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Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật 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. Cơ sở dữ liệu hộ tịch và đăng ký hộ tịch trực 

tuyến  

2. Chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán 

hàng hóa vào nội địa  

3. Chính sách thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt 

động chuyển giao công nghệ  
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CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH VÀ 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN   

Chủ thể có quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử gồm: (a) Cơ quan ĐKHT; (b) Bộ Tư pháp; (c) Bộ Ngoại 

giao; (d) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; (e) Cơ quan, tổ chức có 

yêu cầu cung cấp thông tin hộ tịch từ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử để phục vụ quản lý nhà nước; và (f) Cá nhân có yêu cầu khai 

thác thông tin hộ tịch của mình. 

Việc cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch có 

thể được tiến hành trực tuyến. Xác nhận thông tin hộ tịch được 

trả cho người có yêu cầu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ hoặc không quá 10 ngày làm việc trong 

trường hợp phải kiểm tra, xác minh thông tin. 

Quy trình ĐKHT trực tuyến được tiến hành thông qua 3 bước 

như sau:  

• Người có yêu cầu ĐKHT trực tuyến đăng ký, xác thực tài 

khoản tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 

cấp tỉnh; 

• Cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính 

kèm bản chụp hoặc bản sao điện từ các giấy tờ, tài liệu theo 

quy định; và 

• Nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc 

cách thức khác theo quy định. 

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu ĐKHT trực 

tuyến được cấp một mã hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, 

tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ 

sơ theo yêu cầu của cơ quan ĐKHT. 

Kết quả ĐKHT được trả theo một trong các phương thức: Bản 

điện tử gửi qua thư điện tử hoặc gửi vào thiết bị số hoặc nhận 

thông qua hệ thống bưu chính. Riêng đối với các thủ tục như 

khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải 

chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; 

khai tử thì người yêu cầu phải có mặt để nhận kết quả tại cơ 

quan ĐKHT.  
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Nghị định 87/2020/NĐ-

CP quy định về cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, 

đăng ký hộ tịch 

(“ĐKHT”) trực tuyến 

được Chính phủ thông 

qua ngày 28/7/2020 sẽ 

có hiệu lực từ ngày 

15/9/2020 với một số 

nội dung chủ yếu như 

sau:  



CHÍNH SÁCH THUẾ 

KHI DOANH 

NGHIỆP CHẾ XUẤT 

BÁN HÀNG HÓA 

VÀO NỘI ĐỊA    

Doanh nghiệp chế xuất bán hàng hoá cho công ty con là công ty 

nội địa: 

• Sử dụng hoá đơn bán hàng để lập và giao cho khách hàng theo 

Mẫu số 07KPTQ ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-

BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 

• Không phải kê khai nộp thuế GTGT. 

• Không phải mở sổ kế toán hạch toán và theo dõi riêng đối với 

doanh thu và chi phí của hoạt động này. 

• Thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế với cơ quan hải quan do 

doanh nghiệp nội địa đã mua hàng hoá thực hiện. 

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp (“TNDN”) đối với thu nhập từ hoạt động bán hàng vào thị 

trường nội địa nếu: 

• Cung cấp hàng hoá do chính doanh nghiệp sản xuất cho doanh 

nghiệp nội địa theo đúng dự án đầu tư ban đầu hoặc đầu tư mở 

rộng; và 

• Đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN.  

Vào ngày 14/7/2020, Cục Thuế 

Thành phố Hải Phòng đã ban hành 

Công văn số 2041/CT-TTHT về việc 

thực hiện chính sách thuế khi doanh 

nghiệp chế xuất bán hàng hoá cho 

doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:  
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CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP PHÁT SINH 

TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ   

Vào ngày 23/7/2020, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 68699/CT-TTHT hướng dẫn 

chính sách thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển giao công nghệ như sau:  

Đối với thuế giá trị gia tăng (“GTGT”): 

• Hoạt động chuyển giao công nghệ không phải chịu thuế GTGT.  

• Trường hợp chuyển giao công nghệ có kèm theo máy móc, thiết bị thì phần giá trị công nghệ chuyển giao 

không phải chịu thuế GTGT. Trường hợp không tách riêng được phần giá trị công nghệ chuyển giao thì toàn 

bộ giá trị chuyển giao công nghệ cùng máy móc, thiết bị phải chịu thuế GTGT.  

Đối với thuế TNDN: 

• Thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế TNDN.  

• Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ được tính như sau: 

•  Thu nhập chịu thuế khi phát sinh hoạt động chuyển giao công nghệ được tính như sau:  

Thu nhập từ hoạt 
động chuyển 

giao công nghệ  
= 

Tổng số tiền 
thu được  

- 
Giá vốn / Chi phí 
tạo ra công nghệ 

chuyển giao  
- 

Chi phí duy trì, nâng 
cấp, phát triển công 
nghệ chuyển giao  

- 
Các khoản được 

trừ khác  

Thu nhập chịu 
thuế  

= Doanh thu  - Chi phí được trừ  + 
Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công 

nghệ  
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