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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

15/06/2020| Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).  

 

02/06/2020| Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14  về điều chỉnh mức giảm trừ gia 

cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. 

 

18/05/2020| Công văn số 2027/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu. 

 

18/05/2020| Công văn số 2014/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

15/06/2020| Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). 

Theo đó, Thông tư 11 đưa ra cách xác định hàng hóa có xuất xứ theo EVFTA, mẫu Giấy 

chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1 cũng như hướng dẫn quy tắc cụ thể mặt hàng, xuất xứ cộng 

gộp, chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa, v.v. 

Những điểm cần chú ý như sau: 

• Quy tắc xuất xứ của hàng hóa bao gồm Xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy. 

• Hàng hóa có xuất xứ được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nộp một trong các 

chứng từ chứng minh. 

xuất xứ sau: 

o Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1; hoặc 

o Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà nhập khẩu đăng ký 

• Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định 

được áp dụng đối với có lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR. 

• Giấy chứng nhận xuất xứ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành. 

• Tất cả các hồ sơ liên quan đến chứng nhận xuất xứ phải được lưu trữ trong vòng ít nhất 3 

năm. 

(Thông tư 11 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.) 
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02/06/2020| Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của 

thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. 

Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được điều 

chỉnh như sau: 

- Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu 

đồng/năm). Hiện hành mức giảm trừ này là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). 

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Hiện hành mức giảm 

trừ này là 3,6 triệu đồng/tháng. 

Như vậy, quy định mới đã tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế thêm 2 triệu 

đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc thêm 800 nghìn đồng/tháng. 

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành được xác định lại số 

thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh tại Nghị quyết 

954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. 

(Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020) 

 

18/05/2020| Công văn số 2027/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu. 

Trường hợp công ty ở nước ngoài ký hợp đồng với Công ty tại Việt Nam để thực hiện 

nghiệp vụ Hedging giá cả hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro biến động nguyên vật liệu đầu 

vào (đồng nguyên liệu) cho Công ty tại Việt Nam thì: 

- Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và Công ty tại Việt Nam được 

xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập 

(khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty tại Việt Nam cho từng  

nghiệp vụ Hedging thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh 

thu tính thuế là 2%. 
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- Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và Công ty tại Việt Nam không 

được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập 

(khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty tại Việt Nam cho từng 

nghiệp vụ Hedging là khoản thu nhập khác (khoản thu tài chính khác) của công ty nước 

ngoài nên không thuộc trường hợp phải khai, nộp thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN trên 

doanh thu tính thuế là 2%. 

 

18/05/2020| Công văn số 2014/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN. 

Tổng Cục thuế trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Châu âu tại Việt Nam (Eurocham) đề nghị 

hướng dẫn một số chính sách tài chính về nhân sự như sau: 

 

1. Đối với Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài 

- Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do 

NSDLĐ chi trả để NLĐ nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam 

là trách nhiệm của NSDLĐ thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế 

TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ nước ngoài. 

- Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho NLĐ làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam đi 

công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính 

hoặc quy chế nội bộ của tổ chức và theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TTBTC thì 

không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ. Phần chi công tác phí vượt mức quy 

định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ. 

- Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do công ty 

chi trả thay cho NLĐ là lợi ích được hưởng của NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập 

chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ nước ngoài. 
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2. Đối với Khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống thiên tai  

Trường hợp người lao động tại các tổ chức đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được 

hành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP thì được giảm trừ đối với các 

khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Văn phòng giao dịch:  
11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

 


