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VĂN BẢN MỚI 
 

 Bộ luật Lao động 2019 và một số điểm mới đáng chú ý 

 

- Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 

60 tuổi với nữ 

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều 

kiện lao động bình thường được điều chỉnh 

theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao 

động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với 

lao động nữ vào năm 2035. 
 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao 

động trong điều kiện lao động bình thường là 

đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 

03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ. 
 

- Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ 
 

Điều 20 Bộ luật Lao động sửa đổi đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có 

thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 02 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. 
 

- Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người cao tuổi 
 

Điều 149 Bộ luật Lao động cho phép người sử dụng lao động thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp 

đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi thay vì kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 

hoặc giao kết hợp đồng lao động mới như trước đây. 
 

- Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ 
 

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 

01 ngày; nếu áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ 

làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 40 giờ/tháng; không quá 200 giờ/năm, trừ một số 

trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ/năm. 
 

Số giờ làm thêm trong tháng tăng lên 40 giờ thay vì 30 giờ và cụ thể hơn các trường hợp được 

làm thêm tới 300 giờ/năm như sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, 

linh kiện điện, điện tử, chế biến nông, lâm, thủy sản; cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, 

thoát nước… 
 

- Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương 

 

Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như trước đây (bản thân kết hôn: nghỉ 

03 ngày; con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ hoặc bố/mẹ chồng chết: nghỉ 03 

ngày...) thì Điều 115 Bộ luật Lao động mới đã bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi chết. 

 

Lúc này, người lao động cũng được nghỉ 03 ngày như trường hợp bố đẻ, mẹ đẻ hay bố/mẹ chồng, 

bố/mẹ vợ chết. 
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- Cấm ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty 

Bộ luật mới quy định người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự 

quyết chi tiêu lương của người lao động. 

Đặc biệt, không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch 

vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định. 
 

- Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động 

Nhằm minh bạch tiền lương của người lao động, Bộ luật này yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử 

dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi rõ: Tiền lương; Tiền 

lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)… 
 

- Thay đổi về tiền đền bù khi bị chậm trả lương từ năm 2021 

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao 

động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền 

gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho 

người lao động công bố tại thời điểm trả lương (trước đây lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công 

bố). 
 

Bộ luật số: 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 
 

 Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

 

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị 

định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh 

nghiệp. 

 

Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

(ĐKDN) qua mạng thông tin điện tử được 

chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 

 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy 

tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử;l 

- Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy; 

phần chữ ký trong hồ sơ có thể sử dụng chữ ký số hoặc ký trực tiếp và thực hiện scan. 

- Các thông tin ĐKDN được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN phải đầy đủ và chính 

xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về SĐT, thư điện tử của 

người nộp hồ sơ (quy định mới); 

 

- Hồ sơ ĐKDN qua mạng phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh 

của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị ĐKDN hoặc người được ủy quyền. 

 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021. 
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 Điều kiện gia hạn giấy phép lao động đối với NLĐ nước ngoài 

 

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP quy định về NLĐ nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 

quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Theo đó, để được gia hạn giấy phép lao 

động, NLĐ nước ngoài cần phải đáp ứng đủ 

các điều kiện sau: 

- Giấy phép lao động đã được cấp còn thời 

hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 

ngày. 

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài theo quy định. 

- Giấy tờ chứng minh NLĐ nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung 

giấy phép lao động đã được cấp. 

 

Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021. 

 

 Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng 

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công 

ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 

định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng 

khoán. 

 

Theo đó, Thông tư 116/2020 ban hành kèm 

theo Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại 

chúng. 

 

Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020 để 

xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
 

Ngoài ra, Thông tư 116/2020 còn ban hành 04 mẫu Quy chế sau đây: 
 

- Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 

 

- Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 

- Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

 

- Mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 
 

Thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư 95/2017/TT-

BTC ngày 22/9/2017. 
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 Điều kiện để doanh nghiệp KH&CN được miễn, giảm thuế TNDN 

 

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) quy 

định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019. 

 

Theo đó, doanh nghiệp KH&CN đáp ứng các 

điều kiện sau được miễn thuế , giảm thuế 

TNDN: 

 

- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. 

 

- Doanh thu hàng năm từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ 

lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. 

 

- Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. 

 

- Phải hạch toán riêng thu nhập hình thành từ kết quả KH&CN trong kỳ; nếu không hạch toán 

riêng được thì thu nhập này thực hiện phân bổ theo Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 2008. 

