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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

19/10/2020| Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về thuế, hóa đơn.  

 

19/10/2020| Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý thuế. 

 

15/9/2020| Công văn số 3845/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với các 

khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

19/10/2020| Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về thuế, hóa đơn. 

Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này 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. 

Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành 

chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thi và vi 

phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt 

động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng 

ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế 

cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh. 

Đối tượng áp dụng 

1. Người nộp thuế. 

2. Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế, hóa đơn. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020) 

 

19/10/2020| Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý thuế. 

Phạm vi áp dụng 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với 

việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy 

định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, 
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xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan. 

Đối tượng áp dụng 

1. Người nộp thuế. 

2. Cơ quan quản lý thuế. 

3. Công chức quản lý thuế. 

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật 

Quản lý thuế. 

Theo đó, trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì: 

- Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng 

hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn 

phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý, hồ sơ quyết toán thuế năm. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt 

động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng 

hóa đơn; trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo 

quy định thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 

- Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn 

đốc, thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý hành vi vi phạm về quản lý thuế theo quy định 

của Luật Quản lý thuế. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020) 
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15/9/2020| Công văn số 3845/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với các 

khoản chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn. 

15/9/2020 | Công văn số 3845/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với các khoản 

chi cho ngươi lao động được trích từ quỹ công đoàn. 

- Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn tại 

Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản tiền lương do thực hiện các công 

việc tại tổ chức công đoàn (không bao gồm các khoản phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách 

nhiệm) thì khoản tiền lương này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, 

tiền công. 

- Trường hợp người lao động của tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận được khoản 

hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của công đoàn tổng công ty do chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 

thì khoản hỗ trợ này là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 

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. 
 

 


