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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Đề xuất giảm thuế TNDN và GTGT cho doanh nghiệp khó khăn do Covid-19
Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của UBTVQH
về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo
đó, đề xuất giảm thuế TNDN và GTGT cho doanh nghiệp, tổ chức như sau:
(i) Giảm thuế TNDN:
Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với trường hợp
doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này có tổng doanh thu năm 2021
không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019
(ii) Giảm thuế GTGT:
Giảm thuế GTGT kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với doanh nghiệp, tổ
chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm:
+ Các hoạt động: Vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải
đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh
doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
+ Các hoạt động: Hoạt động xuất bản; Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền
hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Hoạt động của
thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Hoạt động thể thao, vui chơi và
giải trí.
Các hoạt động trong nhóm (ii) không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm và các hàng
hóa, dịch vụ thực hiện trên nền tảng trực tuyến.
Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại khoản này thực hiện theo Phụ lục Danh mục
hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm mức thuế GTGT theo Nghị quyết của UBTVQH
ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định.
* Mức giảm thuế GTGT
- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm
30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh
doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định.
- Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu
được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động
sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định.
* Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định tại khoản 1
Điều 3 Dự thảo Nghị định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thực hiện theo quy
định của Luật Thuế GTGT.
* Trinh tự, thủ tục thực hiện
- Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều Dự thảo Nghị định, khi
lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giản thuế GTGT, tại dòng
thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế
GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
Căn cứ hóa đơn GTGT, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê
khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ
kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.
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- Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều Dự thảo Nghị định, khi
lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế tăng, tại cột
“Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiên hàng
hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đông thời ghi chú: “đã
giảm... (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số
4/2021/UBTVQH15”, Khi lập tở khai thuế GTGT số 04/GTGT, tại cột “Thuế GTGT phải
nộp" khi theo doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhân với (3) mức tỷ lệ % để tính thuế
GTGT x 70%.
* Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa
đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT.
* Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc
mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên
bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều
chỉnh sai sót, giao hóa đơn điệu chỉnh và trả lại tiền thuế GTGT được giảm cho người mua.
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra,
người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, thuế đầu vào (nếu có).
Doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều này thực hiện kê khai hoạt động được giảm thuế
GTGT theo Phụ lục giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định cùng với Tờ
khai thuế GTGT.
Biện pháp ngăn ngừa gian lận hoàn thuế GTGT với hàng hóa XNK
Theo Công văn 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2021 của TCHQ về thực hiện quản lý việc
hoàn thuế GTGT. Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, ngăn
ngừa tình trạng gian lận nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan yêu cầu
các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số giải pháp sau:
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường công tác thu thập, phân tích thông
tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau
thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc địa bàn quản lý của đơn vị, kịp thời phát hiện
và ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp gian lận trong hoạt động xuất khẩu nhằm chiếm
đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, căn
cứ thông tin thu thập thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra theo
quy định.
2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3. Phối hợp với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian
lận hoàn thuế GTGT
4. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; tổ chức triển khai
đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, các quy trình, biện pháp nghiệp vụ về kiểm tra, kiểm
soát hải quan và quản lý thuế
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp
Theo Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/8/2021 của TCT, khoản thu nhập từ lãi tiền gửi
ngân hàng có kỳ hạn phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thì không thuộc diện được hưởng ưu đãi
thuế TNDN.
Cơ sở pháp lý thực hiện nghĩa vụ NSNN đối với hoạt động giải đáp thắc mắc, tư vấn
chăm sóc KH
Theo Công văn số 3490/TCT-CS ngày 14/9/2021 của TCT, căn cứ quy định của pháp luật
về thuế TNDN, về nguyên tắc, đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế TNDN
phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất; trường hợp các
đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt
động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên
doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP. Đối với dịch
vụ tỷ lệ này là 5%.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH VN ký Hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty
Viễn thoongViettel phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thì
doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo Hợp đồng.
