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1. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15.10.2020 của Chính phủ quy định về phối 

hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp 

Nghị định quy định quy trình liên thông 04 thủ tục:  

01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp (hoặc chi nhánh, VPĐD); 

02. Khai trình sử dụng lao động; 

03. Đăng ký tham gia BHXH; và  

04. Đăng ký sử dụng hóa đơn. 

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần nộp toàn bộ hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối 

là cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự liên thông hồ sơ với 

cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH và cơ quan thuế. 

Riêng về hồ sơ, ngoài giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, còn phải nộp thêm tài liệu 

khai trình sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng BHXH và đăng ký sử dụng hóa 

đơn. 

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng các biểu mẫu mới tại các Phụ lục ban 

hành kèm Nghị định này.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10.2020. 

2. Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19.10.2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Theo đó, Quyết định công bố danh sách kèm hướng dẫn 09 thủ tục sửa đổi về đăng ký 

thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Một trong những sửa đổi quan trọng của các thủ tục này là áp dụng biểu mẫu đăng ký 

mới ban hành tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP thay cho biểu mẫu cũ ban hành tại 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. 

3. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định về hóa 

đơn chứng từ 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục 

về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. 

Theo đó, NĐ 123 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.07.2022, khuyến khích cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định 

về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01.07.2022. 

Văn bản pháp luật mới 
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Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14.05.2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP  ngày 17.01.2014 sửa đổi NĐ 51, 

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.09.2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30.06.2022. 

Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 NĐ 119 ngày 12.09.2018 quy định về hóa đơn 

điện tử kể từ ngày 01.11.2020. 

Bãi bỏ khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12.01.2015 quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản công khi xử lý tài sản công (hóa đơn bằng 

giấy do Bộ Tài chính đặt in) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26.12.2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia 

(hóa đơn bằng giấy) tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-

BTC ngày 08.02.2012. Trường hợp có thông báo chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử 

bán hàng dự trữ quốc gia thì các đơn vị thực hiện chuyển đổi theo quy định. 

4. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP (NĐ 125) quy định về hành vi vi phạm hành chính, 

hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, 

thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế, hóa đơn. 

Theo đó, người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế 

số 38/2019/QH14 ngày 13.06.2019 và các văn bản hướng dẫn luật này (mà cụ thể là 

NĐ 123 như đã nêu ở trên) trước ngày 01.07.2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn 

điện tử thì bị xử phạt theo NĐ 125 này. 

NĐ 125 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05.12.2020. 

5. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25.09.2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 

nghiệp và tổ chức khác 

5.1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế 

TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 

không quá 200 tỷ đồng. 

5.2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm 

thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm 
toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, 
phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế TNDN và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 
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Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản 

trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu 

năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN năm 

2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới 

thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở 

hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt 

động được tính đủ tháng. 

5.3. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 

2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% 

số thuế TNDN phải nộp của quý. 

5.4. Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của 

doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế 

TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định. 

Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 được tính trên toàn bộ 

thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 

18 Luật Thuế TNDN. 

5.5. Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh 

nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác 

định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

5.6. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập là năm 

2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, 

phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế 

TNDN năm 2020 để hình thành một kỳ tính thuế TNDN. Việc xác định tổng doanh thu 

và số thuế được giảm trong trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 

2020 (12 tháng). 

5.7. Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi 

kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Khi lập hồ sơ khai 

thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành 

kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị 
quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này. 
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1. Công văn số 4073/TCT-CS ngày 

28.09.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNDN 

Nội dung công văn vướng mắc: 

Trường hợp doanh nghiệp do tác động 

của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến 

nguyên vật liệu nhập về không đồng bộ 

dẫn đến không bố trí đủ việc làm cho 

người lao động (NLĐ). Vì vậy, để giữ 

chân NLĐ trong thời gian tạm hoãn hợp 

đồng lao động Công ty chi hỗ trợ cho 

NLĐ là: 2.000.000 đồng/tháng/người thì 

khoản chi trên được coi là khoản chi có 

tính chất phúc lợi hay khoản chi tiền 

lương ngừng việc để được tính vào chi 

phí được trừ khi tính thuế TNDN? 

Trả lời của Tổng cục Thuế: 
Để có cơ sở áp dụng chính sách thuế 

TNDN thì cần làm rõ đây là khoản chi có 

tính chất phúc lợi hay chi tiền lương 

ngừng việc. 

 Nếu khoản chi nêu trên là khoản chi 

có tính chất phúc lợi thì được trừ khi 

tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 4 Thông 

tư số 96/2015/TT-BTC (Tổng số chi 

có tính chất phúc lợi không quá 01 

tháng lương bình quân thực tế thực 

hiện trong năm tính thuế của doanh 

nghiệp). 

 Nếu khoản chi nêu trên là chi tiền 

lương ngừng việc thì được tính toàn 

bộ vào chi phí tiền lương, tiền công và 

được trừ khi tính thu nhập chịu thuế 

TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-

CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015). 

 

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện, đề nghị 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 

ý kiến về vấn đề nêu trên. 

