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THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
Theo Công văn số 6770/CTTPHCM-KK ngày 19/7/2021 của Cục thuế TPHCM, trường
hợp NNT là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong
vùng bị cách ly, khu vực bị cách Iy, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định,
thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa
vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn
xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng,
khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông
báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng
quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Xuất hóa đơn GTGT điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp
Theo Công văn số 2373/TCT-CS ngày 30/6/2021 của TCT, trường hợp Công ty A điều
chuyển tài sản theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán từ Công ty A cho Công ty B ( Công ty B
là DN được tách từ Công ty A), là tài sản điều chuyển khi tách DN theo đúng quy định của
Pháp luật thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại
Thông tư 219/TT-BTC của BTC. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều
chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
Chính sách thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa
Theo Công văn số 2212/TCT-CS ngày 21/6/2021 TCT, trường hợp Công ty A đáp ứng quy
định về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện
xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn
bản hướng dẫn thi hành thì phần thu nhập không chia Công ty để lại để đầu tư phát triển cơ
sở đó trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành về y tế là thu
nhập được miễn thuế TNDN. Phần thu nhập từ các hoạt động khác không phải xã hội hóa
thực hiện nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chuyên ngành về y tế chưa
có quy định cụ thể về phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa, do vậy chưa
có cơ sở để miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập này.
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)
Không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai thuế TNCN
Theo Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của TCT về khai thuế thu nhập cá
nhân (TNCN) do Tổng cục Thuế ban hành.
Theo đó, việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập được
hướng dẫn như sau:
- Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012 và khoản 1 Điều 9 Nghị
định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 thì:
+ Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện
phải khai thuế TNCN.
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không
thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN.
Như vậy, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì
không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.
Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan
hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng,…có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công
nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế
TNCN theo quý.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
Theo Công văn số 27134/CTHN-TTHT ngày 14/7/2021 của Cục thuế HN, trường hợp cá
nhân là người Việt Nam có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về
cư trú (có nơi ở thường xuyên và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư
trú) được Tổng công ty cử sang nước ngoài làm việc nhưng thực tế cá nhân có mặt tại Việt
Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì:
- Nếu cá nhân không chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác thì cá nhân đó được xác
định là cư trú tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam
và thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) theo Biểu thuế lũy tiến từng phần áp
dụng đối với cá nhân cư trú.
- Nếu cá nhân chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác thì cá nhân được xác định là
không cư trú tại Việt Nam và kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh tại
Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập) theo thuế suất toàn phần áp dụng đối
với cá nhân không cư trú.
Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư
trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt
Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ
chiếu để chứng minh thời gian cư trú.
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CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với doanh nghiệp có
giao dịch liên kết
Theo Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế
Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với
DN có giao dịch liên kết chính thức có hiệu lực từ ngày 03/8/2021.
Theo đó, quy định giao dịch được đề nghị áp dụng APA như sau:
- Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết được quy định tại Nghị
định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
(Hiện hành, giao dịch được áp dụng APA là giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ
liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá
thuộc phạm vi điều chỉnh của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá).
- Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và
sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
+ Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ
sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định
132/2020, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại Luật Quản lý thuế.
+ Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế.
+ Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng
Hiệp định thuế.
Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án với pháp nhân thương mại
Theo Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 8/7/2021 của BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp
phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
Theo đó, nội dung của chi phí cưỡng chế được quy định như sau:
- Việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị
định 44/2020/NĐ-CP đơn cử như:
+ Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế;
+ Chi phí thù lao cho người định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản;
+ Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;...
- Về nội dung chi:
- Các chi phí nêu trên được thực hiện căn cứ vào hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn
giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hoá đơn,
chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được người ra quyết
định cưỡng chế phê duyệt.
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- Riêng chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo
vệ cưỡng chế như sau:
+ Mức chi cho người chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế thuộc cơ quan thi hành quyết
định cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế;
+ Mức chi cho người được huy động tham gia thi hành quyết định cưỡng chế là 100.000
đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.
Thông tư 55/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 25/8/2021.
Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19
Theo Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021 của BYT hướng dẫn mức giá thanh
toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.
Theo đó, mức giá xét nghiệm nhanh thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI Công văn
4356 như sau:
- Trước ngày 01/7/2021:
+ Đối tượng BHYT: Thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại Công
văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.
+ Đối tượng không thanh toán BHYT: Thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê
duyệt tối đa là 238.000 đồng theo Công văn 5834 ngày 27/10/2020.
- Từ ngày 01/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:
+ Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước,
nhân công… cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách hiện hành về kinh phí
phòng chống dịch.
+ Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: Chi và thanh toán với từng đối
tượng người bệnh theo số test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua
theo kết quả đấu thầu.
Ví dụ: Đơn vị được phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test.
Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng
mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ BHYT chi trả một lần xét nghiệm nhanh là 135.000
đồng x 80% = 108.000 đồng.
Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét
nghiệm do ngân sách chi trả theo phân cấp hiện hành.
