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Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% với thiết bị y tế nhập khẩu 

Theo Công văn số 4069/TCHQ-TXNK ngày 13/8/2021Tổng cục Hải Quan gửi Cục Hải 

quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện về việc áp dụng chính sách  thuế GTGT với mặt 

hàng thiết bị y tế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC (hiệu lực 

từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC - quy 

định về thuế suất thuế GTGT 5% (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số  

26/2015/TT-BTC). Theo đó, trường hợp đáp ứng quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy 

định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT, thì áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT là 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-4069-TCHQ-TXNK-2021-thue-gia-tri-gia-tang-485170.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-43-2021-tt-btc-sua-doi-khoan-11-dieu-10-thong-tu-219-2013-tt-btc-477641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-26-2015-tt-btc-huong-dan-12-2015-nd-cp-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-tt-btc-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-26-2015-tt-btc-huong-dan-12-2015-nd-cp-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-tt-btc-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-14-2018-tt-byt-danh-muc-trang-thiet-bi-y-te-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-382398.aspx
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Hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa 

 

Theo Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-

CP ngày 25/08/2014. Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày 

22/7/2016, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo từng thời kỳ, cụ thể: 

 

- Trường hợp cơ sở đáp ứng được các điều kiện tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí 

quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo một trong các Quyết định 1466/QĐ-TTg  hoặc Quyết 

định 693/QĐ-TTg hoặc Quyết định 1470/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho 

thời gian còn lại kể từ thời điểm đáp ứng. 

 

- Trường hợp đáp ứng được các điều kiện trước thời điểm mà 03 Quyết định trên có hiệu lực 

thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ thời điểm các Quyết định 

có hiệu lực. 

 

- Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì phải kê khai bổ sung số thuế 

TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy 

thu số thuế TNDN đến thời điểm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tư 71/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 và bãi bỏ Điều 24 của Thông tư 

151/2014/TT-BTC. 

 Hướng dẫn xác định chi phí liên quan Covid-19 khi tính thuế TNDN, TNCN 

Theo Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn 

về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19 khi tính thuế TNDN, TNCN. 

- Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:  

+ Đối với chi phí cách ly cho người lao động: Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao 

động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho 

người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và 

thanh toán theo quy định. 

+ Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19, tiêm vacxin cho người lao động được coi là khoản 

chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này được thực 

hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi 

bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) và tổng số chi có tính chất phúc lợi không 

quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có 

đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định. 

- Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN: 

Trường hợp Công ty trong đợt dịch covid-19 có phát sinh các khoản chi phí phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật nếu các khoản chi này nội dung ghi rõ tên cá 

nhân hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 Khoản 2 

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=71%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1466-qd-ttg-danh-muc-hinh-tieu-chi-quy-mo-tieu-chuan-co-so-xa-hoi-hoa-trong-giao-duc-dao-tao-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-11f5e.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-693-qd-ttg-nam-2013-sua-doi-danh-muc-chi-tiet-cac-loai-hinh-tieu-chi-2d229.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1470-qd-ttg-2016-sua-doi-danh-muc-loai-hinh-tieu-chi-co-so-thuc-hien-xa-hoi-hoa-quyet-dinh-1466-qd-ttg-4d9ba.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-71-2021-tt-btc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-nghi-quyet-63-nq-cp-71bfd.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-151-2014-tt-btc-huong-dan-91-2014-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-quy-dinh-thue-3dfa8.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-151-2014-tt-btc-huong-dan-91-2014-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-quy-dinh-thue-3dfa8.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-31557-CTHN-TTHT-2021-chi-phi-lien-quan-den-phong-chong-Covid-19-Cuc-Thue-Ha-Noi-485893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-78-2014-tt-btc-huong-dan-218-2013-nd-cp-thi-hanh-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx?anchor=dieu_6
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-96-2015-tt-btc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-279331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-111-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-nghi-dinh-65-2013-nd-cp-205356.aspx
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Hướng dẫn về xác định phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết 

Theo Công văn số 31449/CT-TTHT ngày 12/8/2021 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về 

xác định phí lãi vay được trừ đối với DN có giao dịch liên kết. Theo đó, doanh nghiệp được 

tính vào chi phí được trừ đối với mọi khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các quy định tại 

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

Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và 

lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ 

cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Doanh nghiệp kê khai tỷ lệ chi 

phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ. 

