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Doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn 

bài của cá nhân có nhiều nhà cho thuê  

Thông tư 302/2016/TT-BTC (sau đây gọi tắt là “Thông tư 

302”)  do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/11/2006 đã xác 

định rõ lệ phí môn bài được tính cho từng địa điểm kinh 

doanh, tức là hợp đồng cho thuê và quy định rõ mức lệ phí 

môn bài căn cứ vào doanh thu cho thuê theo hợp đồng. 

Tuy nhiên, do việc hướng dẫn chưa rõ nên việc vận dụng 

và kê khai có sự khác nhau.  

Ngày 09/07/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 

65/2020/TT-BTC (sau đây gọi tắt là “Thông tư 65”) để 

hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định mức 

lệ phí môn bài. 

Cá nhân cho thuê nhà hiện nay phải kê khai và nộp 3 sắc 

thuế, đó là: 

• Lệ phí môn bài: kỳ khai và nộp thuế mặc định là 

theo năm dương lịch; và 

• Thuế TNCN và thuế GTGT: Có thể lựa chọn kỳ 

khai và nộp thuế theo kỳ thanh toán trên hợp đồng 

thuê hoặc theo năm dương lịch.  

Trong giới hạn của bài viết này, Đại lý thuế QPT chỉ đề cập 

đến việc kê khai và nộp Lệ phí môn bài trường hợp cá 

nhân có nhiều nhà cho thuê.  

Nếu cá nhân có nhiều căn nhà cho thuê thì cá nhân đó có 

nghĩa vụ kê khai và nộp lệ phí cho từng hợp đồng, tại cơ 

quan thuế quận huyện quản lý từng căn nhà cho thuê đó. 

Có nghĩa là nếu cá nhân có 3 căn nhà tại 2 địa phương 

khác nhau thì cá nhân phải kê khai và nộp thuế 3 lần cho 

3 hợp đồng thuê tại 2 chi cục thuế quận huyện quản lý  3 

căn nhà này.  

Về mức lệ phí môn bài phải nộp cho từng hợp đồng thuê, 

Thông tư 302 đã hướng dẫn cách tính mức lệ phí môn bài 

cho từng hợp đồng như bảng sau: 

Doanh thu cho thuê 

(VND/năm) 

Lệ phí môn bài 

(VND/năm) 

Trên 500 triệu 1.000.000 

Trên 300 triệu đến 500 triệu 500.000 

Trên 100 triệu đến 300 triệu 300.000 

Dưới 100 triệu Miễn nộp 
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Tuy nhiên, do Thông tư 302 chưa hướng dẫn rõ cách tính 

doanh thu cho thuê để làm căn cứ tính mức lệ phí môn 

bài, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Do đó, Thông tư 

65 đã hướng dẫn rõ cách tính doanh thu làm căn cứ tính 

mức lệ phí môn bài như sau: 

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài 

đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu 

tính Thuế TNCN của các hợp đồng cho thuê tài sản của 

năm tính thuế.  

• Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho 

thuê tài sản tại một địa điểm thì: doanh thu để làm 

căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa 

điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho 

thuê tài sản của năm tính thuế.  

• Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại 

nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định 

mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm là tổng 

doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của 

các địa điểm của năm tính thuế, bao gồm cả 

trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp 

đồng cho thuê tài sản. 

Như vậy có thể hiểu rằng, doanh thu làm căn cứ tính lệ 

phí môn bài là doanh thu của tất cả các hợp đồng thuê 

phát sinh trong năm. Theo quan điểm của Đại lý thuế QPT, 

quy định tại Thông tư 65 đã rõ ràng hơn và thuận lợi cho 

công tác hành thu, tuy nhiên khi áp dụng thực tế sẽ có một 

số điểm cần bàn: 

• Trường hợp 1: Cá nhân có 2 căn cho thuê tại 2 địa 

phương. Giả sử 1 căn có doanh thu 100 triệu đồng, 

căn còn lại có doanh thu 500 triệu đồng. Như vậy, 

Lệ phí môn bài phải nộp cho cơ quan thuế quản lý 

mỗi căn đều là 1 triệu đồng dù doanh thu căn 1 chỉ 

bằng 1/5 căn thứ 2.  

