ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT
NGHỊ ĐỊNH 80/2020/NĐ-CP VỀ
VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Ngày 08/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2020/
NĐ-CP (Nghị định 80/2020) về quản lý và sử dụng viện trợ
không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt
Nam.

LIÊN HỆ
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn UHY

Nghị định 80/2020 có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2020 và
thay thế Nghị định 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản
lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Nguyễn Trung Thành - Phó Tổng Giám Đốc

Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

E: bott@uhyvietnam.com.vn

►

Phùng Thị Oanh –Giám Đốc

►

Nghị định 80 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá
nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản
lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ
trợ phát triển chính thức (gọi tắt là “viện trợ”).
Các khoản viện trợ chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử
dung khi đã được cấp có thẩm quyền Việt Nam phê
duyệt.

►

Sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ
khủng bố, trốn thuế.. thuộc các hành vi bị cấm.

►

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của khoản
viện trợ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định
bằng hình thức tổng hợp ý kiến hoặc tổ chức hội nghị
thẩm định.Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày kể
từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

►

E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn
Trần Thị Bộ - Giám Đốc

E: oanhpt@uhyvietnam.com.vn
Franklin Bak - Giám Đốc

E: bakjw@uhyvietnam.com.vn
K. Muraishi - Giám Đốc
E: muraishik@uhyvietnam.com.vn
Trụ Sở Chính Hà Nội
Tầng 5, Tháp B2, Tòa Nhà Roman Plaza, Phố Tố
Hữu, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
d

ĐT: +84 245 678 3999
Fax: +84 243 755 7448
Văn Phòng Thành Phố Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản quyết định áp dụng 1 trong 3 hình
thức tổ chức quản lý sau:

46 Trương Quyền, Quận 3, TP Hồ Chí Minh



Fax: +84 283 820 4909

Sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ
điều kiện, năng lực quản lý và thực hiện dự án đối
với dự án quy mô dưới 200.000 USD.



Sử dụng Ban quản lý đang hoạt động để quản lý
chương trình, dự án mới.



Thành lập Ban quản lý riêng cho từng chương
trình, dự án.

►

Thuế đối với các khoản viện trợ được thực hiện theo
quy định pháp luật.

►

Các khoản viện trợ đã được phê duyệt trước ngày
17/09/2020 thực hiện chế độ tài chính và báo cáo theo
quy định tại Nghị định 93/2009 và các văn bản hướng
dẫn thực hiện Nghị định 93/2009 đến thời điểm kết thúc
khoản viện trợ.

Trường hợp các tổ chức cần thêm thông tin hoặc trợ giúp,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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ĐT: +84 283 820 4899

Website:

www.uhy.vn

Facebook: UHY Tax Centre

