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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU
VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
02/06/2020| Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
27/05/2020| Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
18/05/2020| Công văn số 2014/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN
18/05/2020| Công văn số 2027/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu
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A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
02/06/2020| Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ
gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.
Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân
2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi
2012) được điều chỉnh như sau:
- Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu
đồng/năm).
Hiện hành mức giảm trừ này là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
Hiện hành mức giảm trừ này là 3,6 triệu đồng/tháng.
Như vậy, quy định mới đã tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế thêm 2 triệu
đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc thêm 800 nghìn đồng/tháng.
Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành được xác định
lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh tại Nghị quyết
954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
(Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020)
 CHÍNH PHỦ
27/05/2020| Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức đóng bình thường
(chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) khi đáp ứng các điều
kiện sau:
- Là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp;
- Trong vòng 03 năm liền trước năm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình
thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động,
bảo hiểm xã hội;
- Thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động, an toàn, vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng
hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với
tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy
ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2020)
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ
18/05/2020| Công văn số 2014/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN
TCT trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Châu âu tại Việt Nam (Eurocham) đề nghị hướng dẫn
một số chính sách tài chính về nhân sự như sau:
 Đối với Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài
- Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài
do NSDLĐ chi trả để NLĐ nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt
Nam là trách nhiệm của NSDLĐ thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu
thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ nước ngoài.
- Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho NLĐ làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam
đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài
chính hoặc quy chế nội bộ của tổ chức và theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TTBTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ. Phần chi công tác phí vượt
mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ.
- Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho NLĐ nước ngoài do công
ty chi trả thay cho NLĐ là lợi ích được hưởng của NLĐ thì các khoản này tính vào thu
nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của NLĐ nước ngoài.
 Đối với Khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống thiên tai
Trường hợp người lao động tại các tổ chức đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai
được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP thì được giảm trừ đối
với các khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

18/05/2020| Công văn số 2027/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu
Trường hợp công ty ở nước ngoài ký hợp đồng với Công ty tại Việt Nam để thực hiện
nghiệp vụ Hedging giá cả hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro biến động nguyên vật liệu
đầu vào (đồng nguyên liệu) cho Công ty tại Việt Nam thì:
- Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và Công ty tại Việt Nam
được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu
nhập (khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty tại Việt Nam
cho từng nghiệp vụ Hedging thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN
trên doanh thu tính thuế là 2%.
- Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và Công ty tại Việt Nam
không được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản
thu nhập (khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty tại Việt
Nam cho từng nghiệp vụ Hedging là khoản thu nhập khác (khoản thu tài chính khác)
của công ty nước ngoài nên không thuộc trường hợp phải khai, nộp thuế GTGT, tỷ lệ %
thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.
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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.

6

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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