2. Công văn số 4076/TCT-DNNCN ngày 

29.09.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNCN 

Trường hợp xác định Công ty và Chi 

nhánh tại tỉnh thành khác đã kê khai sai 

thuế TNCN của kỳ tính thuế Quý 1, Quý 

2 năm 2019 đối với khoản tiền lương 

Công ty trực tiếp trả cho NLĐ tại Chi 

nhánh thì Công ty và Chi nhánh thực hiện 

khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC. 

Sau khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì: 

 Nếu trong năm 2019 Chi nhánh không 

phát sinh trả thu nhập cho cá nhân thì 

không phải khai quyết toán thuế 

TNCN.  

 Nếu trong năm 2019 Chi nhánh có 

phát sinh trả thu nhập cho cá nhân thì 

Chi nhánh phải khai quyết toán thuế 

TNCN năm 2019, xác định thuế 

TNCN nộp thừa theo quyết toán thuế. 

 

Số thuế Chi nhánh đã nộp thừa được xử 

lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của 

Bộ Tài chính. 

 

3. Công văn số 3997/TCT-CS ngày 

24.09.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế nhà thầu 

Về nguyên tắc trường hợp công ty nước 

ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho 

hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải 

quốc tế, quá cảnh chuyển khẩu, lưu trữ 

hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia 

công thì không thuộc đối tượng nộp thuế 

TNDN tại Việt Nam;  

 

Trường hợp công ty nước ngoài giao gia 

công cho doanh nghiệp trong khu chế 

xuất để sản xuất hàng hóa, sau đó đưa 

hàng hóa vào kho ngoại quan để bán cho 

các khách hàng ở nước  ngoài, hàng hóa  

Công văn mới cần lưu ý 
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được chuyển giao quyền sở hữu tại kho 

ngoại quan trước khi xuất khẩu ra nước 

ngoài thì công ty nước ngoài thuộc đối 

tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam. 

 

4. Công văn số 4111/TCT-DNL ngày 

30.09.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Trường hợp Công ty có nhà máy sản xuất 

thủy điện tại địa phương khác nơi đóng 

trụ sở chính công ty, có phát sinh doanh 

thu thủy điện thì Công ty thực hiện kê 

khai thuế GTGT đối với các nhà máy 

thủy điện tại trụ sở chính và xác định 

riêng số thuế GTGT phát sinh phải nộp 

của từng nhà máy để nộp vào kho bạc 

địa phương nơi có nhà máy sản xuất 

thủy điện theo quy định tại Khoản 1 Điều 

23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.  

Số thuế GTGT phát sinh phải nộp của 

hoạt động sản xuất thủy điện được xác 

định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số 

thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản 

xuất thủy điện tương ứng của từng nhà 

máy.  

Số thuế GTGT đầu vào của các máy 

móc, vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất 

kinh doanh cho các nhà máy thủy điện do 

Công ty mua và kê khai tại trụ sở chính 

nhưng chưa được khấu trừ, Công ty xác 

định riêng cho từng nhà máy thủy điện 

và bù trừ với số thuế GTGT đầu ra phát 

sinh của từng nhà máy vào các kỳ kê khai 

tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ 

theo quy định.  

Đối với số thuế GTGT đầu vào liên quan 

đến chi phí quản lý doanh nghiệp không 

tách riêng được, công ty thực hiện phân 

bổ cho từng nhà máy theo tỷ lệ phần 

trăm doanh thu của từng nhà máy so với 

tổng doanh thu của Công ty trong kỳ tính 

thuế. 

5. Công văn số 4090/TCT-CNTT ngày 
30.09.2020 của Tổng cục Thuế phúc 

đáp công văn số 01200720/SDS-DK 
ngày 05.08.2020 về việc đăng ký là Tổ 

chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ 

liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT), cung cấp 

dịch vụ HĐĐT không có mã của cơ 

quan thuế, cung ấp dịch vụ HĐĐT có 

mã của cơ quan thuế 

Căn cứ các quy định về HĐĐT tại Luật 

Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị 
định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 

68/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang 

xây dựng hệ thống HĐĐT, trong đó có 

các phân hệ kết nối kỹ thuật với các tổ 

chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Sau khi 

hoàn thiện hệ thống HĐĐT, Tổng cục 

Thuế rà soát hồ sơ của doanh nghiệp đã 

gửi và thông báo cho doanh nghiệp để kết 

nối kiểm thử và thực hiện các thủ tục, 

trình tự ký hợp đồng cung cấp dịch vụ 

HĐĐT theo đúng quy định. Dự kiến thời 
gian Tổng cục Thuế hoàn thiện hệ 

thống HĐĐT thông báo cho doanh 
nghiệp là Quý 1/2021. 

Về phương thức kết nối dữ liệu với 

Tổng cục Thuế: Tổng cục Thuế đã ban 

hành Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 

11.05.2020 về việc "Ban hành Quy định 

về các thành phần chứa dữ liệu hóa đơn 

điện tử và phương thức truyền nhận với 

cơ quan thuế". Doanh nghiệp nghiên cứu 

để có giải pháp cập nhật, nâng cấp hệ 

thống khi Tổng cục Thuế có thông báo 

triển khai HĐĐT theo Luật Quản lý thuế 

số 38/2019/QH14 và Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA 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.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn; 

hainam74@gmail.com 

 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0917 705 379 

Email: dungnt.afa@gmail.com 

 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 


