BẢN TIN PHÁP LÝ,
LAO ĐỘNG VÀ THUẾ
Tháng 02/2020

1

BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU
VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
24/02/2020| Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
24/02/2020| Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật
phòng, chống tác hại của rượu, bia
28/02/2020| Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
04/02/2020| Công văn số 405/TCT-KK v/v khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa
điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản
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A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
 CHÍNH PHỦ
24/02/2020| Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra
hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể:
- 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 02 đối tượng trên thành lập
trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.
Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng
được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này.
(Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020)

24/02/2020| Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật
phòng, chống tác hại của rượu, bia
Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa
điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống
rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản lý việc quảng cáo rượu
có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi
tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia
theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác
hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách
nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động
phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Theo đó, quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia ngoài các địa điểm quy
định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:
- Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép
kinh doanh rượu, bia trước ngày 24/02/2020.
- Nhà chờ xe buýt.
- Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo
chức năng, nhiệm vụ, công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ các lễ hội ẩm thực, văn
hóa có sử dụng rượu, bia.
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Ngoài ra, Nghị định còn quy định các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy
cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương
mại điện tử.

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020)

28/02/2020| Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
thực hiện dự án, bao gồm:
a) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP;
b) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ;
công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh;
c) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải tổ chức đấu thầu theo
quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.
Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị
định này được chọn áp dụng quy định của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng, tổ chức, cá
nhân phải xác định rõ các điều, khoản sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định
này và pháp luật khác, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo đó, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận
được đầy đủ hồ sơ trình duyệt.
Như vậy, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được rút ngắn 10 ngày so với
quy định hiện hành tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015.
Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đối với một số nội dung khác vẫn được giữ
nguyên, đơn cử như:
- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày kể từ ngày nhận được báo
cáo thẩm định.
- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ
mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu (Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển
trước thời điểm đóng thầu).

(Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày
17/3/2015)
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
TỔNG CỤC THUẾ
04/02/2020| Công văn số 405/TCT-KK v/v khai thuế, sử dụng hóa đơn đối
với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản
Tổng cục Thuế hướng dẫn liên quan đến sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng,
Thông báo phát hành và ghi thông tin trên hóa đơn GTGT đối với hoạt động bán hàng
của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi Công ty
đóng trụ sở chính:
1. Về nộp hồ sơ khai thuế cho địa điểm kinh doanh:
Tổng cục Thuế đang thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử đảm bảo Công ty
được sử dụng chữ ký số đã được cấp để ký lên các hồ sơ khai thuế điện tử của địa điểm
kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nơi Công ty đóng trụ sở
chính. Trong thời gian hệ thống dịch vụ thuế điện tử chưa được nâng cấp, Công ty sử
dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp đến
cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh (trực tiếp tại trụ sở hoặc qua bưu
chính).
2. Về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh:
Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công ty có phát sinh bán hàng, có phát sinh doanh
thu thuộc diện khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại địa phương nơi có địa điểm kinh doanh
thì Công ty gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh theo mẫu
TB01/AC, trên thông báo phát hành ghi chỉ tiêu 1, 2, 3, 4 là thông tin của địa điểm kinh
doanh, chỉ tiêu 6 là thông tin của Công ty, chỉ tiêu 7 là tên cơ quan thuế quản lý địa điểm
kinh doanh.
Sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế
quản lý địa điểm kinh doanh theo quy định, Công ty ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của
người bán trên hóa đơn GTGT là thông tin của địa điểm kinh doanh và sử dụng chữ ký
số của Công ty để ký vào hóa đơn.
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Thông tin liên hệ
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính Công ty
Ông Nguyen Ngoc Thanh
Pho Tong Giam đoc phu trach Tư van va Đao tao
Email: thanh.nn@a-c.com.vn
Mobile: +84 9 0366 0686
Tel: +84 28 3547 2972 - Ext: 203

Chi nhánh Hà Nội
Ông Nguyen Hoang Đưc
Pho Tong Giam đoc
Giam đoc chi nhanh Ha Noi
Email: duc.nh@a-c.com.vn
Mobile: +84 9 1359 2929
Tel: +84 24 3736 7879 - Ext: 456

Chi nhánh Nha Trang
Ông Nguyen Van Kien
Pho Tong Giam đoc
Giam đoc chi nhanh Nha Trang
Email: kien.nv@a-c.com.vn
Mobile: +84 94 508 7979
Tel: +84 258 387 6555 - Ext: 102

Chi nhánh Cần Thơ
Ông Nguyen Hưu Danh
Giam đoc chi nhanh Can Thơ
Email: danh.nh@a-c.com.vn
Mobile: +84 91 815 0488
Tel: +84 292 376 4995 - Ext: 106
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Giới thiệu về Baker Tilly International
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 chưc quoc te ve ke toan, kiem toan va tư van
kinh doanh chuyen nghiep đươc thanh lap nam 1987, tru sơ chính tai Global Ôffice,
Juxon House, 100 St Paul’s Churchyard, London, EC4M 8BU, Vương Quoc Anh. Vơi he
thong gom 165 Cong ty thanh vien tai hơn 141 quoc gia, BAKER TILLY
INTERNATIÔNAL co the tap hơp đoi ngu nhan sư co kinh nghiem (tư hơn 2.729 chu
phan hun va 28.000 nhan vien tai 745 van phong) trong hau het moi lính vưc kinh
doanh ơ hau het cac thi trương tren the giơi đe đap ưng yeu cau ve dich vu cua khach
hang.
BAKER TILLY INTERNATIONAL luon nam trong vi trí top 10 cac to chưc ke toan,
kiem toan va tư van kinh doanh quoc te vơi doanh thu hang nam hơn 3,8 tí Dollar My
(xep hang 8 hang nam trong nhom cac tap đoan ke toan, kiem toan va tư van kinh
doanh hang đau the giơi).
BAKER TILLY INTERNATIONAL co qui mo hoat đong rong va co the cung cap cac dich
vu theo yeu cau cua khach hang ơ qui mo lơn va tren nhieu quoc gia. Thong qua muc
tieu “Chăm sóc khách hàng toàn cầu”, Cong ty thanh vien cua BAKER TILLY
INTERNATIÔNAL luon co gang đam bao cung cap dich vu chuyen mon chat lương cao
vơi cung cach phuc vu chuyen nghiep.
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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:

Kiểm toán
Bao cao tai chính.
Bao cao quyet toan von đau tư.
Bao cao xac đinh gia tri dư toan va quyet toan cong trính đau
tư xay dưng cơ ban.
 Bao cao kinh phí dư an.






 Dịch vụ kế toán.
 Giám định tài chính.
 Thẩm định giá trị tài sản.
 Hoạt động tư vấn trong cac lính vưc Luat, Đau tư phap ly, Co
phan hoa, Thue, Tai chính doanh nghiep, Quan tri doanh
nghiep, Chuyen gia
 Huấn luyện, boi dương nghiep vu kiem toan, ke toan, tai
chính, thue va cac chương trính co lien quan trong lính vưc
kinh te thi trương.

8

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.
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