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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 

17/01/2020| Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

27/12/2019| Thông tư số 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt 

buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

09/01/2020| Công văn số 115/TCT-DNNCN về việc khấu trừ thuế TNCN  

 

13/01/2020| Công văn số 152/TCT-DNL về việc hướng dẫn chính sách thuế 

đối với bó hoa, lẵng hoa về tặng khách hàng 

 

17/01/2020| Công văn số 217/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối 

với đăng ký người phụ thuộc  

 

21/01/2020| Công văn số 323/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với các 

khoản thu, chi hộ  

 

31/01/2020| Công văn số 368/TCT-KK về chính sách thuế GTGT vãng lai 

ngoại tỉnh 

 
 



BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH   
THÁNG 01 NĂM 2020  

  

3 

        
  

   Hotline  : 0906.713.480 – 0394.455.680 

   Website: http://www.ftac-auditing.com
   

 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 

 

CHÍNH PHỦ  

17/01/2020| Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô  

Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù 

hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe.  

Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc 

liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  

Theo đó, lái xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền phải in hóa đơn hoặc phiếu thu tiền cho 

hành khách khi kết thúc hành trình, đồng hồ tính tiền và thiết bị in phải được gắn cố 

định tại ví trí khách hàng dễ quan sát.  

Đối với phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu như Tên đơn vị kinh doanh vận 

tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km) và tổng số tiền hành khách phải trả. Một 

số quy định khác mới được bổ sung về kinh doanh vận tải bằng taxi như:  

- Nếu đã gắn hộp đèn với chữ “TAXI” cố định trên nóc xe (kích thước 12 x 30m) thì 

không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ “Xe TAXI” trên kính phía trước và kính 

phía sau xe.  

- Xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi phải có thiết 

bị kết nối trực tiếp với hành khách; tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường 

xác định trên bản đồ số...  

(Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020)  
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

27/12/2019| Thông tư số 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc 

của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Phạm vi điều chỉnh Thông 

tư này quy định về việc xác định, duy trì và thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.  

Đối tượng áp dụng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là 

tổ chức tín dụng - TCTD) được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín 

dụng, trừ tổ chức tín dụng quy định tại Điều 3 Thông tư này.  

Theo đó, những TCTD thuộc các trường hợp sau đây không cần thực hiện dự trữ bắt 

buộc:   

- TCTD được kiểm soát đặc biệt: thời gian không thực hiện dự trữ là từ tháng tiếp 

theo tháng TCTD đó bị Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt vào tình trạng kiểm soát 

đặc biệt, đến hết tháng được chấm dứt kiểm soát đặc biệt;  

 

- TCTD chưa khai trương hoạt động không thực hiện dự trữ bắt buộc cho đến hết 

tháng TCTD khai trương hoạt động;  

 

- TCTD được chấp thuận giải thể hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản hoặc có 

quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền 

  

Thời gian không thực hiện dự trữ là từ tháng tiếp theo tháng TCTD được chấp thuận 

giải thể hoặc quyết định mở thủ tục phá sản, thu hồi Giấy phép có hiệu lực.  

(Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020)  
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN  

 

TỔNG CỤC THUẾ  

09/01/2020| Công văn số 115/TCT-DNNCN về việc khấu trừ thuế TNCN Khoản 

tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty TNHH quản 

lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả cho bà Ngô Thị Bạch Minh Luân là khoản có tính 

chất tiền lương, tiền công.  

Trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả trợ cấp cho bà 

khi nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội 

mà khoản thu nhập bà nhận được trước thời điểm bà chính thức nghỉ việc, thì phần 

chênh lệch trên đơn vị chi trả khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước 

khi chi trả là đúng theo quy định hiện hành.  

 

13/01/2020| Công văn số 152/TCT-DNL về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với 

bó hoa, lẵng hoa về tặng khách hàng  

Trường hợp hoa tươi là sản phẩm trồng trọt được sơ chế cắt và bó thành bó hoa hoặc 

lẵng hoa, có sử dụng thêm các phụ kiện đi kèm để trở thành một sản phẩm khác với 

sản phẩm hoa tươi nguyên bản (chỉ sơ chế tách cọng, cắt) ban đầu thì hoa tươi bó, 

lẵng hoa tươi không thuộc loại sản phẩm sơ chế thông thường quy định tại khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Do đó, trường hợp Ngân hàng VietinBank 

khi mua bó hoa, lẵng hoa về tặng khách hàng thực hiện xuất hóa đơn thuế suất 10% 

và kê khai, nộp thuế theo quy định.  
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17/01/2020| Công văn số 217/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với đăng 

ký người phụ thuộc  

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.  

 

21/01/2020| Công văn số 323/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với các khoản 

thu, chi hộ Trường hợp Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam (Công ty 

Pisico) nhận ủy thác xuất khẩu từ các khách hàng và thỏa thuận thanh toán trước tổng 

tiền cước thuê tàu cho hãng tàu theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi 

hộ và trường hợp các hãng tàu lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của khách hàng thì 

khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê 

khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu, chi theo quy 

định; Trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty 

Pisico thì khi thu lại tiền của khách hàng, Công ty Pisico phải lập hóa đơn GTGT, 

tính thuế GTGT theo quy định.  

 

31/01/2020| Công văn số 368/TCT-KK về chính sách thuế GTGT vãng lai ngoại 

tỉnh.  

Trường hợp Công ty TNHH Bảo Thiên Phát tại tỉnh Cà Mau có hợp đồng lắp đặt giàn 

giáo cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty thuộc trường hợp phải 

khai thuế và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với doanh thu thực nhận từ hợp 

đồng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên với cơ quan thuế có liên quan tại thành phố 

Hồ Chí Minh.  
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Trường hợp Công ty chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp thuế với cơ quan thuế có 

liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ 

sơ khai thuế theo quy định và phải nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định.
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Văn phòng giao dịch: 11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 
Minh. 
 

 


