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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. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện EVFTA giai đoạn 2020 - 2022; 

2. Giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020; và 

3. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản 

(“BĐS”) của tổ chức tín dụng (“TCTD”). 



Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam: 

a. 4 điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo EVFTA: 

i. Hàng hoá thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111 và hàng 

hoá thuộc Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-

CP. 

ii. Được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo quy định tại EVFTA, bao gồm: 

• Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111; và 

• Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (chỉ áp dụng với hàng hóa được xuất khẩu từ Việt Nam trong 

giai đoạn từ 01/8 - 31/12/2020). 

iii. Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các lãnh thổ nêu trên. 

iv. Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam khẩu nhập khẩu vào các lãnh thổ 

quy định nêu trên (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ 

khai không phải tiếng Anh). 

b. Thủ tục áp dụng thuế suất ưu đãi: 

i. Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện tờ khai xuất khẩu, tính và nộp thuế với 

mức thuế suất theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP. 

ii. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ nêu tại 

mục (a)(iii) và mục (a)(iv) và thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo EVFTA.  

iii. Cơ quan hải quan sẽ xem xét để áp dụng thuế suất ưu đãi và thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người 

khai hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA phải đáp 

ứng các điều kiện: 

a. Hàng hoá thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 111. 

b. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ: 

i. Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại phụ lục III. 

ii. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (chỉ áp dụng với hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam trong 

giai đoạn từ 01/8 - 31/12/2020). 

iii. Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; hoặc 

iv. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước). 

c. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của 

EVFTA. 

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020 đến trước ngày Nghị 

định 111 có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất ưu đãi theo Nghị định này và đã 

nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế.  

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành 

(“Nghị định 111”) về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện EVFTA giai đoạn 2020 - 2022 với những nội dung chính sau đây: 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

EVFTA giai đoạn 2020 - 2020  
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Nguyên tắc chung khi giảm thuế TNDN: 

a. Đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 

không quá 200 tỷ đồng:  

i. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính 

thuế 2020. 

ii. Tổng doanh thu làm căn cứ xác định giảm thuế: 

• Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế 2020 bao 

gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, 

tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, 

phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo 

quy định. 

• Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không 

đủ 12 tháng, tổng doanh thu tính thuế trong 

kỳ tính thuế 2020 được xác định như sau: 

b. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến có doanh thu năm 

2020 không quá 200 tỷ đồng thì thực hiện tạm nộp 

hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của 

quý. 

c. Kết thúc kỳ tính thuế 2020, nếu tổng doanh thu năm 

2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng, do-

anh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN năm 

2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định. 

GIẢM THUẾ TNDN PHẢI NỘP NĂM 2020 

Vào ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (“doanh nghiệp”) cho kỳ tính thuế TNDN năm 

2020 với một số nội dung đáng chú ý như sau:  

Tổng 

doanh 

thu 

= ( 

Tổng 

doanh 

thu 

thực tế 

: 

Số tháng 

hoạt động 

sản xuất, 

kinh doanh 

thực tế 

) 
12 

tháng 
x 

Thực hiện kê khai giảm thuế: 

a. Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp 

trong kỳ tính thuế 2020. 

b. Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN: 

i. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp hàng quý, doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền 

thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.  

ii. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế 2020 thì sẽ được 

xem xét xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế 2020 hoặc thực hiện quyết định sau 

thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế TNDN phải nộp tăng thì số thuế tăng thêm được 

giảm 30% theo quy định của Nghị định này. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ được xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có). 
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Trường hợp TCTD nhận giá trị BĐS là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa 

vụ được bảo đảm, khi TCTD được phép chuyển nhượng BĐS theo quy định phải kê khai, nộp thuế 

TNDN từ hoạt động chuyển nhượng. 

Trường hợp bán đấu giá BĐS là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo 

quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy 

định. 

Trường hợp khoản nợ được xác định là nợ xấu thì số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu được thanh toán theo thứ tự như sau: 

a. Chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm. 

b. Nghĩa vụ nợ được bảo đảm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ 

xấu. 

c. Nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. 

Trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa 

các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật. 

VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
TIỀN VAY LÀ BẤT ĐỘNG SẢN 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
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8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  

Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 
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“        Ngày 21/8/2020, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 7849/CT-

TTHT về việc hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của TCTD như sau: 

http://www.blawyersvn.com/

