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TIN TỨC NÓNG THÁNG 08 NĂM 2020 

 
  Về việc kê khai lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, kho hàng 

của Công ty theo công văn số 3095/TCT-CS ngày 06/8/2019 

 Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/8/2020 về thuế GTGT 

 Công văn số 5575/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp định EVFTA 
 
 

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN 

 

【THUẾ DOANH NGHIỆP】 
 Về việc kê khai lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện, kho hàng 

của Công ty theo công văn số 3095/TCT-CS ngày 06/8/2019 
 
Theo đó, trường hợp Công ty đăng ký Văn phòng giao dịch và kho hàng là địa điểm 
kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. 

 

 Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
 
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 
nghiệp và tổ chức khác. 

 
Theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này quy định “Giảm 30% số thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng 



 

doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng”. Các doanh nghiệp căn cứ quy định 

trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Nghị quyết 

116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính 

thuế năm 2020. 
 

 Công văn số 3330/TCT-CS ngày 14/8/2020 về thuế GTGT 
 
Trường hợp Công ty Việt Nam (sau đây gọi tắt là người bán) mua hàng hóa từ nhà 

cung cấp nước ngoài với điều kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam nhưng 
không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại cho khách hàng là doanh 

nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là người mua) với điều 
kiện giao hàng tại cảng/sân bay Việt Nam và người mua là người làm thủ tục hải 

quan nhập khẩu và nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) ở khâu nhập khẩu thì 

hoạt động bán hàng hóa nêu trên không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0%. 
 

【DOANH NGHIỆP】 
 

  Công văn số 5575/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp định EVFTA 
 
Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng 
từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số 

REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 
6.000 euro. 

 
   



Dong Du Consulting Group là một nhóm công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế
toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và đầu tư, tư vấn luật…cho doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh 
vực với trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. Với phương trâm  
 
“  Cùng suy nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, Dong Du cam kết cung cấp những dịch vụ
chuyên nghiệp, thiết thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin 
của quý khách.  
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Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy 
đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của 
chuyên gia. 
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