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Trang 2 

 

 

1. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (NĐ 145) bao gồm 11 chương, 115 điều, 5 phụ lục và sẽ có hiệu lực kể 
từ ngày 01.02.2021. NĐ 145 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nhiều nội dung của Bộ luật Lao 
động 2019, đó là: 

▪ Quản lý lao động; 

▪ Hợp đồng lao động;  

▪ Cho thuê lại lao động; 

▪ Đối thoại tại nơi làm việc;  

▪ Tiền lương; 

▪ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

▪ Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;  

▪ Lao động nữ và vấn đề bình đẳng giới; 

▪ Những quy định riêng đối với lao động là người giúp việc gia đình;  

▪ Giải quyết tranh chấp lao động. 

NĐ 145 quy định chi tiết về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc có hưởng lương, theo hướng tăng 
quyền lợi cho người lao động, phù hợp với tinh thần của Bộ luật lao động năm 2019. 

Theo quy định tại Điều 78 NĐ 145, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động ưu tiên tuyển 
dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với 
cả nam và nữ; ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới đối với lao động nữ trong trường hợp hợp 
đồng lao động hết hạn; đồng thời, thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với 
quy định của pháp luật. 
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2. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03.12.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 

Thông tư này quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại 
Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký 
thuế (bao gồm đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; 
thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, 
tổ chức) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 30, Điều 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Luật Quản lý thuế. 

Theo đó, người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc 
các lĩnh vực chuyên ngành khác không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, 
chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng 
không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung 
đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên 
giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại 
Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Bộ Luật Dân sự. 

c) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh 
nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ 
không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ 
không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại 
diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối 
tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, 
Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý 
chương trình, dự án ODA không hoàn lại. 

đ) Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc 
lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc 
có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 

e) Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh 
thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt 
Nam. 

g) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp 
thuế thay cho người nộp thuế khác phải kê khai và xác định nghĩa vụ thuế riêng so với nghĩa vụ của 
người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (trừ cơ quan chi trả thu nhập khi khấu trừ, 
nộp thay thuế thu nhập cá nhân); Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 
toán hoặc tổ chức, cá nhân được nhà cung cấp ở nước ngoài ủy quyền có trách nhiệm kê khai, khấu 
trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài. Tổ chức chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay 
thuế TNCN sử dụng mã số thuế đã cấp để khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khấu trừ, nộp thay. 

h) Người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ Việt 
Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn, 
nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí. 

i) Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cá nhân của 
các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng 
hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. 

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. 

l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 

m) Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu. 

n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 
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1. Công văn số 5265/TCT-DNNCN ngày 11.12.2020 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với 

hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú 

Trường hợp cá nhân không cư trú có tài sản cho thuê tại Việt Nam thì thuộc diện điều chỉnh của pháp 
luật thuế GTGT, thuế TNCN và lệ phí môn bài như đối với cá nhân cư trú. Cá nhân thực hiện việc khai 
thuế, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. 

ĐIỀU 8. KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN 

1. Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế 

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá 

nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ 

chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài 

sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thỏa thuận bên thuê là người nộp thuế. 

a) Nguyên tắc khai thuế 

- Cá nhân trực tiếp khai thuế thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNCN nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản 

trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. 

- Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay 
đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì 

cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay 

đổi. 

- Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản 

cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý. 

... 

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản 

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thỏa 
thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và 

nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN. 

a) Khấu trừ thuế 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế GTGT, thuế TNCN trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá 
nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. 

Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được 
tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật để doanh 

nghiệp, tổ chức khai thay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị. 

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

b) Nguyên tắc khai thuế 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai 

thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời 
người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo 

quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho 

thuê tài sản. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cá nhân để khai theo từng 
hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan 

thuế quản lý. 

… 

Riêng đối với lệ phí môn bài người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế 
căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định và thông báo mức lệ phí môn bài phải 
nộp hằng năm cho người nộp thuế. 

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 
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2. Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26.11.2020 
của Tổng cục Thuế về chi phí cách ly phòng 
chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước 
ngoài 

▪ Về việc xác định chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN: 

- Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho 
chuyên gia nước ngoài, trường hợp doanh 
nghiệp ký HĐLĐ với NLĐ trong đó có ghi khoản 
chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho NLĐ thì 
khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và 
thanh toán theo quy định. 

- Đối với khoản chi phí mua vé máy bay công 
tác cho chuyên gia nước ngoài, nếu khoản chi 
phí được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.9 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi 
bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC 
ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và 
thanh toán theo quy định. 

- Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho 
chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có 
tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao 
động, nếu khoản chi phí này được thực hiện 
theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 
của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại 
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 
22/6/2015 cua Bộ Tài chính) thì được tính vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và 
thanh toán theo quy định. 

▪ Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN: 

Trường hợp người lao động nước ngoài được 
Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng 
chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt 
Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng 
của NLĐ. Do đó, khoản chi nêu trên được tính 
vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền 
công của NLĐ. 

 

3. Công văn số 7897/TCHQ-TXNK ngày 
16.12.2020 của Tổng Cục Hải quan về thuế 
GTGT đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp 
chế xuất (DNCX) gia công lại 

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa DNCX 
với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 
Do đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa ký kết 
hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài 
nhưng thuê DNCX gia công (thuê gia công lại) 
mà nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa 
cung cấp toàn bộ thì sản phẩm gia công khi nhập 
khẩu vào thị trường trong nước doanh nghiệp nội 
địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 
Trị giá tính thuế GTGT là tiền thuê gia công và 
các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định 
tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-
BTC, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC. Không tính vào trị giá tính thuế sản phẩm 
sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà 
doanh nghiệp nội địa đã đưa đi gia công tại 
DNCX theo hợp đồng gia công. 

 

4. Công văn số 105936/CTHN-TTHT ngày 
10.12.2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chữ 
viết không dấu trên hóa đơn điện tử 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.07.2022; Nghị 
định số 51/2020/NĐ-CP ngày 14.05.2010 của 
Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-
CP ngày 17.01.2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 51/2020/NĐ-
CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 
12.09.2018 của Chính phủ 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. 

Trong thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan 
thuế chưa thông báo đơn vị chuyển đổi để sử 
dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 
119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-
CP thì đơn vị vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định 
tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Theo đó: 

Trường hợp Công ty sử dụng chữ tiếng Việt 
không dấu trên hóa đơn điện tử thì các chữ viết 
không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không 
dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa 
đơn theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 
số 26/2015/TT-BTC. Công ty tự chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của nội dung hóa đơn điện tử 
được lập. 
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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 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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