BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 16/10/2020 ĐẾN 23/10/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 16/10/2020 đến 23/10/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Ngày 06/10/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất 14/VBHNBXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng.
Theo đó, Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng có hiệu lực kể từ ngày
15/02/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu
tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2020.
- Ngày ban hành: 06/10/2020
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- Ngày hiệu lực: 06/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BXD-2020-Thong-tu-huong-dan-xac-dinh-vaquan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-455507.aspx?tab=7
Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một
số điều của Luật Quản lý thuế.
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP về
việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Theo đó, người nộp thuế cần chú ý những quyền và nghĩa vụ sau trong thời
gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:
Trước hết, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp
người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm
dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ
quyết toán năm.
Tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp
khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ
thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Bên cạnh đó, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải
nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ
quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn
thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy
định.
Cần lưu ý, người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của
cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành
chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý
hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.
Ngoài ra, Chính phủ cũng hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng khác liên
quan đến khai thuế, tính thuế; Hoàn thuế; Khoanh tiền thuế nợ; Xóa nợ tiền thuế,
tiền chậm nộp, tiền phạt; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý
thuế;… trong Nghị định này.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
- Ngày ban hành: 19/10/2020
- Ngày hiệu lực: 05/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-126-2020huong-dan-luat-quan-ly-thue-192723-d1.html#taive
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II-

DOANH NGHIỆP

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo
hợp đồng lao động.
Đây là nội dung mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố
cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/10/2020.
Cụ thể, người sử dụng người lao động không được phân biệt đối xử về việc
làm đối với người được bảo vệ; Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh
hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của
người được bảo vệ.
Bên cạnh đó, trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện
pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở
hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải có ý kiến
bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo cáo ngay sự việc với cơ
quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc
tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp
thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
- Ngày ban hành: 15/10/2020
- Ngày hiệu lực: 01/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dongTien-luong/Thong-tu-08-2020-TT-BLDTBXH-bao-ve-viec-lam-cua-nguoi-to-caola-nguoi-lam-viec-theo-hop-dong-428960.aspx?tab=7
Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng
từ.
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy
định về hóa đơn, chứng từ.
Theo đó, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa
đơn điện tử gồm:
Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều
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kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi
đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt
động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa
đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không
phải trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên.
Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không
thuộc 02 đối tượng trên khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử
dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp
dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký giữa các bên.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.
- Ngày ban hành: 19/10/2020
- Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiemtoan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu445980.aspx?tab=7
Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
Cách chức người có hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết
khiếu nại.
Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 124/2020/NĐCP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại ngày
19/10/2020.
Theo đó, chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải quyết
khiếu nại có hiệu lực pháp luật, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,
người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện
hoặc có văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
Đáng chú ý, Chính phủ cũng quy định các hình thức kỷ luật áp dụng đối với
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, bao gồm:
Trước hết, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người có hành vi
bao che cho người bị khiếu nại; Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà; Đe
dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị
khiếu nại.
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Tiếp theo, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người cố ý không thụ
lý giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm
quyền; Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch
hồ sơ vụ việc; Cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.
Đặc biệt, người nào vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ
tục giải quyết khiếu nại; Cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp
luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết
người thì sẽ bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.
Nghị định này có hiệu lực từ 10/12/2020.
- Ngày ban hành: 19/10/2020
- Ngày hiệu lực: 10/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-Totung/Nghi-dinh-124-2020-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Khieu-nai455647.aspx?tab=7
Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi
phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Cụ thể, phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa
đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày
hết thời hạn theo quy định. Nếu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế
quá thời hạn từ 11 ngày làm việc hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho
cơ quan thuế theo thời hạn quy định sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Ngoài ra, phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình
tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Không nộp
hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90
ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn
gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm
giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn,
giảm;...
Bên cạnh đó, đối với các hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký
thuế hoặc thông báo mã số thuế hoặc không thông báo thay đổi thông tin trong hồ
sơ đăng ký thuế sẽ bị phạt tiền từ 05 - 07 triệu đồng.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.
- Ngày ban hành: 19/10/2020
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- Ngày hiệu lực: 05/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-LePhi/Nghi-dinh-125-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don455646.aspx?tab=7
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