• Trường hợp 2: Hai cá nhân có cùng mức doanh thu 

cho thuê 600 triệu. Cá nhân A chỉ có 1 căn nhà cho 

thuê thì đóng lệ phí môn bài 1 triệu, trong khi cá 

nhân B có 3 căn (mỗi căn doanh thu 200 triệu) phải 

đóng lệ phí môn bài 3 triệu (1 triệu/căn x 3 căn).  
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• Trường hợp 3: Thực tế hiện nay, việc kê khai và 

nộp thuế thuê nhà thường được ủy quyền cho 

doanh nghiệp đi thuê do doanh nghiệp muốn bảo 

vệ chi phí thuê được trừ khi tính thuế. Việc doanh 

nghiệp yêu cầu chủ nhà cung cấp toàn bộ hợp đồng 

cho thuê của tất cả các căn nhà cho thuê để có căn 

cứ khai doanh thu tính lệ phí môn bài là điều khó có 

thể chấp nhận.  
 

• Trường hợp 4: Giả sử doanh nghiệp thuê nhà làm 

văn phòng ở mức 80 triệu đồng/năm. Trong hợp 

đồng doanh nghiệp có nghĩa vụ khai và nộp thuế 

thay cho chủ nhà. Do thấy doanh thu cho thuê 80 

triệu đồng < ngưỡng chịu thuế 100 triệu đồng nên 

Doanh nghiệp không khai và nộp Lệ phí môn bài 

cũng như thuế GTGT, TNCN. Tuy nhiên sau đó chủ 

nhà cho thuê tiếp 1 căn khác cho 1 Doanh nghiệp 

khác, giả sử ở mức 60 triệu/ năm. Khi đó, doanh 

thu làm căn cứ tính lệ phí môn bài là 140 triệu và lệ 

phí môn bài phải nộp cho mỗi căn là 300.000/năm.  

 

 

Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC: 

“Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân 

mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh 

nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác 

định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, 

chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế 

thay cho cá nhân”. Như vậy trong trường hợp này, 

Doanh nghiệp chịu rủi ro chi phí thuê nhà 80 triệu 

đồng không được trừ khi tính thuế TNDN do không 

có chứng từ nộp thay lệ phí môn bài 300.000 đồng 

cho chủ nhà. 
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Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần 

mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ngày 03/07/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Thông tư 13/2020/TT-BTTTT (sau đây gọi tắt là “Thông tư 

13”) quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm 

phần mềm đáp ứng quy trình có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 19/08/2020. 

Thông tư 13 quy định việc xác định hoạt động sản xuất 

sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng 

ưu đãi Thuế TNDN. Trong đó, quy trình sản xuất phần 

mềm bao gồm 07 công đoạn:  

(1) xác định yêu cầu,  

(2) phân tích và thiết kế,  

(3) lập trình, viết mã lệnh,  

(4) kiểm tra, thử nghiệm phần mềm,  

(5) hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm,  

(6) cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, 

bảo hành sản phẩm phần mềm,  

(7) phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm. 

Về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 

đáp ứng quy trình thì hoạt động sản xuất một sản phẩm 

phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp được xác định là 

hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy 

trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực 

hiện ít nhất một trong hai công đoạn:  

(1) xác định yêu cầu,  

(2) phân tích và thiết kế,  

Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy 

trình được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu tương 

ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, 

doanh nghiệp đã thực hiện:  

a) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn 

Xác định yêu cầu: Mô tả ý tưởng về phương thức phát 

triển sản phẩm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản 

phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; mô tả đề xuất, 

kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối 

với sản phẩm; mô tả phân tích chi tiết nghiệp vụ; mô tả 

yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm; mô tả nội dung tư 

vấn điều chỉnh quy trình; biên bản thống nhất yêu cầu, xét 

duyệt yêu cầu, mô tả khả năng kiểm soát và các cơ sở để 
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xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm; hoặc các tài 

liệu có nội dung tương tự. 

b) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn 

Phân tích và thiết kế: Mô tả yêu cầu; mô tả bài toán phát 

triển; mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu 

hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng 

kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu 

cầu phần mềm vào môi trường vận hành, liệt kê các yêu 

cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần 

thiết; mô tả mô hình dữ liệu, mô hình chức năng, mô hình 

luồng thông tin; mô tả giải pháp phần mềm; thiết kế giải 

pháp, thiết kế hệ thống phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết 

kế kiến trúc, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần của 

phần mềm; thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần 

mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng; hoặc các 

tài liệu có nội dung tương tự. 