Về thuế GTGT, trường hợp BHXH VN giao cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp
đồng với Tổng Công ty Viễn thông Viettel để cung cấp dịch vụ thông tin giải đáp, chăm sóc
Khách hàng trên đầu số 1900, các bên phân chia doanh thu theo tỷ lệ đã bao gồm thuế
GTGT, Viettel lập hóa đơn giao cho Khách hàng sử dụng dịch vụ, kê khai thuế GTGT theo
quy định thì khi nhận phần doanh thu được chia từ Viettel của Hợp đồng hợp tác kinh doanh
nêu trên, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH VN lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy
định.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH VN kê khai thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi số doanh thu và thuế GTGT tương
ứng.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH VN kê khai thuế GTGT theo phương pháp
tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu thì sử dụng hóa đơn bán hàng,
nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% nhân với doanh thu.
Về thuế Môn bài, trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có
hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)
Chính sách thuế TNCN cho người nước ngoài
Theo Công văn số 34730/CTHN-TTHT ngày 14/9/2021 của Cục thuế HN, trường hợp cá
nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì:
- Cá nhân phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trước khi
xuất cảnh.
Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy
quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về
quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân
khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải
nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân theo quy định tại tiết d.3 khoản 6
Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nêu trên. 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.
- Cá nhân quyết toán từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần
đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong
năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ nhận quà tặng
Theo Công văn số 34268/CTHN-TTHT ngày 8/9/2021 của Cục thuế HN, trường hợp Công
ty A dùng quà tặng bằng hiện vật cho cán bộ nhân viên không thuộc các khoản thu nhập từ
nhận quà tặng quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
của Bộ Tài Chính thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với quà tặng này.
Trường hợp Công ty tặng phiếu quà tặng mua hàng (Voucher) cho nhân viên thì:
+ Nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân
thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
+ Nếu nội dung chi trả không ghi đích danh cá nhân được thụ hưởng mà chi chung cho tập
thể cán bộ nhân viên thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
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CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
Miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19
Theo Công văn số 4485/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2021 của TCHQ, (i) về chính sách thuế
nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua từ nước
ngoài, nhập khẩu về để tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19: Ngày
11/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với
hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống dịch Covid-19, theo đó đã quy định
hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu,
thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ
không hoàn lại.
Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu
thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị
gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
(ii) Về việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu
hàng hóa: Tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay trong ngày các lô hàng vật tư, thiết
bị y tế, thuốc tân dược, văc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,... để phục vụ phòng, chống dịch
Covid-19.
Thuế xuất khẩu hàng hóa SXXK
Theo Công văn số 4478/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2021 của TCHQ, trường hợp doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải là doanh nghiệp chế xuất) nhập khẩu nguyên
liệu phôi nhôm hợp kim từ nước ngoài (mã loại hình A12, E31) để sản xuất thanh nhôm
định hình xuất khẩu (có thuế suất thuế xuất khẩu) thì khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm
thanh nhôm định hình ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan theo loại hình
sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E62) phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu theo quy định.
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VẤN ĐỀ KHÁC
Đề xuất Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp tại dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh Covid-19 nghề
nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo dự
thảo, Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao
động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2.
Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.
Ngoài ra, dự thảo cũng liệt kê những Nghề, công việc thường gặp bệnh Covid-19 nghề
nghiệp và nguồn tiếp xúc bao gồm:
- Người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
- Người lao động làm việc phòng thí nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu
hủy mẫu;
- Người lao động làm việc, phục vụ trong các Bệnh viện điều trị người nhiễm COVID-19,
khu cách ly tập trung, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ người nhiễm COVID19 tại nhà.
- Người lao động tham gia vận chuyển đường không, đường bộ phục vụ: người nhiễm
COVID-19, khu vực cách ly, điều trị, thi hài người mất do COVID-19.
- Người lao động tham gia khâm liệm, bảo quản, thiêu đốt, mai táng thi hài người mất do
COVID-19.
- Người lao động tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2
gồm:
+ Nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh;
+ Chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng quân đội;
+ Chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng công an;
- Người lao động làm các nghề/công việc khác tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1
Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực
kế toán công Việt Nam đợt 1.
