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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 

15/10/2020| Nghị định số 122/2020/NĐ-CP 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. 

 

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. 

 

19/10/2020| Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan 

 

 

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

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 

 

24/9/2020| Công văn số 4019/TCT-CS  về chính sách ưu đãi đầu tư khi sát nhập 
địa giới hành chính. 

 

 

 



  
 

2 
 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 CHÍNH PHỦ 

15/10/2020| Nghị định số 122/2020/NĐ-CP 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. 

Theo đó, quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm 

xã hội được quy định như sau: 

 Sau khi được cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan 

đăng ký kinh doanh chia sẻ cho cơ quan bảo hiểm xã hội các thông tin sau: 

+ Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

+ Thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng bảo 

hiểm xã hội của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

 Khi có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan 

đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan bảo hiểm 

xã hội. 

 Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện được sử dụng làm mã số đơn vị 

tham gia bảo hiểm xã hội. 

 Khi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm 

xã hội chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh để thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020) 

 

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. 
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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, 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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19/10/2020| Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan 

Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện 

pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại Nghị định này bao gồm: 

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan. 

b) Vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

c) Vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

d) Vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh xảy ra trong lĩnh vực hải quan thì 

áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

4. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan không được quy định tại 

Nghị định này mà được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định tại các văn bản đó. 

Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp 

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và 

bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 Nghị định này. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định 

tại Nghị định này. 

4. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm: 

a) Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo pháp luật 

Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. 

c) Tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. 

d) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao. 

e) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

 (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020) 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN  

 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ 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 

- 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. 

 

24/9/2020 | Công văn số 4019/TCT-CS  về chính sách ưu đãi đầu tư khi sát nhập 

địa giới hành chính 

Việc xác định Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) để làm căn cứ xem xét miễn, giảm tiền 

thuê đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đầu tư. 

Từ ngày 1/1/2020 toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc huyện Kỳ Sơn nhập vào thành phố Hòa Bình 

và không còn thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn theo Nghị quyết số 830/NQ-UB TVDH14 

ngày 17/12/2019 của UBQH khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện 

thuộc tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, kể từ ngày 01/01/2020, các dự án đầu tư mới được thành lập trên 

địa bàn huyện Kỳ Sơn sẽ không được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê 

đất theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư. 

Trường hợp nếu các dự án đầu tư đã được thành lập trước ngày 01/01/2020, đang được hưởng 

ưu đãi đầu tư đối với tiền thuê đất vì tiếp tục được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời 

gian ưu đãi còn lại (nếu còn). 

Trường hợp còn vướng mắc trong việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư thì đề nghị Cục Thuế có 

ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được 

hướng dẫn theo thẩm quyền. 
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Thông tin liên hệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi nhánh Nha Trang 
Ô ng Nguye n Va n Kie n 
Pho  To ng Gia m đo c 
Gia m đo c chi nha nh Nha Trang 
Email: kien.nv@a-c.com.vn 
Mobile: +84 94 508 7979 
Tel: +84 258 246 5151 - Ext: 202 

 

Chi nhánh Hà Nội 
Ô ng Nguye n Hoa ng Đư c 
Pho  To ng Gia m đo c 
Gia m đo c chi nha nh Ha  No  i 
Email: duc.nh@a-c.com.vn 
Mobile: +84 9 1359 2929 
Tel: +84 24 3736 7879 - Ext: 456 

Trụ sở chính Công ty 
Ô ng Nguye n Ngo c Tha nh 
Pho  To ng Gia m đo c phu  tra ch Tư va n va  Đa o ta o  
Email: thanh.nn@a-c.com.vn 
Mobile: +84 9 0366 0686 
Tel: +84 28 3547 2972 - Ext: 203 
 

Chi nhánh Cần Thơ 
Ô ng Nguye n Hư u Danh 
Gia m đo c chi nha nh Ca n Thơ 
Email: danh.nh@a-c.com.vn 
Mobile: +84 91 815 0488 
Tel: +84 292 376 4995 - Ext: 106   