 

- Phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo 

kê khai. 

 

Thông tư 03/2021/TT-BTC ban hành ngày 11/01/2021 và có hiệu lực thi hành từ 01/03/2021. 

 

 Các trường hợp hàng XNK không phải khai thuế từng lần phát sinh 

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2021/TT-

BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, 

nhập khẩu. 

 

Theo đó, các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu không phải khai thuế theo từng 

lần phát sinh bao gồm: 

 

- Mặt hàng điện năng xuất, nhập khẩu theo 

quy định tại Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-

BTC ngày 25/3/2015; 
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- Hàng hóa bán trong khu vực cách ly tại các sân bay quốc tế (trừ hàng bán miễn thuế) theo quy 

định tại Điều 93 Thông tư 38; 

 

- Hàng hóa cung cấp cho hành khách trên các chuyến bay tuyến quốc tế theo quy định tại Điều 93 

Thông tư 38; 

 

- Xăng, dầu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh theo quy định tại Điều 93 Thông tư 38; 

 

- Các trường hợp hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần 

trong ngày hoặc trong tháng theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38. 

 

Thông tư 06/2021/TT-BTC ban hành ngày 22/01/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

08/3/2021. 

 

 Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư 

 

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020. 

 

Theo đó, danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi 

đầu tư bao gồm: 

 

- Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công 

nghiệp hỗ trợ (08 ngành, nghề); 

 

- Nông nghiệp (08 ngành, nghề); 

 

- Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng (06 ngành, nghề); 

 

- Văn hóa, xã hội, thể thao, y tế (10 ngành, nghề). 

 

Nghị định 31/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư và có hiệu lực từ ngày 26/3/2021. 

 

  Hướng dẫn Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

35/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). 
 

Theo đó, quy mô tổng mức đầu tư đối với các 

dự án PPP trong các lĩnh vực được quy định cụ 

thể như sau: 
 

- Từ 1.500 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh 

vực giao thông vận tải (gồm đường bộ; đường 

sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không). 
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- Từ 1.500 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực lưới điện, nhà máy điện; riêng dự án thuộc lĩnh 

vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên. 
 

- Từ 200 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực thủy lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý 

nước thải; xử lý chất thải. 
 

- Từ 100 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực y tế (gồm có cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự 

phòng; kiểm nghiệm). 
 

- Từ 100 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực giáo dục – đào tạo (gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp). 
 

- Từ 200 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (gồm có như hạ tầng 

thông tin số, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và nhà nước; …). 

 

Nghị định 35/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 29/3/2021. 

 

 Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng 

hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

44/2021/NĐ-CP về chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng 

hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp được: 

 

- Tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19 tại VN thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. 
 

- Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: 
 

+ Ủy ban MTTQVN các cấp; 
 

+ Cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; 

 

+ Cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; quỹ từ thiện, nhân 

đạo;… 

 

- Hồ sơ xác định chi phí ủng hộ, tài trợ được trừ gồm: 

 

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ hoặc văn bản, tài liệu (giấy/điện tử) xác nhận khoản chi có chữ 

ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận; 

kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản chi. 
 

Nghị định 44/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2021 

và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021. 
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 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 

 
Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 

2021. 

 

Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định gia hạn 

thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh 

Covid-19. 

 

Tại Nghị định quy định thời gian gia hạn cụ thể như sau: 

 

- Gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý 

2 năm 2021; 

 

- Gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021, gia hạn 03 tháng đối với số 

thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021; 

 

- Gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2021; 

 

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 

năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021; 

 

- Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. 

 

Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của 

các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. 

 

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021. 

 

Nghị định 52/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/4/2021. 
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 

 Chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài 

 

Chính sách thuế đối với khoản tài trợ không 

hoàn lại 

 

Trường hợp Công ty nhận được khoản tiền hỗ trợ từ 

Công ty mẹ ở Hongkong thì thuộc trường hợp không 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu 

trên. Khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty lập chứng từ thu 

theo quy định. 

 

Trường hợp Công ty nhận tiền của Công ty mẹ ở Hongkong để thực hiện dịch vụ cho Công ty mẹ 

như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. 