Theo đó, phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 bao gồm:
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 "Trình bày báo cáo tài chính" tại Phụ lục số 01;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" tại Phụ lục số 02;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 "Hàng tồn kho" tại Phụ lục số 03;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 "Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị" tại Phụ lục
số 04;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 "Tài sản vô hình" tại Phụ lục số 05.
Quyết định 1676/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.
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Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Theo Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, để hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó
khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ giao
Bộ LĐTB&XH:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trường trình cấp có thẩm quyền và
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc:
Ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ BHXH ngắn
hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho NLĐ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đối
tượng sử dụng lao động khác, hoàn thành trong tháng 9/2021.
- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH Việt Nam nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH
phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định, hoàn thành trong tháng 9/2021.
Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau
khi được cấp có thẩm quyền ban hành;
- Triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng,
chống dịch COVID-19 sau khi được Chính phủ thông qua;
- Xem xét, nghiên cứu tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản
xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021;...
Nghị quyết 105/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 09/9/2021.
Chế độ hưu trí với NLĐ tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH
Ngày 6/9/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH thống nhất thực
hiện chế độ BHXH đối với người lao động đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời
gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại
các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH như sau:
(i) Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi: Người lao động
có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền
đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm
2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu
đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải
quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con
nuôi.
Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều
chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều
kiện hưởng) để chi trả bổ sung.
(ii) Về chế độ hưu trí: Cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động
đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng
BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.
Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH
để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.
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Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương
từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể tử thời điểm hưởng.
(iii) Về chế độ tử tuất:
+ Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng
BHXH bắt buộc trở lên theo quy định
+ Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15
năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo
quy định;
+ Giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian thực đóng BHXH (không bao gồm
thời gian nợ BHXH bắt buộc);
+ Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, chưa giải quyết hưởng
trợ cấp tuất đối với người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời
gian còn nợ tiền đóng BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng
tháng
(iv) Thủ tục thực hiện
Chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi: Thực hiện như đối với
người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi.
Chế độ hưu trí, tử tuất: Thực hiện như đối với người bảo lưu thời gian tham gia BHXH.
Tiếp tục kéo dài miễn, giảm lãi vay cho khách hàng đến 30/6/2022
Đây là nội dung tại Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN về
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng
ảnh hưởng Covid-19.
Theo đó, việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện như sau:
- Áp dụng với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín
dụng nhưng không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ việc mua, đầu tư trái phiếu doanh
nghiệp.
- Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán phải nằm trong khoảng thời gian từ
23/01/2021 - 30/6/2022.
- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa
thuận do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh thu, thu nhập của khách hàng bị giảm.
(Trước đó, tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN quy định việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí đến
ngày 31/12/2021).
Thông tư 14/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 07/9/2021.
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Hỗ trợ cho NLĐ có đóng BHTN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:
1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ
bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho các đối tượng sau:
- Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021; (Không bao gồm
NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị
vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên).
- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN
được bảo lưu (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).
Mức hỗ trợ dựa trên thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày
31/12/2021.
2. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19
Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương
tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Thời gian thực hiện giảm mức đóng : 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết 30/09/2022
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VĂN BẢN KHÁC
 Theo Công văn số 3419/TCT-CS ngày 13/09/2021 của TCT về việc gia hạn nộp thuế.
 Theo Công văn số 10918/BTC-CST ngày 22/9/2021 của BTC về việc xin ý kiến dự án
Nghị định về thuế giá trị gia tăng.
 Theo Công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của BTC về việc Thực hiện NQ
106/NQ-CP về chính sách thuế hàng hóa NK để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.
 Theo Công văn số 34762/CTHN-TTHT ngày 14/9/2021 của Cục thuế HN về việc xác
định chi phí được trừ thuế TNDN, thuế TNCN đối với quà tặng.
 Theo Công văn số 34731/CTHN-TTHT ngày 14/9/2021 của Cục thuế HN về việc sử
dụng hóa đơn điện tử.
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