BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 26/06/2020 ĐẾN 03/07/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 26/06/2020 đến 03/07/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ
thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Chi phí nộp E-HSDT đối với chào hàng cạnh tranh là 220.000 đồng
Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày
30/6/2020 tại Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Theo quy định mới được bổ sung, đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể
đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm
chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSDT có yêu cầu nhà thầu phải
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có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng công trình không phải lý do loại bỏ nhà thầu.
Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và xét duyệt trúng thầu.
Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.
Bên cạnh đó, E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi
Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi
chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT đối với đấu thầu
rộng rãi là 330.000 đồng (đã bao gồm thuế), đối với chào hàng cạnh tranh là
220.000 đồng (đã bao gồm thuế). Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu không chịu
trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.
- Ngày thông qua: 30/06/2019
- Ngày hiệu lực: 01/09/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thongtu-05-2020-TT-BKHDT-sua-doi-04-2017-TT-BKHDT-lua-chon-nha-thau-qua-Hethong-mang-dau-thau-Quoc-gia-446432.aspx?tab=7
Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 sẽ chính thức
có hiệu lực từ 01/7/2020 bổ sung thêm nhiều điểm mới so với Luật Quản lý
thuế hiện hành.
Theo đó, Điều 16 Luật Quản lý thuế 2019 liệt kê 14 quyền của người nộp
thuế, tăng thêm một số quyền so với quy định tại Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi,
bổ sung năm 2012 như:
- Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức
năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (quy định mới);
- Không bị phạt hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp nếu thực hiện
theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ nộp thuế của người nộp
thuế (quy định mới);
- Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng
thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế (quy định mới);
- Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế
và cơ quan, tổ chức có liên quan (quy định mới);
- Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và
căn cứ pháp lý với số tiền thuế không được hoàn (hiện nay chỉ quy định được
hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định);
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- Được giữ bí mật thông tin trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế (quy định hiện nay là
được giữ bí mật thông tin)…
- Ngày thông qua: 13/06/2019
- Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-LePhi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx?tab=2
II-

DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn mới về nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 2020.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 954 năm 2020 về việc tăng mức giảm
trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN ngày
23/6/2020.
Trước hết, tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan Thuế phải chủ động tuyên
truyền, phổ biến các nội dung về tăng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế
lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); với mỗi người phụ thuộc tăng lên
4,4 triệu đồng/tháng.
Tiếp đó, Công văn hướng dẫn cụ thể người nộp thuế kê khai, quyết toán
thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công năm 2020 như sau:
- Mức giảm trừ gia cảnh mới tại Nghị quyết 954 có hiệu lực từ ngày
01/7/2020. Do đó, người nộp thuế kê khai, tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền
công theo mức giảm trừ gia cảnh mới kể từ:
Kỳ khai thuế TNCN tạm tính tháng 7/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày
20/8/2020) với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng;
Kỳ khai thuế TNCN tạm tính quý 3/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày
30/10/2020) với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.
- Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN được áp dụng từ kỳ tính thuế TNCN
năm 2020.
Nếu người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 9
triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ
thuộc thì xác định lại số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm
trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.
- Ngày ban hành: 23/06/2020
- Ngày hiệu lực: 23/06/2020
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Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/thue/cong-van-2546-tctdnncn-2020-trien-khai-nghi-quyet-954-tang-muc-giam-tru-gia-canh-185269d6.html
Quyết định 860/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch
thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/6/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 860/QĐ-BXD về việc ban hành Kế
hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Bộ giao các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, giao Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với các vi
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thuộc các
lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hằng năm của Bộ Xây dựng.
Thứ hai, Thanh tra Bộ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an
ninh, trật tự. Văn phòng Bộ chủ trì tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn
hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án liên quan đến
quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ
tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản trên Trang thông tin điện
tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng;…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 29/06/2020
- Ngày hiệu lực: 29/06/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiemhinh-su/Quyet-dinh-860-QD-BXD-2020-thuc-hien-Chi-thi-21-CT-TTg-xu-ly-luadao-chiem-doat-tai-san-446156.aspx?tab=2
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