 

Khoản tiền hỗ trợ Công ty nhận được từ Công ty mẹ ở Hongkong nếu không thuộc trường hợp thu 

nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì được xác 

định là thu nhập khác theo quy định tại Khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên. Thu 

nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ và thu nhập khác. 

 

Chính sách thuế đối với khoản vay không lãi suất 

 

Về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân vay tiền không tính lãi suất là 

hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường, thuộc trường hợp 

bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 50 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

 

Trường hợp xác định giao dịch giữa Công ty mẹ ở Hongkong và Công ty không phải là giao dịch 

vay, Công ty mẹ ở Hongkong không phát sinh thu nhập từ hoạt động hỗ trợ Công ty, không thuộc 

đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ 

Tài chính thì xem xét không ấn định thuế với giao dịch này. 

 

Trường hợp Công ty mẹ ở Hongkong có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, 

thỏa thuận hoặc cam kết cho vay tiền giữa Công ty mẹ ở Hongkong với Công ty thì Công ty mẹ 

thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 

06/08/2014 của Bộ Tài chính. 

 

Trường hợp Công ty mẹ ở Hongkong không đáp ứng được một trong các điều kiện về trực tiếp kê 

khai thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư 103/2014/TT-BTC thì 

Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho Công ty mẹ trước khi trả thu nhập. 

 

Công văn 1070/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp 

 

Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong trường hợp Công ty chỉ có hoạt động bán sản 

phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của 

Công ty tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 3 

Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp 

Công ty có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa 

bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, thực hiện 

hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường 

hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 

5 và khoản 6 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) 

thì thực hiện nộp tại cơ quan thuế quản lý trụ sở 

chính. Đồng thời, Công ty phải nộp Bảng phân bổ số 

thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước 

(bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính trừ 

một số trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp. Trường hợp Công ty không phát sinh số thuế phải 

nộp tại các địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính thì không phải nộp Bảng phân bổ số thuế 

phải nộp. 
 

Công văn 1179/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
 

 Thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài và thuế nhà thầu nước ngoài 
 

Trường hợp Công ty có người lao động nước ngoài do công ty mẹ tại nước ngoài cử sang làm việc 

tại Việt Nam và không ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty thì: 
 

- Trường hợp người lao động nước ngoài được 

xác định là cá nhân cư trú theo quy định của 

Luật thuế TNCN và có phát sinh thu nhập từ 

tiền lương, tiền công do công ty mẹ ở nước 

ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp 

với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 

Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC , Điều 

21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC , Luật quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 

Quốc hội (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2020), Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020). 
 

- Trường hợp công ty mẹ phát sinh thu nhập từ thỏa thuận cử người lao động sang Việt Nam làm 

việc thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-

BTC. Trường hợp công ty mẹ (Nhà thầu nước ngoài) không đáp ứng được một trong các điều kiện 

nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Công ty tại Việt Nam có người 

lao động nước ngoài sang làm việc có trách nhiệm nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo 

hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

 

Công văn 1182/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Khấu trừ thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu 
 

Công ty khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là 

cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do 

lợi tức ghi tăng vốn, cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán. Thời điểm 

khai thuế thay và nộp thuế thay được thực hiện khi cá nhân phát sinh chuyển nhượng chứng 

khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn, rút vốn được quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 
 

Công văn 1181/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
 

 Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử kèm theo hợp 

đồng bán máy móc thiết bị 
 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị với Nhà thầu nước ngoài. Bên nước ngoài 

thực hiện cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành thử thì Nhà thầu nước 

ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Chương I Thông 

tư số 103/2014/TT-BTC. Nếu Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện 

để kê khai thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8, Mục 2, Chương II Thông tư số 

103/2014/TT-BTC thì bên mua hàng tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế cho Nhà 

thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 

103/2014/TT-BTC.  

Trường hợp trong hợp đồng tách riêng 

được phần giá trị máy móc, thiết bị và các 

dịch vụ khác thì thuế nhà thầu đối với “các 

dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ 

chế tạo, lắp đặt, vận hành thử mà Bên Bán 

cử chuyên gia sang thực hiện tại Việt Nam” 

được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu tính 

thuế theo tỷ lệ như sau: 
 

- Thuế GTGT: tỷ lệ % để tính thuế GTGT áp 

dụng đối với ngành nghề dịch vụ là 5% 

 

- Thuế TNDN: tỷ lệ % để tính thuế TNDN áp dụng đối với ngành nghề lắp đặt máy móc, thiết bị là 

2%; tỷ lệ % áp dụng đối với các dịch vụ khác là 5%. 
 