c) Tài liệu chứng minh tùng tác nghiệp của công đoạn 

Lập trình, viết mã lệnh: Một số đoạn mã nguồn chính thể 

hiện doanh nghiệp có viết mã lệnh phần mềm; mô tả hệ 

thống phần mềm đã được tích hợp; hoặc các tài liệu có 

nội dung tương tự. 

d) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn 

Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm: Kịch bản kiểm tra, thử 

nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; mô tả kết quả thử 

nghiệm phần mềm, kết quả kiểm thử hệ thống phần mềm, 

kết quả kiểm thử chức năng phần mềm, kết quả thẩm định 

chất lượng phần mềm; mô tả đánh giá khả năng gây lỗi; 

mô tả kết quả kiểm thử bảo mật, an toàn thông tin cho 

phần mềm; xác nhận phần mềm đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng; biên bản nghiệm thu phần mềm; hoặc các tài 

liệu có nội dung tương tự. 

đ) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn 

Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm: Giới thiệu đầy đủ về 

sản phẩm phần mềm; hướng dẫn cài đặt (trong trường 

hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói), hướng dẫn sử dụng 

sản phẩm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ (cho người sử 

dụng hoặc người thuê dịch vụ); bản sao chứng nhận đăng 

ký mẫu mã (nếu có); bản sao chứng nhận đăng ký quyền 

sở hữu trí tuệ (nếu có); hoặc các tài liệu có nội dung tương 

tự. 
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e) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn 

Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, 

bảo trì sản phẩm: Biên bản hoặc hợp đồng chuyển giao 

(trọn gói sản phẩm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới 

dạng cho thuê); hướng dẫn cài đặt sản phẩm phần mềm 

(trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói); mô tả kết 

quả cài đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách 

hàng trong trường hợp chuyển giao trọn gói hoặc trên hệ 

thống cung cấp dịch vụ trong trường hợp cho thuê sản 

phẩm phần mềm); nội dung đào tạo, hướng dẫn (người 

sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); mô tả hoạt động kiểm 

tra sản phẩm phần mềm sau khi bàn giao hoặc sản phẩm 

phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; mô tả hoạt 

động sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau bàn giao hoặc sản 

phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; mô tả 

hoạt động hỗ trợ sau bàn giao trong quá trình cho thuê 

dịch vụ; mô tả hoạt động bảo hành sản phẩm sau bàn giao 

hoặc trong quá trình cho thuê dịch vụ; mô tả hoạt động 

bảo trì sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách 

hàng hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ). 

 

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sản 

phẩm phần mềm tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của 

các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt 

động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản 

xuất phần mềm đáp ứng quy trình; gửi, cập nhật thông tin 

về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản 

xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế 

được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công 

nghệ thông tin) để tổng hợp; đảm bảo các hoạt động sản 

xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm 

của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các 

quy định pháp luật liên quan khác. 

Như vậy, kể từ ngày 19/08/2020 để được hưởng ưu đãi 

Thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần 

mềm thì sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp phải đáp 

ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 13 quy định việc 

xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng 

quy trình. 
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Ấn định Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

giao dịch cho vay tiền không tính lãi suất 

Ngày 10/08/2020, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 

số 3231/TCT-CS hướng dẫn Cục thuế Tỉnh Nam Định liên 

quan đến chính sách thuế đối với hoạt động hoạt động cho 

doanh nghiệp nội địa vay tiền và hoạt động vay tiền của 

doanh nghiệp nước ngoài không tính lãi suất tại Công ty 

TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh.  

Theo đó, Công ty TNHH Smart Shirts Gannents 

Manufacturing Bảo Minh giao dịch cho vay không tính lãi 

được xác định là giao dịch không theo giá thị trường. Do 

đó doanh thu lãi vay được cơ quan thuế ấn định lại theo 

lãi suất của các khoản vay cùng loại hoặc tương đương 

trên thị trường.  

