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Nghị định số 122/2020/NĐ-CP 

ngày 15/10/2020 của Chính phủ 

quy định về phối hợp, liên thông 

thủ tục đăng ký thành lập 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc 

sử dụng lao động, cấp mã số 

đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn 

của doanh nghiệp. 

  

 
Nghị định quy định quy trình liên 

thông 04 thủ tục: đăng ký thành 

lập doanh nghiệp (hoặc chi nhánh, 

VPĐD), khai trình sử dụng lao 

động, đăng ký tham gia BHXH và 

đăng ký sử dụng hóa đơn. 

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần 

nộp toàn bộ hồ sơ và nhận kết quả 

tại cơ quan đầu mối là cơ quan 

đăng ký kinh doanh. Cơ quan 

đăng ký kinh doanh sẽ tự liên 

thông hồ sơ với cơ quan quản lý 

lao động, cơ quan BHXH và cơ 

quan thuế. Doanh nghiệp sẽ 

không phải thực hiện các thủ tục 

khai trình sử dụng lao động theo 

quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 

định 03/2014/NĐ-CP và thủ tục 

 

đăng ký sử dụng hóa đơn theo 

quy quy định tại điểm e khoản 2 

Điều 6, khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 51/2010/NĐ-CP nếu áp 

dụng quy trình liên thông tại 

Nghị định này. 

Quyết định số 1269/QĐ-TTg 

ngày 2/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

  

 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia là đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế trực thuộc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện 

hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, 

góp phần đổi mới mô hình tăng 

trưởng trên nền tảng phát triển 

khoa học và công nghệ. 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia có tên giao dịch quốc 

tế là Vietnam National 

Innovation Center (viết tắt là 

NIC), hoạt động theo cơ chế tự 

chủ. Quyết định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành. 

 
Công ty Luật hợp danh VN 

CONSULT (“VN CONSULT”) 

được quản lý, điều hành bởi các 

luật sư có trình độ, kinh nghiệm 

và đã từng đảm trách việc tư vấn 

pháp lý và giải quyết tranh chấp 

cho nhiều doanh nghiệp lớn 

trong và ngoài nước. 

Mục tiêu trọng tâm của VN 

CONSULT là cung cấp dịch vụ 

tư vấn pháp lý, hỗ trợ và song 

hành cùng với sự phát triển của 

các doanh nghiệp. 

Các dịch vụ pháp lý chính mà 

VN CONSULT cung cấp gồm:  

- Tư vấn pháp luật thường 

xuyên; 

- Tư vấn đầu tư; 

- Tư vấn pháp lý lĩnh vực bất 

động sản; 

- Tư vấn thành lập, thay đổi 

ĐKKD; 

- Tư vấn mua bán, sáp nhập, 

tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng; 

- Đại diện cho doanh 

nghiệp/cá nhân giải quyết 

tranh chấp tại Tòa án/Trọng 

tài; 

- Dịch vụ thu hồi công nợ 

 

 

 



  CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP 

LUẬT THƯỜNG XUYÊN 

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư 

vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách 

hàng nắm vững pháp luật trong 

kinh doanh, chúng tôi cung cấp 

các gói dịch vụ tư vấn pháp luật 

thường xuyên cho doanh nghiệp. 

Với các gói dịch vụ tư vấn thường 

xuyên này, chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, giải đáp các các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp 

hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, 

quy định nội bộ của doanh 

nghiệp; 

- Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng 

hoặc giải quyết các tranh chấp. 

Chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết 

nối giữa doanh nghiệp với VN 

CONSULT hơn mục tiêu lợi 

nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ 

phải trả một mức phí rất thấp 

nhưng hiệu quả và giá trị đem lại 

cho doanh nghiệp không nhỏ. 

 

Công văn số 89564/CT-TTHT 

ngày 8/10/2020 của Cục Thuế TP. 

Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT 

đối với chi nhánh. 

 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-

BTC, Chi nhánh ở ngoài tỉnh nếu 

không trực tiếp bán hàng, không 

phát sinh doanh thu thì được kê khai 

thuế GTGT tập trung tại trụ sở Công 

ty. 

Công văn số 3920/TCT-DNL ngày 

18/9/2020 của Tổng cục Thuế về 

thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử 

 

Tổng cục Thuế căn cứ khoản 2 Điều 

27 Thông tư 68/2019/TT-BTC để 

cho rằng thời hạn áp dụng bắt buộc 

hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị 

định 119/2018/NĐ-CP vẫn là 

1/11/2020 (giai đoạn trước 

1/11/2020 vẫn được áp dụng hóa 

đơn điện tử cũ). 

 Công văn số 88157/CT-

KK&KTT ngày 2/10/2020 của 

Cục Thuế TP. Hà Nội về việc 

chuyển đổi phương pháp tính 

thuế TNDN sang phương pháp 

trực tiếp từ năm 2021 

  

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC, các 

đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 

không phải là doanh nghiệp nếu 

không xác định được chi phí đầu 

vào sẽ phải nộp thuế TNDN theo 

phương pháp trực tiếp (tính trực 

tiếp trên doanh thu theo một mức 

thuế suất từ 1 - 5% tùy lĩnh vực). 

Tuy nhiên, khi tính thuế TNDN 

theo phương pháp trực tiếp cũng 

phải áp dụng đồng thời phương 

pháp tính thuế GTGT trực tiếp. 

Theo Công văn này, một đơn vị sự 

nghiệp nếu muốn chuyển sang tính 

thuế TNDN theo phương pháp 

trực tiếp (do không xác định được 

chi phí đầu vào) thì phải đồng thời 

chuyển sang tính thuế GTGT theo 

phương pháp trực tiếp, tức không 

được khấu trừ thuế GTGT. 
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