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BẢN TIN                             THÁNG 02 NĂM 2020 

        

NỘI DUNG 

 

I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Công văn số 4317/CT-TTHT ngày 25/02/2020 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương về việc 
không được ghi nhận chi phí hợp lý đối với khấu hao TSCĐ không có giấy tờ chứng 
minh quyền sở hữu  

 

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Công văn số 13544/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc 
không được xuất hoá đơn cho bên thứ ba  

 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

 Công văn số 217/TCT-DNNCN ngày 17/01/2020 của Tổng Cục Thuế về điều kiện 
được đăng ký người phụ thuộc đối với cô, dì, chú, cậu, bác ruột 

 Công văn số 6043/CT-TTHT ngày 18/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn 
quyết toán thuế TNCN năm 2019. 

 Công văn số 2113/CT-TTHT ngày 16/01/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN 
đối với cá nhân không cư trú nhận thu nhập ở nước ngoài 

 

IV. KHÁC 

 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài  
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I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Công văn số 4317/CT-TTHT ngày 25/02/2020 của Cục Thuế Tỉnh Bình 
Dương về việc không được ghi nhận chi phí hợp lý đối với khấu hao TSCĐ 
không thuộc sở hữu của công ty 

Theo công văn này, trường hợp công ty phát sinh các khoản chi phí, chi phí khấu hao TSCĐ không 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty hoặc đất đai, TSCĐ không có giấy 
tờ chứng minh thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của công ty (trừ TSCĐ thuê tài chính) thì Công ty 
không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế của 
Công ty. 

 

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Công văn số 13544/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế TP. HCM về 
việc không được xuất hoá đơn cho bên thứ ba. 

Theo hướng dẫn tại công văn này, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng 
thì Công ty có nghĩa vụ xuất hoá đơn giao cho khách hàng và hạch toán doanh thu theo đúng thời điểm 
và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  

Trường hợp khách hàng yêu cầu Công ty lập hoá đơn cho bên thứ ba để phân bổ một phần chi phí sử 
dụng dịch vụ cho bên thứ ba trong cùng tập đoàn của khách hàng là không phù hợp. 

 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Công văn số 217/TCT-DNNCN ngày 17/01/2020 của Tổng Cục Thuế về điều 
kiện được đăng ký người phụ thuộc đối với cô, dì, chú, cậu, bác ruột 

Theo khoản 1, điều 9, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, các cá nhân 
không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng được đăng ký người phụ 
thuộc bao gồm: 

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. 

- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. 

- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. 

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

Tại khoản 5, điều 4, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/03/2013 của Chính phủ định nghĩa: “Người 
sống cô đơn không nơi nương tựa là người sống độc thân, không có hoặc không còn thân nhân.” 

Vì vậy theo công văn này, trường hợp người lao động làm việc tại Công ty đăng ký người phụ thuộc là 
cô, dì, chú, cậu, bác ruột vẫn có người thân là anh, chị, em ruột, con có đủ khả năng nuôi dưỡng thì 
không được coi là người không nơi nương tựa. Do đó không có căn cứ để tính giảm trừ người phụ 
thuộc đối với trường hợp này. 
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Ngoài ra, theo khoản 1, điều 9, thông tư 111/2013/TT-BTC, các cá nhân không nơi nương tựa để được 
đăng ký là người phụ thuộc phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

- Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: 

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không 
vượt quá 1.000.000 đồng. 

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong 
năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

 

Công văn số 6043/CT-TTHT ngày 18/2/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội 
hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019. 

Liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN năm 2019, Công văn lưu ý một số điểm sau: 

- Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2019 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân 
thực nhận từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. 

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN năm 2019 vẫn xác định theo 
Danh mục ban hành tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014. 

- Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú thì thời điểm bắt đầu tính thuế TNCN sẽ căn cứ vào ngày 
đầu tiên có mặt tại Việt Nam cho mục đích làm việc phát sinh thu nhập tại Việt Nam ghi trên hợp đồng 
hoặc văn bản cử sang Việt Nam. 

- Trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam 
về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì 
nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt 
tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ tháng) không phải 
thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định 
tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia. 

- Người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin kê khai thu 
nhập của người phụ thuộc 

- Đối với người phụ thuộc không nơi nương tựa, chỉ được giảm trừ nếu có đăng ký chậm nhất vào 
ngày 31/12/2019, nếu đăng ký sau ngày 31/12/2019 thì không được giảm trừ cho năm 2019. 

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020, riêng các cá nhân có 
yêu cầu hoàn thuế có thể nộp sau thời điểm này. 

 

Công văn số 2113/CT-TTHT ngày 16/01/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú nhận thu nhập ở nước ngoài. 

Căn cứ điều 2, thông tư số 119/2014/TT-BTC (sửa đổi bổ sung thông tư 111/2013/TT-BTC) thì thu 
nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả 
và nơi nhận thu nhập. 
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Vì vậy, theo công văn này, trường hợp cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương phát 
sinh tại Việt Nam, nhưng nhận tại nước ngoài phải khai thuế theo quý với mức thuế suất 20%. 

 

IV. KHÁC 

Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài  

So với nghị định 139/2016/NĐ-CP, nghị định này bổ sung thêm một số trường hợp được miễn lệ phí 
môn bài như sau: 

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 
tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:  

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới). 

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức này được thành lập trong thời 
gian các tổ chức này được miễn lệ phí môn bài. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (cùng với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa này) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu. 

- Miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020. 
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Các từ viết tắt 

TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CTLD Công ty liên doanh 

TNCN Thuế thu nhập cá nhân  TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

GTGT Thuế GTGT UBND Ủy ban Nhân dân 

TNT Thuế nhà thầu  BTC Bộ Tài Chính 

TSCĐ Tài sản cố định BCT Bộ Công Thương 

TCT Tổng Cục Thuế BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội 

DNCX Doanh nghiệp chế xuất BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

KCX Khu chế xuất CV Công văn 

SDĐNN Sử dụng đất nông nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước  

KCN Khu công nghiệp NTNN Nhà thầu nước ngoài 
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Tran Cong Hung: tran.cong.hung@i-glocal.com 

 

Hanoi Office 
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Tel: +84 4 2220 0334     Fax: +84 4 2220 0335 
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Ta Huong Ly: ta.huong.ly@i-glocal.com 
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