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CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp lý hàng tuần của 

BLawyers Vietnam, một bản cập nhật các tin tức pháp lý 

cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định 

pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Chuyển nhượng phần diện tích sàn kinh doanh 

theo giá thương mại trong dự án nhà ở xã hội 

2. Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với tiền 

lương, tiền công của người nước ngoài và ủy 

quyền quyết toán thuế TNCN 

3. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 



Vào ngày 05/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã 

ban hành Công văn số 727/UBCK-QLCB hướng dẫn về việc 

chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần 

(“CTCP”) như sau: 

Đối với CTCP không phải công ty đại chúng: Cổ đông có 

quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho 

người khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. 

Đối với công ty đại chúng: Việc chào bán phải đáp ứng các 

điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán, đồng 

thời phải đăng ký việc chào bán cổ phần ra công chúng với 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều kiện cụ thể như sau: 

• Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 

10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ 

kế toán; 

• Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký 

chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính 

đến năm đăng ký chào bán; 

• Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu 

được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua; và 

• Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường 

có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc 

đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 

Chuyển nhượng phần diện tích sàn kinh doanh  

theo giá thương mại trong dự án nhà ở xã hội 

Vào ngày 16/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 3440/BXD-QLN hướng dẫn về 

việc bán phần diện tích sàn kinh doanh theo giá thương mại trong dự án nhà ở xã hội như sau: 

• Chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án nhà ở xã hội để đầu tư 

xây dựng công trình kinh doanh thương mại (“nhà ở thương mại”). 

• Nhà ở thương mại trong dự án phát triển nhà ở xã hội không bị hạn chế về đối tượng và thời 

hạn chuyển nhượng và thực hiện chuyển nhượng như các căn hộ thương mại thông thường. 

• Người mua nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội không phải nộp tiền sử dụng đất khi 

chuyển nhượng căn hộ. 



Cá nhân có thu nhập phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam do công ty mẹ nước ngoài chi 

trả được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp:  

 

• Chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đã ký hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) từ 03 tháng trở lên và 

thực tế đang làm việc tại tổ chức đó;  

 

• Ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên và có thu nhập vãng lai trung bình dưới 10 triệu đồng/ tháng đã được 

khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập 

này; hoặc   

 

• Tổ chức mới phải quyết toán thuế thay cho cá nhân nếu có ủy quyền trong trường hợp chuyển đổi nơi 

làm việc do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.   

 

Cá nhân được khấu trừ thuế TNCN khi: 

 

• Có thu nhập phát sinh ở nước ngoài và đã nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật nước ngoài; 

 

• Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ; và 

 

• Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp theo quy định tại Việt Nam.  

 

Khi được điều chuyển từ trụ sở chính sang làm việc tại chi nhánh, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

trong thời gian NLĐ làm việc tại chi nhánh thực hiện như sau: 

 

• Trụ sở chính thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thu nhập của NLĐ do trụ sở chính chi trả. 

 

• Chi nhánh thu thập chứng từ và thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thu nhập của NLĐ do chi nhánh 

chi trả. 

02 Cập nhật pháp luật | Tháng 7/2020 

“       Vào ngày 06/7/2020, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 15397/CT-TTHT về thuế 

TNCN đối với khoản thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú là người nước ngoài 

(“cá nhân”) và ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp người lao động (“NLĐ”) được điều 

chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như sau:  

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG,  

TIỀN CÔNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  

VÀ ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 

8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St., Da Kao 

Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

(+84) 93 7879 724  

 

www.blawyersvn.com  
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