Trường hợp Công ty TNHH Smart Shirts Gannents 

Manufacturing Bảo Minh vay tiền của công ty nước ngoài, 

sau đó cho Công ty TNHH DT Ý Yên vay lại không tính lãi 

suất.  

 

Tổng cục thuế đã căn cứ quy định tại để hướng dẫn cho 

trường hợp trên: 

• Khoản 2 Điều 36 của Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11 ngày 29/11/2006  quy định về nguyên 

tắc ấn định thuế,  

• Tiết b Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 123/2012/TT-

BTC ngày 27/7/2012 của BTC hướng dẫn về doanh 

thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN,  

• Khoản 8 Điều 4 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

ngày 31/12/2013 của BTC quy định về đối tượng 

không chịu thuế GTGT, 

• Khoản 1 Điều 1, Khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 

103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của BTC hướng 

dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, 

cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có 

thu nhập tại Việt Nam, về đối tượng chịu thuế và xác 

định thu nhập chịu thuế GTGT của nhà thầu nước 

ngoài. 

• Khoản 3a Điều 20 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC 

và phương pháp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên 

GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh 

thu. 
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Theo đó, chính sách thuế cụ thể áp dụng cho trường hợp 

này như sau: 

Về Thuế giá trị gia tăng:  

Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh 

doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không 

phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. 

Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:  

Từ năm 2017 đến năm 2018, Công ty TNHH Smart Shirts 

Garments Manufacturing Bảo Minh cho Công ty TNHH DT 

Ý Yên vay tiền không tính lãi suất thì đây là hoạt động cho 

vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản 

vay này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn 

định theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 của Luật 

Quản lý thuế số 78/2006/QH11. 

Về Thuế nhà thầu của công ty nước ngoài: 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình 

thực tế tại doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 

Như vậy đối với hoạt động cho vay không tính lãi suất, 

mặc dù bên cho vay không thu được bất kỳ khoản thu 

nhập nào từ việc cho vay (lãi vay bằng 0), tuy nhiên vẫn 

có khả năng bị truy thu Thuế TNDN do thu nhập cho vay 

bị cơ quan thuế ấn định lại theo mức lãi suất của các 

khoản vay cùng loại hoặc tương đương trên thị trường. 

Đối với trường hợp bên cho vay là công ty nước ngoài thì 

bên đi vay ở trong nước có khả năng bị truy thu thuế thu 

nhập doanh nghiệp của nhà thầu do cơ quan thuế ấn định 

lại theo mức lãi suất của các khoản vay cùng loại hoặc 

tương đương trên thị trường
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Xử lý hồi tố thay đổi trần lãi suất giao dịch liên 

kết 20% lên 30% EBITDA 

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là “Nghị định 

68”) ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (sau đây gọi 

tắt là “Nghị định 20”) ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy 

định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết. Theo đó mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch 

liên kết được tăng lên 30% EBITDA so với mức cũ là 20% 

EBITDA, áp dụng cho kỳ tính thuế 2019 và hồi tố cho kỳ 

thuế năm 2017, 2018.  

Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 

2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 

số 68/2020/NĐ-CP để hướng dẫn chi tiết việc xử lý hồi tố 

cho từng năm 2017, 2018 và 2019.  

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn một 

số nội dung liên quan đến quy định áp dụng hiệu lực thi 

hành của Nghị định cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và 

xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018, cụ thể như sau:  

 

1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019: 

Nghị định 68 quy định: “1. Nghị định có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2019.” 

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán 

thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 

31/3/2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai Quyết 

toán Thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 68. 

Đối với các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán 

thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 68. . 

2. Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính Thuế TNDN năm 

2017, 2018: 

a. Về phạm vi áp dụng: 

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20 cho các năm 2017, 2018 

chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 của 

Nghị định 20 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Nghị 

định số 68, cụ thể: 
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- Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%; 

- Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi đi 

vay trừ  (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay); 

- Không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung 

tại điểm (b) (chuyển tiếp chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng 

miễn áp dụng) tại Nghị định 68 cho các năm 2017, 2018. 

b. Về việc thực hiện bù trừ số thuế TNDN đã nộp trong 

các năm 2017 và 2018: 

Trường hợp áp dụng tính toán lại phạm vi theo quy định 

tại Nghị định 68, nếu số thuế TNDN giảm thì sẽ được giảm 

số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể: 

- Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra: 

Người nộp thuế thực hiện bù trừ phần chênh lệch số tiền 

thuế TNDN và tiền chậm nộp tương ứng vào số thuế 

TNDN năm 2020. Nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì 

được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể 

từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế 

TNDN còn lại chưa bù trừ hết. 

