
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. Liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp (“LLTP”) và Giấy phép lao động (“GPLĐ”) 

cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

2. Chính sách thuế và hóa đơn đối với hoạt động của 

doanh nghiệp chế xuất khi gia công hàng hóa và 

cho doanh nghiệp nội địa vay tiền; và 

3. Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng 

toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng 

BOT. 
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Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban 

hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu LLTP và GPLĐ cho người nước 

ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 với các nội dung 

sau đây:  

Người nộp hồ sơ sẽ được nộp hồ sơ cấp Phiếu LLTP và cấp GPLĐ tại một cơ quan là Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (“Sở LĐTBXH”). Sở LĐTBXH sẽ chuyển hồ sơ cấp Phiếu LLTP cho Sở Tư pháp 

giải quyết và trả kết quả cùng với GPLĐ cho người nộp hồ sơ. Tuy nhiên, người nộp hồ sơ có quyền lựa 

chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy trình liên thông các thủ tục này.  

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày Sở LĐTBXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ: 

• Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP; 

• Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị 

(một bản để cấp Phiếu LLTP và một bản để cấp GPLĐ); 

• Văn bản ủy quyền có công chứng, chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt trong 

trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1; 

• Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động; 

• Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước 

ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến 

ngày nộp hồ sơ; 

• Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; 

• 02 ảnh màu chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (kích thước 4cm x 6cm, phông nền 

trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu); và 

• Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ liên quan đến người 

lao động nước ngoài. Nếu giấy tờ của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra 

tiếng Việt và chứng thực theo quy định.  

LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC CẤP LLTP VÀ 

GPLĐ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



Ngày 10/8/2020, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 3231/TCT-CS hướng dẫn về việc sử dụng hóa 

đơn và thuế suất thuế GTGT đối với doanh thu từ hoạt động gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội 

địa và chính sách thuế đối với hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay tiền của DNCX như sau: 

DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa thì: 

i. Nếu hoạt động gia công thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định thì DNCX phải kê khai, nộp thuế GTGT và lập hóa đơn 

với thuế suất 10%. Theo đó, DNCX khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải: 

• Mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại 

Việt Nam; và 

• Bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản 

xuất của DNCX hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DNCX, khu chế xuất để thực hiện hoạt 

động này. 

ii. Nếu hoạt động gia công không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam như trên thì: 

• Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài; và 

• DNCX sử dụng hóa đơn bán hàng khi nhận tiền gia công, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá 

nhân trong khu phi thuế quan”. 

Về chính sách thuế đối với hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay tiền và hoạt động vay tiền của doanh 

nghiệp nước ngoài: 

i. Thuế GTGT: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên 

của người nộp thuế không phải tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

ii. Thuế thu TNDN: Doanh nghiệp có hoạt động cho 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 sẽ bị cơ quan quản lý thuế ấn định 

thuế.  
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“    Chính sách thuế và hóa đơn đối với hoạt động của DNCX khi 

gia công hàng hóa và cho doanh nghiệp nội địa vay tiền  

THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CÁC 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG BOT 

Ngày 11/8/2020, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 74444/CT-TTHT về 

chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ trong hợp 

đồng BOT, với nội dung cụ thể, như sau:  

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng BOT cho đối tác được xác 

định là chuyển nhượng tài sản thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy 

định. 

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng BOT được xác định là chuyển 

nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp 

không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.  
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