Công văn 1452/CTHN-TTHT ngày 12 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
 

 Xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi mua thẻ/voucher làm quà 

tặng cho khách hàng 
 

Trường hợp tổ chức có hoạt động bán thẻ/voucher cho các khách hàng là doanh nghiệp có nhu 

cầu sử dụng hoặc cho, biếu, tặng thẻ/voucher thì khi thu tiền bán thẻ/voucher không phải lập hóa 

đơn mà lập phiếu thu, các khách hàng mua thẻ/voucher lập phiếu chi theo quy định. 
 

Công ty khi mua thẻ/voucher làm quà tặng cho khách hàng thì căn cứ vào chứng từ thu tiền của 

các tổ chức, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng 

thẻ/voucher phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 

Thông tư số 96/2015/TT-BTC . 

Công văn 1986/CTHN-TTHT ngày 15 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước 

 

Trường hợp Công ty chi trả các khoản lợi ích và phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công cho 

người lao động nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam (ký hợp đồng lao động 

với Công ty từ 03 tháng trở lên) sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai 

triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu 

nhập trước khi trả cho người lao động (trừ các khoản thu nhập được trừ khi tính thuế TNCN, thu 

nhập được miễn thuế TNCN). 

 

Trường hợp người lao động nước ngoài khi kết 

thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước 

khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế 

với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền theo quy 

định của Bộ luật dân sự cho Công ty quyết toán 

thuế nếu Công ty cam kết chịu trách nhiệm với cơ 

quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp 

của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường 

hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi 

lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh. 

 

Công văn 2545/CTHN-TTHT ngày 20 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 

 

 Đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan 

thuế  

 

Trường hợp Công ty đã sử dụng hóa đơn 

mua của cơ quan thuế từ tháng 01/2017 

(đến nay đã hết hạn 12 tháng), nếu Công ty 

đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo 

hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 

Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài 

chính thì được sử dụng hóa đơn điện tử. 

Trước khi sử dụng đề nghị Công ty thực 

hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn 

điện tử và thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng theo quy định tại 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử 

dụng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ 

quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế kể 

từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

 

Công văn 3451/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào 

 

Trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và 

hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì 

Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu 

vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 

nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ theo quy 

định. Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT 

đầu vào được khấu trừ và không được khấu 

trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì 

thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả 

doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 

 

Công ty kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm 

phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong 

tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu 

trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý. 

 

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, 

dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

 

Công văn 3446/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 

 

 Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tại chi nhánh 

 

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới tại tỉnh 

khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính; 

Công ty thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh có 

dự án đầu tư mới (sau đây gọi tắt là Chi nhánh). 

Chi nhánh kê khai hạch toán phụ thuộc, đã được 

cấp mã số thuế và do Cục Thuế tỉnh có Chi 

nhánh thành lập quản lý thì: 

 

- Trường hợp Chi nhánh được thành lập để thực 

hiện việc quản lý dự án đầu tư thì Chi nhánh lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với Cục Thuế 

quản lý Chi nhánh theo hướng dẫn tại tiết b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC . 

 

- Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký 

kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty thực hiện tổng hợp số thuế GTGT đầu vào phát sinh, số 

thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh để Chi 

nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. 

 

Công văn 3448/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật 

 

- Đối với số tiền Công ty buộc phải trả cho cá 

nhân trong thời gian cá nhân không được làm 

việc, khoản truy thu do chênh lệch mức đóng 

bảo hiểm xã hội, tiền lương 2 tháng phải trả do 

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật không thuộc các khoản thu nhập được 

miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 3 

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 

của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính); Các khoản 

thanh toán nêu trên là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo 

hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. 

 

- Đối với các khoản chi trả cho cá nhân từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên vào thời điểm sau 

khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên 

thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC. 

 

- Các khoản chi của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc 

các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế TNDN. 

 

Công văn 3453/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 

 

 Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với khoản chi phí hưu trí DN trích nộp cho 

nhân viên được Công ty mẹ nước ngoài phái cử sang Việt Nam làm việc 

 

- Đối với khoản tiền do người sử dụng lao 

động đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện cho 

người lao động được xác định là thu nhập chịu 

thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá 

nhân theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài 

chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 

15/6/2015). Mức đóng vào quỹ hưu trí tự 

nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế 

TNCN theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 

số 92/2015/TT-BTC. 

