHXH-QLT NGÀY 13/11/2019 VỀ VIỆC CẤP THẺ BHYT
Công văn nhắc nhở các doanh nghiệp tại địa bàn TP. HCM khẩn trương đóng đủ tiền BHXH, BHYT của năm
2019 trước ngày 31/12/2019 để kịp thời gia hạn thẻ BHYT cho người lao động kể từ ngày 1/1/2020.
Trường hợp chậm đóng tiền BHXH, BHYT năm 2019 dẫn đến không kịp gia hạn thẻ BHYT từ 1/1/2020 cho
người lao động, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả viện phí BHYT.

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

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 (24) 62 512 199
Fax: 84 (24) 62 512 201
====0o0=====
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