Xác định chi phí lãi vay trong Doanh nghiệp có giao dịch liên kết 
 

Theo Công văn số 2953/TCT-TTKT ngày 6/8/2021 của TCT về việc xác định chi phí lãi 

vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết, cụ thể như sau: 

 

+ Trường hợp Công ty A chỉ phát sinh giao dịch liên kết với đối tượng nộp thuế TNDN tại 

Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN với Công ty A và không bên nào hưởng 

ưu đãi thuế TNDN trong kỳ thì Công ty A được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết 

tại mục III, mục IV, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II mẫu số 01 Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và Nghị định số 

68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ. 

 

+ Công ty A là đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao 

dịch liên kết với Công ty B trong các kỳ tính thuế từ năm 2017 đến năm 2019 thì Công ty A 

thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và Nghị định số 

68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp trong năm 2017, 

2018, 2019 Công ty A có phát sinh chi phí lãi vay thì chi phí lãi vay của Công ty A được xác 

định theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và quy 

định của pháp luật về thuế TNDN có liên quan. 

 

Chính sách thuế TNDN 

 

Theo Công văn số 2921/TCT-CS ngày 3/8/2021 của TCT hướng dẫn về chính sách thuế 

TNDN: đối với khoản chi mua và tiêm vắc xin ngừa covid-19 cho người lao động trong 

doanh nghiệp, nếu đáp ứng các điều kiện các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản 

chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì DN được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thuế TNDN. 
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Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi phí phòng chống dịch covid-

19 

Theo Công văn số 32040/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 của Cục thuế HN hướng dẫn về 

thuế TNCN đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid -19, Cục Thuế TP Hà Nội có 

ý kiến như sau: 

Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 về việc chi phí 

cách ly phòng chống dịch Covid -19 của chuyên gia nước ngoài; Cục Thuế TP Hà Nội cũng 

đã có công văn số 29924/CTHN-TTHT ngày 30/07/2021 trả lời về việc chi phí phòng chống 

dịch Covid-19 hướng dẫn cụ thể: Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi 

trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản 

chi này là lợi ích dược hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào 

thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động. 
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Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu thay cho NCC không có trụ sở tại Việt Nam 

 

Theo Công văn số 31556/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn 

về nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu thay cho NCC không có trụ sở ở Việt Nam, cụ thể: 

 

Trường hợp Nhà thầu phụ nước ngoài (có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú 

tại Việt Nam) có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam 

kết giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc 

của Hợp đồng nhà thầu thì nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 

số 103/2014/TT-BTC. Trường hợp Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được các điều 

kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu phụ 

nước ngoài. Tỷ lệ % tính thuế GTGT và TNDN trên doanh thu thực hiện theo hướng dẫn tại 

điểm a Khoản 2 Điều 12 và điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Việc mở 

MST của nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 và 

Khoản 6 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC 

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức Việt Nam 

không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức giao hàng tại 

cửa khẩu nước ngoài hoặc giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 

2 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì thuộc đối tượng không áp dụng Thông tư số 

103/2014/TT-BTC. 

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thực hiện cung cấp nguyên vật liệu, hàng hoá theo 

hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC); hoặc việc cung cấp 

hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm 

theo miễn phí) kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm 

trong giá trị, của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì: 

+ Về thuế GTGT: Giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, 

phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; Trường hợp hợp đồng không tách 

riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm 

theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu tính thuế thực hiện 

theo hướng dẫn tại Tiết a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 

+ Về thuế TNDN: Thu nhập chịu thuế TNDN là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu 

tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC 
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Cập nhật Nghị định 80/2021 hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: 

(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực 

công nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không 

quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không 

quá 3 tỷ đồng. 

 (2) Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công 

nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 

người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của 

năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại 

khoản (1). 

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh 

nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản (1). 

(3) Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công 

nghiệp, xây dựng sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 

người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của 

năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ 

theo quy định tại khoản (1), (2). 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp 

siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản (1), (2). 

Nghị định 80/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định 

39/2018/NĐ-CP. 

Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn 

 

Theo Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021 của TLĐ hướng dẫn bổ sung đối tượng miễn 

đóng đoàn phí công đoàn: Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công 

đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên. 

 

Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 

áp dụng từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

 

Một số điểm mới về BHXH bắt buộc từ ngày 01/9/2021 

Từ ngày 01/9/2021, nhiều quy định mới về BHXH bắt buộc tại Thông tư 06/2021/TT-

BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực; trong đó có 

thể kể đến như: 

- Bổ sung quy định Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là 

người giao kết hợp đồng lao động thì tham gia BHXH theo đối tượng là người giao kết hợp 

đồng lao động. 