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

mailto:kien.nv@a-c.com.vn
mailto:kien.nv@a-c.com.vn
mailto:duc.nh@a-c.com.vn
mailto:duc.nh@a-c.com.vn
mailto:thanh.nn@a-c.com.vn
mailto:danh.nh@a-c.com.vn
mailto:danh.nh@a-c.com.vn
mailto:danh.nh@a-c.com.vn
mailto:danh.nh@a-c.com.vn
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A&C là Thành viên của Tổ chức kế toán, kiểm toán và tư 

vấn kinh doanh quốc tế BAKER TILLY INTERNATIONAL 

BAKER TILLY INTERNATIONAL la  To  chư c quo c te  ve  ke  toa n, kie m toa n va  tư va n 

kinh doanh chuye n nghie  p đươ c tha nh la  p na m 1987, tru  sơ  chí nh ta i Global Ôffice, 

Juxon House, 100 St Paul’s Churchyard, London, EC4M 8BU, Vương Quo c Anh. Vơ i he   

tho ng go m 165 Co ng ty tha nh vie n ta i hơn 141 quo c gia, BAKER TILLY 

INTERNATIÔNAL co  the  ta  p hơ p đo  i ngu  nha n sư  co  kinh nghie  m (tư  hơn 2.729 chu  

pha n hu n va  28.000 nha n vie n ta i 745 va n pho ng) trong ha u he t mo i lí nh vư c kinh 

doanh ơ  ha u he t ca c thi  trươ ng tre n the  giơ i đe  đa p ư ng ye u ca u ve  di ch vu  cu a kha ch 

ha ng.  

BAKER TILLY INTERNATIONAL luo n na m trong vi trí  top 10 ca c to  chư c ke  toa n, 

kie m toa n va  tư va n kinh doanh quo c te  vơ i doanh thu ha ng na m hơn 3,8 tí  Dollar My  

(xe p ha ng 8 ha ng na m trong nho m ca c ta  p đoa n ke  toa n, kie m toa n va  tư va n kinh 

doanh ha ng đa u the  giơ i). 

BAKER TILLY INTERNATIONAL co  qui mo  hoa t đo  ng ro  ng va  co  the  cung ca p ca c di ch 

vu  theo ye u ca u cu a kha ch ha ng ơ  qui mo  lơ n va  tre n nhie u quo c gia. Tho ng qua mu c 

tie u “Chăm sóc khách hàng toàn cầu”, Co ng ty tha nh vie n cu a BAKER TILLY 

INTERNATIÔNAL luo n co  ga ng đa m ba o cung ca p di ch vu  chuye n mo n cha t lươ ng cao 

vơ i cung ca ch phu c vu  chuye n nghie  p. 

 

Giới thiệu về Baker Tilly International 
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  Thẩm định giá trị tài sản. 

  Kiểm toán 
 Ba o ca o ta i chí nh. 
 Ba o ca o quye t toa n vo n đa u tư. 
 Ba o ca o xa c đi nh gia  tri  dư  toa n va  quye t toa n co ng trí nh đa u 

tư xa y dư ng cơ ba n. 
 Ba o ca o kinh phí  dư  a n. 

  Dịch vụ kế toán. 

  Giám định tài chính. 

 Hoạt động tư vấn trong ca c lí nh vư c Lua  t, Đa u tư pha p ly , Co  
pha n ho a, Thue , Ta i chí nh doanh nghie  p, Qua n tri  doanh 
nghie  p, Chuye n gia  

 Huấn luyện, bo i dươ ng nghie  p vu  kie m toa n, ke  toa n, ta i 
chí nh, thue  va  ca c chương trí nh co  lie n quan trong lí nh vư c 
kinh te  thi  trươ ng.  

Giới thiệu  
Công ty kiểm toán và tư vấn A&C 

A&C chuyên cung cấp các dịch vụ về kế toán, kiểm toán và tư vấn trong các 

lĩnh vực kế toán – tài chính - đầu tư - quản trị – xây dựng cơ bản, bao gồm: 
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Bản tin này là thông tin chung chỉ cho mục đích nội bộ nên 

không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của tổ 

chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp 

thông tin chính xác và cập nhật nhanh nhất một cách có thể. 

Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin 

này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong 

tương lai. Bất cứ ai khi dựa trên thông tin ở đây để áp dụng 

vào một trường hợp cụ thể nào đó cần có được sự tư vấn từ 

các chuyên viên. 


