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BẢN TIN GỒM NỘI DUNG CHÍNH SAU 

 

12/12/2020 | Nghị quyết số 178/NQ-CP cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 

hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, sau đó được doanh nghiệp nhập 

khẩu thuê gia công lại. 

 

09/10/2020 | Công văn số 12452/TCT-CS Covid 19 

 

09/10/2020 | Công văn số 89924/TCT-CS Covid 19 

 

10/11/2020 | Công văn số 97748/TCT-CS Covid 19 

 

26/11/2020 | Công văn số 5032/TCT-CS Covid 19 

 

03/12/2020 | Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

 

03/12/2020 | Công văn số 5142/TCT-DNNCN ngày 3/12/2020 về thuế TNCN đối 

với hộ gia đình cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đề trồng cây cao su. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

12/12/2020 | Nghị quyết số 178/NQ-CP cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với 

hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, sau đó được doanh 

nghiệp nhập khẩu thuê gia công lại. 

Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 178/NQ-CP về phiên họp thường kỳ 

tháng 11/2020 của Chính phủ. Một nội dung quan trọng được thông qua là Chính phủ chấp 

thuận đề xuất của Bộ Tài Chính cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo 

loại hình sản xuất xuất khẩu, sau đó được doanh nghiệp nhập khẩu thuê gia công lại. 

 

Quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu 

sẽ được bổ sung trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

 

Trên thực tế, cơ quan hải quan, bao gồm cục hải quan địa phương và Tổng cục hải quan đã truy 

thu thuế đối với một số trường hợp gia công lại. Do đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Chính chỉ 

đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế đã ấn định và không truy thu thuế với các trường hợp 

chưa nộp tiền thuế ấn định. 

 

09/10/2020 | Công văn số 12452/TCT-CS Covid 19 

Công văn 12452 ngày 9/10/2020 của Tổng Cục Thuế gửi một doanh nghiệp tại Hải Phòng.  

 

Cách xử lý về thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định tạm dừng hoạt động do ảnh 
hưởng của dịch COVID -19. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID -19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó 
khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp 
tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do 
sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015 của Bộ Tài 
chính, do đó doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng và 
được tính 
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09/10/2020 | Công văn số 89924/TCT-CS Covid 19 

Công văn 89924 ngày 9/10/2020 của Cục thuế Hà Nội  

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công trả cho người lao động 
nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch COVID -19 
được tính vào chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu các khoản chi đáp ứng các điều 
kiện theo quy định. 

 

10/11/2020 | Công văn số 97748/TCT-CS Covid 19 

Công văn 97748 ngày 10/11/2020 của Cục thuế Hà Nội  

Chi phí cách ly người nước ngoài là Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên (không do 
cá nhân làm chủ) được xem là chi phúc lợi cho nhân viên và được trừ cho mục đích thuế TNDN 
nếu các khoản chi đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

 

26/11/2020 | Công văn số 5032/TCT-CS Covid 19 

Công văn số 5032/TCT-CS của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục thuế 

Bình Dương:  

- Chi phí cách ly cho các chuyên gia nước ngoài tại khách sạn, cơ sở cách ly sẽ được tính là chi 

phí được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu:  

(i) có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định; và  

(ii) trên hợp đồng lao động giữa Công ty và chuyên gia người nước ngoài có đề cập đến việc 

Công ty sẽ chi trả tiền nhà ở cho chuyên gia.  

- Chi phí xét nghiệm COVID-19 cho các chuyên gia được coi là khoản chi mang tính chất phúc 

lợi chi trực tiếp cho người lao động và đươc tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN 

theo mức khống chế nếu thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 

78/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư 96/2015). 

 

Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:  
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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 

người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền 

lương, tiền công của người lao động. 

 

03/12/2020 | Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Thông tư 105 gồm 4 chương, 25 điều 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.  

(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2021) 

 

03/12/2020 | Công văn số 5142/TCT-DNNCN ngày 3/12/2020 về thuế TNCN đối 

với hộ gia đình cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đề trồng cây cao 

su. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần 

cao su Lai Châu để thực hiện dự án trồng cây cao su thì thu nhập nhận được khi chia sản phẩm 

với diện tích tương ứng thuộc thu nhập từ đầu tư vốn. 

 

Đối với phần thu nhập của hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp làm công nhân trồng cao su 

do Công ty Cổ phần cao su Lai Châu chi trả được xác định là thu nhập 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. 
 

 