 

 

- Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, 

quyết định xử lý: 

Người nộp thuế đề nghị Cục thuế, Chi Cục thuế quản lý 

trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp. Căn cứ đề 

nghị của người nộp thuế; các hồ sơ liên quan, bao gồm tài 

liệu của doanh nghiệp và tài liệu, biên bản của Đoàn thanh 

tra, kiểm tra, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số 

thuế TNDN phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để thực 

hiện bù trừ phần chênh lệch vào số thuế TNDN năm 2020. 

Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối 

hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát, xác định số 

liệu của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế. 

Tương tự trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, nếu 

năm 2020 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế 

TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc 

thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù 

trừ hết. 
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c. Về địa điểm, hình thức thực hiện: 

Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ 

sở cơ quan quản lý thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm 

tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh 

lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2017, 

2018. 

Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc 

đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh 

lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế. 
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Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 

Ngày 10/08/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 

đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020. 

Theo đó, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, 

không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các 

năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có) đối với: 

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được 

Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp 

đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình 

thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh 

doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-

19. 

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất 

có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng 

chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, 

thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. 

Quyết định cũng hướng dẫn chi tiết hồ sơ giảm tiền thuê 

đất tại Điều 4. Theo đó, người thuê đất có nghĩa vụ nộp 01 

bộ hồ sơ giảm tiền thuê đất từ ngày 10/08/2020 đến ngày 

31/12/2020, gồm có  

• Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo mẫu và  

• Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê 

đất của Cơ quan có thẩm quyền.  

Hồ sơ nộp sau ngày này (từ ngày 01/01/2021 về sau) sẽ 

không được chấp nhận.  



ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T 

BẢN TIN THUẾ THÁNG 9 NĂM 2020 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

19 
QPT RESEARCH | BẢN TIN THUẾ ©2020 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T 
 

 

 



ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T 

BẢN TIN THUẾ THÁNG 9 NĂM 2020 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

20 
QPT RESEARCH | BẢN TIN THUẾ ©2020 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T 
 

Doanh nghiệp được đóng Bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-

CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực 

từ ngày 15/7/2020.  

Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 

mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã 

hội cho người lao động. 

Song tới đây, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất 

mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn 

cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định 

 

 

 

 

 

Khoản 1 Điều 4 quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền 

lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là 

người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: 

a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm 

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời được áp dụng đối 

với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và 

người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của 

Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công 

an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà 

nước; 

b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo 

đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 
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Điều 5 của Nghị định quy định cụ thể các trường hợp được 

áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy 

cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp 

dụng mức đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo 

hiểm xã hội nếu bảo đảm các điều kiện sau đây: 

• Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất 

không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình 

thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động và bảo hiểm xã hội; 

• Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và 

báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy 

đủ, đúng thời 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.” 
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Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 

15/7/2020 

Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử 

dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bên 

cạnh hợp đồng lao động hay quyết định thôi việc…  

Đó là: 

• Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có 

nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; 

loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm 

dứt hợp đồng lao động đối với người lao động; 

• Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về 

việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản 

hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 

đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường 

hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, 

quản lý hợp tác xã; 

• Người lao động không có các giấy tờ xác nhận về 

việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử 

dụng lao động không có người đại diện theo pháp 

luật và người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm gửi 

văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận 

và trả lời lại về nội dung trên trong thời hạn 10 ngày 

làm việc. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. 
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Thay thế mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao 

động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN 

Ngày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 

1040/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình 

sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Quyết định này đã ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử 

dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT) thay 

thế mẫu D02-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định 

số 595/QĐ-BHXH năm 2017. 

Theo đó, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập Báo 

cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để đơn 

vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã 

hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và khai báo tình hình sử dụng lao 

động đối với người lao động thuộc đơn vị. 

Ngoài ra, đơn vị sử dụng lao động lập Báo cáo tình hình 

sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi có phát sinh về lao 

động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc 

đơn vị. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 18/08/2020.  
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