
Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Phối hợp, liên thông một số thủ tục hành 

chính liên quan khi đăng ký thành lập doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện 

(“đăng ký thành lập”); 

2. Huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở 

thương mại; và 

3. Thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ, chi trợ 

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho NLĐ.  

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 
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PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH LIÊN QUAN KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP 

DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Ngày 15/10/2020, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã ban hành Công văn số 117/ĐKKD-NV về 

việc triển khai thi hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định phối hợp, liên thông thủ tục đăng 

ký thành lập, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội và 

đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp với các nội dung sau: 

Hồ sơ đăng ký thành lập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp được xử lý như sau: 

• Trước ngày 15/10/2020, đối với hồ sơ đã được tiếp nhận nhưng chưa chấp thuận: 

i. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ trên hệ thống và hướng dẫn 

doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật bổ sung, bổ sung thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội, 

thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn theo mẫu tại Phụ lục II-5 Thông tư 02/2019/TT-

BKHĐT. Đối với hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh, chuyển loại hình doanh nghiệp 

thì không cần cập nhật, bổ sung thông tin trên.  

ii. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ đăng ký thành lập và hướng dẫn doanh nghiệp nộp lại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ địa điểm kinh   

doanh theo biểu mẫu Nghị định 122/2020/NĐ-CP. 

• Từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp kê khai thông tin theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định 

122/2020/NĐ-CP. Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp không cần kê khai 

thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn, thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội tại Giấy đề 

nghị đăng ký doanh nghiệp.  
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Ngày 23/9/2020, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 4616/

BXD-QLN hướng dẫn về thực hiện huy động vốn phục vụ 

cho phát triển nhà ở thương mại với nội dung như sau: 

Các nguồn được huy động vốn để phục vụ cho phát triển nhà ở 

thương mại theo Luật Nhà ở bao gồm: 

i. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư; 

ii. Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu 

tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân;  

iii. Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê nhà ở trả trước theo hợp 

đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành 

trong tương lai; và 

iv. Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt 

động tại Việt Nam. 

Huy động vốn theo hình thức vay vốn để phát triển nhà ở 

thương mại thì phải vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

đang hoạt động tại Việt Nam. 

Hình thức huy động vốn không đúng theo quy định của Luật 

Nhà ở thì không có giá trị pháp lý và sẽ bị cơ quan có thẩm 

quyền xử phạt về hành vi huy động vốn trái phép theo quy 

định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.  
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Vào ngày 16/9/2020, Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 

8843/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ, chi trợ 

cấp thôi việc và trợ cấp mất việc cho NLĐ như sau:  

Khoản hỗ trợ để khuyến khích người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 

với doanh nghiệp không được xem là trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, 

trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao 

động và Luật Bảo hiểm xã hội nên các khoản hỗ trợ nêu trên phải tính vào 

thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ. 

Doanh nghiệp chi trả các khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ đúng theo quy 

định của Bộ luật Lao Động và Luật Bảo hiểm xã hội thì: 

Các khoản trợ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền 

công của NLĐ. 

Trong trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp NLĐ nhận được cao hơn mức phụ 

cấp, trợ cấp được quy định thì phần vượt quá phải tính vào thu nhập chịu 

thuế của NLĐ. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế TNCN thay 

cho NLĐ trước khi chi trả theo đúng quy định pháp luật về thuế TNCN. 

Huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại 

THUẾ TNCN 

ĐỐI VỚI  

KHOẢN CHI 

HỖ TRỢ,  

CHI TRỢ CẤP 

THÔI VIỆC,  

TRỢ CẤP MẤT 

VIỆC 

CHO NLĐ  
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