
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  
ECOVIS AFA VIETNAM 

Tháng 1/2021 



 
 

Trang 2 

 

 

1. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30.12.2020 của Chính phủ quy định về người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt 
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định này quy định theo các điều khoản sau của Bộ Luật Lao động: 

- Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với NLĐNN làm việc tại Việt Nam 
theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và NLĐNN làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động. 

- Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) theo khoản 3 Điều 150 của 
Bộ luật Lao động. 

NĐ 152 có hiệu lực từ ngày 15.02.2021 và thay thế các Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 
và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP. 

2. Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11.01.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn 
thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01.02.2019 của Chính phủ về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ 

Theo đó, mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế như sau: 

- DN KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 
Nghị định 13/2019/NĐ-CP, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 
trong 09 năm tiếp theo. 

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với DN KH&CN được tính liên tục kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận DN KH&CN. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, 
kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN thì năm đầu tiên tính thời gian 
miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. 

- Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN, nếu năm nào DN KH&CN 
không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa 
học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của doanh nghiệp thì 
năm đó DN KH&CN không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN của DN KH&CN. 

- Trường hợp DN KH&CN đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh 
doanh được miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì DN 
KH&CN được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đầu tiên đó hoặc đăng 
ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo và xác 
định số thuế phải nộp của năm đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Thông tư 03/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx?anchor=dieu_157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx?anchor=dieu_154
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx?anchor=dieu_150
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx?anchor=dieu_150
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-sua-doi-Nghi-dinh-102-2013-ND-CP-quy-dinh-ve-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-280261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-11-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Bo-luat-Lao-dong-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-302198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-140-2018-ND-CP-sua-doi-bo-sung-cac-Nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-396446.aspx
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1. Công văn số 13/TCT-CS ngày 04.01.2021 
của Tổng cục Thuế về hóa đơn 

Về nguyên tắc, Phiếu xuất kho kiêm vận 
chuyển nội bộ được sử dụng trong các 
trường hợp điều chuyển hàng hóa cho 
các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các 
chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ở ngoài tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở 
kinh doanh đó đóng trụ trở hoặc điều chuyển 
giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc; xuất 
trả hàng từ đơn vị phụ thuộc vè cơ sở kinh 
doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng 
tham gia hội chợ, triển lãm, xuất hàng bán 
lưu động. 

Theo đó, trường hợp công ty có các đơn vị 
hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì 
khi xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ 
sở hạch toán phụ thuộc, đơn vị sử dụng 
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm 
theo Lệnh điều động nội bộ theo hướng dẫn 
tại điểm 2.6 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 
39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Khi giao hàng, công ty chưa chắc chắn bán 
được hàng, nếu xác định là hình thức bán 
hàng lưu động công ty có thẻ lựa chọn sử 
dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 
và lệnh điều động nội bộ theo hướng dẫn tại 
điểm 2.9 Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 
39/2014/TT-BTC. 

2. Công văn số 5216/TCT-CS ngày 
08.12.2020 của Tổng cục Thuế trả lời 
chính sách thuế 

Tổ chức cung cấp nước sạch được để lại 
10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường 
thu được để trang trải chi phí cho hoạt động 
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
sinh hoạt. Số tiền phí để lại xác định là 
khoản thu nhập khác không phải hoạt 
động xã hội hóa (cung cấp nước sạch) 
nên không được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN theo hoạt động xã hội hóa, phải kê 
khai nộp thuế TNDN theo quy định. 

3. Công văn số 118/TCT-CS ngày 13.01.2021 
của Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc 
hồ sơ thu lệ phí trước bạ 

Đối với những trường hợp tổ chức bán xe 
cho cá nhân nhưng không thực hiện việc 
xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, 
Cục Thuế nơi chủ tài sản đăng ký quyền sở 
hữu, sử dụng có trách nhiệm chỉ đạo các Chi 
cục quản lý thuế các đối tượng bán xe (đối 
với trường hợp tổ chức bán xe và người 
mua nằm trên cùng địa bàn một tỉnh) hoặc 
có văn bản đề nghị Cơ quan thuế địa 
phương nơi có tổ chức bán xe (đối với 
trường hợp các tổ chức bán và người mua 
không nằm trên cùng địa bàn một tỉnh) thực 
hiện kiểm tra đối với các tổ chức bán xe, căn 
cứ vào sổ kế toán, chứng từ và hồ sơ của 
đơn vị đối chiếu với quy định của pháp luật 
thuế để tính và truy thu thuế GTGT, thuế 
TNDN; đồng thời yêu cầu tổ chức bán xe 
xuất hóa đơn cho người mua xe theo đúng 
quy định. Cơ quan thuế địa phương nhận 
được yêu cầu xác minh tình trạng hoạt động 
của tổ chức bán xe có trách nhiệm trả lời 
trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. 

Trường hợp Cơ quan thuế nơi có tổ chức 
bán xe ô tô xác định doanh nghiệp bỏ trốn, 
giải thể, phá sản hoặc mua bán nhiều lần mà 
người bán không xuất hóa đơn; Nay người 
sử dụng xe ô tô đăng ký quyền sở hữu, sử 
dụng xe nhưng trong hồ sơ không có hóa 
đơn mua hàng theo quy định nếu có nhu cầu 
mua hóa đơn lẻ thì chủ tài sản phải có trách 
nhiệm nộp thay thuế cho doanh nghiệp. 