 

- Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cử nhân viên sang Việt Nam làm việc, trong văn bản thỏa 

thuận giữa Công ty mẹ ở nước ngoài và Công ty tại Việt Nam có quy định Công ty tại Việt Nam 

phải chi trả các chi phí đóng góp vào Quỹ hưu trí doanh nghiệp cho các nhân viên này trong thời 

gian công tác ở Việt Nam thì khoản chi trả nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
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thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc 

các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
 

- Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài phát sinh thu nhập từ thỏa thuận phái cử nhân viên sang 

Việt Nam làm việc thì thu nhập mà Công ty mẹ nhận được phải kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty mẹ (Nhà 

thầu nước ngoài) không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông 

tư số 103/2014/TT-BTC thì Công ty tại Việt Nam có trách nhiệm nộp thay thuế cho Nhà thầu nước 

ngoài theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 
 

Công văn 3619/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
 

 Thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn 
 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà 

thầu nước ngoài để thực hiện gói thầu tư 

vấn hỗ trợ quản lý, vận hành…thì Nhà 

thầu nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng 

thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Chương I Thông tư số 

103/2014/TT-BTC. 
 

Nếu Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng 

được một trong các điều kiện để kê khai 

thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định 

tại Điều 8, Mục 2, Chương II Thông tư số 

103/2014/TT-BTC thì Công ty có trách 

nhiệm kê khai, nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12, Điều 

13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC với tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế GTGT, 

TNDN đối với thu nhập từ hoạt động tư vấn tại Việt Nam như sau: 
 

- Thuế GTGT: áp dụng tỷ lệ 5% 

 

- Thuế TNDN: áp dụng tỷ lệ 5% 

 

Trường hợp Giá trị hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài là giá bao gồm thuế GTGT, TNDN thì số 

thuế GTGT, TNDN phải nộp bằng doanh thu tính thuế GTGT, TNDN nhân với tỷ lệ % thuế GTGT, 

TNDN áp dụng với ngành dịch vụ như hướng dẫn ở trên. Doanh thu tính thuế GTGT, TNDN được 

áp dụng như sau: 
 

- Thuế GTGT: Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn 

với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 

nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có). 
 

- Thuế TNDN: Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. 

Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà 

thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có). 
 

Công văn 3722/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Chính sách thuế thu nhập cá nhân 

 

Trường hợp Công ty chi các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, chiết khấu thanh toán, chiết khấu 

thương mại cho cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 

thì Công ty có trách nhiệm khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại khoản 5 Điều 7 

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/12/2020). 

 

Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền 

quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực 

hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu 

phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết 

toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu 

nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế 

TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng 

từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết 

toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng 

từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã 

quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... 

(theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp 

quyết toán thuế với cơ quan thuế. 

 

Công văn 3618/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 

 

 Xuất hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh 

 

Trường hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển 

xây dựng công nghiệp và Công ty CP đầu tư và 

công nghệ FTV ký hợp đồng hợp tác kinh doanh 

theo đúng quy định của pháp luật, các bên 

tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân 

chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước 

thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để 

xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán 

hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.  

 

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm 

xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 

chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác 

kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo hướng dẫn tại điểm 

n khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. 

 

Công văn 3935/CTHN-TTHT ngày 29 tháng 01 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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 Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của Doanh nghiệp chế 

xuất 
 

Về thuế nhập khẩu 
 

Khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa 

xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu 

phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu 

phi thuế quan vào thị trường trong nước 

thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu. 
 

Điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 

thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào 

khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu 

phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối 

tượng không chịu thuế. 
 

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp vào khu phi 

thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc, lắp đặt thiết bị theo hợp đồng thầu cho 

doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì không phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu. 
 

Về thuế GTGT 
 

Khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-

BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với 

các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. Như vậy, trường hợp Công ty là doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi nhập khẩu hàng 

hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thì hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 
 

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp nội địa, khi nhập khẩu hàng hóa để để xây dựng nhà xưởng 

cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, khi xuất khẩu hàng 

hóa vào doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được 

kê khai, khấu trừ hoàn thuế theo tại quy định Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC. 
 