VẤN ĐỀ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-486147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2021%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2021%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59%2f2015%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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(Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hàng tháng đóng 8% mức 

lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong khi đó, người giao kết hợp đồng lao động hàng 

tháng đóng 8% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất). 

- Đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài thì 

bổ sung quy định: 

Mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng tối đa bằng mức trợ cấp ốm 

đau một tháng (hiện nay không quy định mức tối đa). 

- Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu 

thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính 

theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. 

(Hiện nay, chế độ thai sản chế độ thai sản chỉ được giải quyết đối với con còn sống theo 

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ). 

Quy chế đánh giá với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN 

Theo Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của BTC về Quy chế đánh giá đối với 

kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Quy chế này được xây dựng trên các cam 

kết của Việt Nam tại thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong 

ASEAN. 

Trong đó, ứng viên đáp ứng tất cả tiêu chuẩn sau có thể đăng ký công nhận là kế toán viên 

chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ASEAN CPA): 

- Có chứng chỉ kế toán viên Việt Nam hoặc chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam; 

- Có thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính ít nhất 3 năm trong 5 năm 

liên tục từ khi được cấp bằng tốt nghiệp đại học tới thời điểm nộp đơn đăng ký công nhận 

ASEAN CPA; 

- Tuân thủ và đảm bảo chương trình cập nhật kiến thức (CPD) theo quy định tại khoản 3 

Điều 9 Quy chế, đơn cử như: 

+ Chậm nhất ngày 31/8 hằng năm, để duy trì chức danh ASEAN CPA thì mỗi ASEAN CPA 

phải đảm bảo quy định hiện hành về giờ cập nhật kiến thức tương tự như áp dụng đối với kế 

toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam; 

+ Nộp báo cáo duy trì chức danh ASEAN CPA hằng năm cho Bộ tài chính; 

- Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam và quốc tế. 

Chính sách lương, BHXH, hỗ trợ Covid-19 với NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, ngừng việc 

Tình dình dịch bệnh căng thẳng khiến nhiều NLĐ phải thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao 

động hoặc là ngừng việc. Trong thời gian tạm hoãn, ngừng việc vì Covid-19 thì đây là 

những chính sách liên quan mà NLĐ cần biết: 

Tạm hoãn hợp đồng vì Covid-19 sẽ thuộc trường hợp tạm hoãn do hai bên thỏa thuận theo 

quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019. Tức là khi NLĐ và doanh 

nghiệp đạt được thoả thuận về việc hai bên sẽ tạm hoãn thực hiện những nội dung trong hợp 

đồng lao động đã ký trước đó. 

Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì đây là những quy định mà NLĐ cần nắm: 

Không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng nếu không có thoả 

thuận khác 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59%2f2015%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1529-QD-BTC-2021-danh-gia-doi-voi-ke-toan-vien-chuyen-nghiep-tieu-chuan-ASEAN-484827.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx?anchor=dieu_30
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Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về điều kiện, thủ tục để 

NLĐ bị tạm hoãn HĐLĐ được nhận hỗ trợ như sau 

Điều kiện hỗ trợ 

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp 

giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: 

-  Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày 

liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến 

ngày 21/12/2021. 

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động. 

Thành phần Hồ sơ 

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. 

- Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 05. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ 

sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ 

em; GCN nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Trình tự, thủ tục thực hiện 

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ 

quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. 

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham 

gia BHXH của NLĐ. 

Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo 

quy định tại Điều 15 Quyết định 23 đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. 

Lưu ý: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. 

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, 

trình UBND cấp tỉnh. 

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Nếu 

không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-23-2021-QD-TTg-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-COVID-19-480459.aspx
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  Theo Công văn số 5799/VPCP-KTTH ngày 20/8/2021 của VPCP về việc miễn thuế 

nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất que test nhanh kháng nguyên Covid-19 phục vụ 

phòng, chống dịch. 

  Theo Công văn số 3868/TCHQ-TXNK ngày 4/8/2021 của TCHQ về việc quản lý Danh 

mục miễn thuế điện tử. 

  Theo Công văn số 31450/CTHN-TTHT ngày 12/8/2021 của Cục thuế HN về chính sách 

thuế. 

  Theo Công văn số 4137/TCHQ-TXNK ngày 23/08/2021 của TCHQ về việc  chính sách 

thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng máy tạo ôxi . 

 

 

VĂN BẢN KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-636-TCT-DNNCN-2021-huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-467744.aspx