4. Công văn số 5561/TCT-TTKT ngày 
28.12.2020 của Tổng cục Thuế hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-
CP 

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi 
và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không 
vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí 
lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) 
phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao 
phát sinh trong kỳ. Tổng chi phí lãi vay 
(sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) 
không được trừ tiếp cho doanh thu cổ 
tức. 

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 
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5. Công văn số 5327/TCT-KK ngày 
15.12.2020 của Tổng cục Thuế về việc kê 
khai, tính thuế và phân bổ thuế GTGT cho 
chi nhánh phụ thuộc 

Trường hợp công ty có trụ sở chính tại tỉnh 
A, kê khai, nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ, có cơ sở sản xuất trực thuộc 
tại tỉnh B, nếu cơ sở sản xuất trực thuộc 
không thực hiện hạch toán kế toán, không tổ 
chức bộ máy kế toán theo quy định thì công 
ty khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp 
thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh B đối với cơ sở 
sản xuất trực thuộc trên địa bàn theo quy 
định tại điểm d, khoản 1, Điều 11 Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC ngày 06.11.2013 của 
Bộ Tài chính. Từ ngày 01.07.2020, Công ty 
thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại 
Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.  

6. Công văn số 5333/TCT-CS ngày 
16.12.2020 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế nhà thầu 

Trường hợp công ty tại Nhật Bản cử chuyên 
gia sang làm việc tại Công ty Việt Nam theo 
Bản ghi nhớ về Thỏa thuận chia sẻ và hoàn 
trả chi phí nhân sự, nếu phát sinh thu nhập 
tại Việt Nam thì sẽ thuộc đối tượng áp dụng 
thuế nhà thầu, nếu không phát sinh thu 
nhập, chỉ là khoản thu hộ, chi hộ thì không 
thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. 

7. Công văn số 5620/TCT-DNL ngày 
31.12.2020 của Tổng cục Thuế về việc 
xuất hóa đơn đối với chi phí xử lý, phát 
mại tài sản đảm bảo 

Trường hợp khách hàng chi trả chi phí liên 
quan đến việc xử lý, phát mại tài sản bảo 
đảm thì ngân hàng xuất hóa đơn GTGT cho 
khách hàng và được trừ vào số tiền thu 
được từ việc phát mại tài sản bảo đảm. 

Trường hợp ngân hàng, khách hàng vay và 
bên thứ 3 thỏa thuận cùng ký hợp đồng dịch 
vụ thu giữ tài sản bảo đảm. Bên thứ 3 xuất 
hóa đơn cho khách hàng vay, ngân hàng đã 
thực hiện ứng trước chi phí dịch vụ này và 
cấn trừ vào tiền phát mại tài sản. Nếu số tiền 
phát mại tài sản không đủ bù đắp chi phí thì 
ngân hàng không được hạch toán phần 
chênh lệch chi phí còn lại vào chi phí của 
ngân hàng bằng hóa đơn bà bên thứ 3 đã 
xuất cho khách hàng.  

8. Công văn số 153/TCT-CS ngày 14.01.2021 
của Tổng cục Thuế về chính sách thuế 

8.1. Về thuế GTGT 

Trường hợp công ty được Ủy ban nhân dân 
tỉnh cho thuế đất trả tiền một lần cho cả thời 
gian thuê để đầu tư xây dựng khối chung cư 
nhiều tầng để bán và có phát sinh chi phí 
đền bù, giải phóng mặt bằng thì giá đất 
được trừ xác định theo quy định tại điểm a.3, 
a.7 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ 
Tài chính. 

8.2. Về thuế TNDN 

Trường hợp Công ty mua Bảo hiểm nhân 
thọ cho khách hàng không phải là người lao 
động của Công ty để làm quà tặng theo 
chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở 
Công thường. Tuy nhiên, hợp đồng bảo 
hiểm là giao dịch giữa Khách hàng và bên 
Công ty bảo hiểm, công ty là người đứng ra 
trả phí năm đầu tiên nhưng hóa đơn lại xuất 
mang tên khách hàng thông qua Hợp đồng 
Bảo hiểm thì khoản chi này không được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thuế 
TNDN. 

8.3. Về thuế TNCN 

Trường hợp khách hàng được công ty đóng 
phí gói bảo hiểm cho năm đầu tiên thì khoản 
phí gói bảo hiểm này không thuộc điều chỉnh 
của Luật Thuế TNDN về thu nhập chịu thuế 
từ quà tặng. 

9. Công văn số 5626/TCT-CS ngày 
31.12.2020 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế TNDN 

Dự án đầu tư mở rộng năm 2020 của Công 
ty sản xuất hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc 
biệt thì không được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ 
dự án đầu tư mở rộng. Dự án đầu tư năm 
2007 sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt của công ty được cấp giấy chứng 
nhận đầu tư trước ngày 01.07.2015 nếu đáp 
ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì tiếp tục 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy 
định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước 
thời điểm ngày 01.07.2015. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM được chúng tôi cập nhật từ các văn 
bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban 
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng 
cung cấp thông tin một cách chính xác cụ thể 
nhất, việc áp dụng các thông tin này trong các 
trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pham@ecovis.com.vn 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA, MBA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 
Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 
 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Tư vấn đào tạo  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn đồng hành  
              cùng doanh nghiệp 
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