Công văn 768/TCHQ-TXNK ngày 08 tháng 02 năm 2021 Tổng cục Hải quan. 
 

 Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh 

nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn  
 

Về thuế nhập khẩu 
 

Trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê, mượn khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất theo hợp 

đồng thuê, mượn để phục vụ sản xuất thì doanh nghiệp nội địa không được miễn thuế nhập khẩu 

theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH12, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi tạm nhập và không 

thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 do là trường hợp đi 

thuê, mượn. Trị giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đi thuê, mượn thực hiện theo quy định 

tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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Về thuế GTGT 
 

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: "...hàng tạm nhập khẩu, tái 

xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu..."; thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
 

Căn cứ quy định nêu trên, đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp nội địa đi thuê của doanh nghiệp 

chế xuất, doanh nghiệp nội địa đã đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập thì không thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT. 
 

Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê nhưng doanh nghiệp nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất 

thì doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT. 
 

Trường hợp trong quá trình sử dụng khuôn mẫu bị hư hỏng không thể tái xuất, buộc phải tiêu hủy 

và đã thực hiện thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp nội địa không phải 

kê khai nộp thuế GTGT đối với số khuôn mẫu này. 
 

Công văn 475/TCHQ-TXNK ngày 01 tháng 02 năm 2021 Tổng cục Hải quan. 
 

 Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản 
 

Trường hợp Công ty có dự án tòa nhà chung 

cư hỗn hợp thuộc tỉnh khác trụ sở chính thì 

việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án 

tại địa phương khác trụ sở chính được thực 

hiện như sau: 
 

Về nguyên tắc, Công ty có thể thực hiện khai 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần 

phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản nếu có nhu cầu theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC); đối với trường 

hợp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản Công ty thực hiện nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 16 số Thông tư 151/2014/TT-BTC). 
 

Trường hợp Công ty có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với 

doanh thu thì Công ty tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu 

được tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo quy định tại tiết d khoản 4 Điều 12 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-

BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. 
 

Khi kết thúc năm tính thuế, Công ty làm thủ tục quyết toán chính thức số thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã bàn giao. Trường hợp số thuế đã tạm 

nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty 

phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước tại trụ sở chính. 
 

Từ năm 2021, Công ty thực hiện khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật 

quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
 

Công văn 5793/CTHN-TTHT ngày 25 tháng 02 năm 2021 Cục thuế thành phố Hà Nội. 
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VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2021 

 

Doanh nghiệp 

1. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành 

Ngày hiệu lực: 01/05/2021 

2. Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã 

Ngày hiệu lực: 15/05/2021 

Tiền tệ ngân hàng 

1. Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái 

phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành 

Ngày hiệu lực: 17/05/2021 

2. Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ 

chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

Ngày hiệu lực: 17/05/2021 

Thuế - Phí - Lệ phí 

1. Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính 

ban hành 

Ngày hiệu lực: 03/05/2021 

2. Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 

Ngày hiệu lực: 22/05/2021 

Lao động - Tiền lương 

1. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Ngày hiệu lực: 15/05/2021 
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Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ: 
 

 
Phụ trách Bản tin:  

 

 

Ông Vũ Thế Hùng 
Tổng Giám đốc 
Phụ trách chung 
 
Tel: + 0243 2000 162 
Mobile:  0912 425 212 

Email: hungvt@atcf.vn 

 

Bà Đoàn Thị Tuyết 
Chủ nhiệm tư vấn  
Phụ trách biên tập  
 
Tel: + 0243 2000 162 
Mobile: 0986 440 699 

Email: doantuyet@atcf.vn 

 
 
Trụ sở chính: 
 
Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội,  Việt Nam 
Tel:  + 0243 2000 162 
Fax: + 0243 2000 163 
Website: atcf.vn 
 
Chi nhánh Hà Thành 
 
Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Văn phòng đại diện tại: Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Hà 
Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương 
 
(Thông tin liên hệ trực tiếp với các văn phòng tại website: atcf.vn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin khái quát, đây là một trong những hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của 
ATC. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một quyết định hoặc thực hiện một hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt 
động kinh doanh, người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia của chúng tôi hoặc các chuyên gia (công ty) tư vấn có chuyên 
môn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này. 
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