Xử lý đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bị thiệt hại do hỏa hoạn
Theo Công văn số 3469/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2021 của TCHQ, trường hợp Công ty A
là DNCX thuộc địa bàn giám sát của Cục Hải quan tỉnh B , việc DNCX đưa hàng hóa ra
thuê kho ngoài phải có thông báo tới cơ quan hải quan và được cơ quan hải quan đồng ý để
đảm bảo việc quản lý, theo dõi hàng hóa lưu giữ phục vụ đúng mục đích sản xuất. Tuy nhiên,
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theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh và các hồ sơ, tài liệu đính kèm thì Cục Hải quan tỉnh
không khẳng định việc thực hiện quản lý, giám sát đầy đủ, chặt chẽ về số lượng, chủng loại
hàng hóa nhập khẩu của Công ty A mà theo báo cáo, giải trình của doanh nghiệp đã tự ý đưa
ra kho thuê ngoài phạm vi kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đến khi bị thiệt hại do
hỏa hoạn. Đơn vị chỉ ghi nhận và xác định hàng hóa bị thiệt hại trên cơ sở khai báo, giải
trình của doanh nghiệp và các hồ sơ, tài liệu của các cơ quan đơn vị khác do doanh nghiệp
cung cấp. Do vậy, để xử lý thuế và xử lý việc xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Cục Hải
quan tỉnh tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán đối với tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư
nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu; kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật
tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu của Công ty. Kết quả kiểm tra nếu có sự chênh
lệch giữa số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị còn tồn trong kho, xưởng của
Công ty với số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị nhập khẩu theo các tờ khai
nhập khẩu ban đầu do Công ty kê khai thì thực hiện ấn định thuế đối với số hàng hóa chênh
lệch nêu trên.
Do không có căn cứ để xác định số hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn nêu trên là hàng hóa
Công ty A khai báo tự ý đưa ra kho thuê ngoài, Cục Hải quan tỉnh đối chiếu quy định tại
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ để xem xét việc hủy
Quyết định xử phạt nêu trên theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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VẤN ĐỀ KHÁC
Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc
Theo Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của BLĐTBXH sửa đổi, bổ
sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021 quy định từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương
tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản
5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, cụ thể:
- Mức lương theo công việc hoặc chức danh:
+ Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng
lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;
+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương
tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên:
+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công
việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ
chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:
Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp
đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.
Tái cấp vốn cho NHCSXH để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn
Theo Thông tư số 10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021 của NHNN về tái cấp vốn với Ngân
hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.
Theo đó, thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
- Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng.
- Lãi suất tái cấp vốn:
+ Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.
+ Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.
- Thời hạn tái cấp vốn:
+ Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước
tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ Thời hạn tái cấp vốn nêu trên được áp dụng đối với từng lần giải ngân theo quy định tại
khoản 4 Điều 6 Thông tư 10/2021.
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+ Thời hạn giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày
31/12/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tài sản bảo đảm:
Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách
xã hội...
Thông tư 10/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 21/7/2021.
BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ Covid-19
Theo Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 8/7/2021 của BHXHVN về việc triển khai thực
hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện các công việc để giải quyết chế độ hỗ trợ Covid-19 cho người
sử dụng lao động, NLĐ, đơn cử như:
- Cơ quan BHXH hướng dẫn cho đơn vị sử dụng lao động lập mẫu để gửi Cơ quan BHXH
khi đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết
định 23/2021/QĐ-TTg .
- Cơ quan BHXH xác định:
+ Danh sách NLĐ tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .
+ Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc hưởng lương (Mẫu số 05); Danh
sách NLĐ ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số
13c) theo Chương IV, V, X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .
- Cơ quan BHXH triển khai giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp còn 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đến 30/6/2022.
Thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68
Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của TTg quy định về việc thực hiện
một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19.
Trong đó, quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối
với các nhóm đối tượng là NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQCP ngày 01/7/2021.
Đơn cử, đối với nhóm NLĐ ngừng việc, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao
động 2019 (BLLĐ);
- Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày
31/12/2021;
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- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ ngừng việc theo khoản 3
Điều 99 BLLĐ.
Thủ tục sẽ do người sử dụng lao động thực hiện, hồ sơ đề nghị gồm:
- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian từ 01/5/2021
đến hết 31/12/2021;
- Danh sách NLĐ có xác nhận của BHXH theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết định này.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các trường
hợp sau:
+ Đang mang thai: Giấy chứng minh đang mang thai.
+ Đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi: Giấy khai
sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em/Giấy chứng nhận nuôi con nuôi/Quyết định giao nhận,
chăm sóc thay thế trẻ em.
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/7/2021.
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VĂN BẢN KHÁC
 Theo Công văn số 2318/TCT-CS ngày 28/6/2021 của BTC về việc thuế GTGT.
 Theo Công văn số 3595/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021 của TCHQ về việc thực hiện
chính sách thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) đối với mặt hàng được khai báo là nguyên
liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu
 Theo Công văn số 3548/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2021 của TCHQ về việc chính sách
thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất.
 Theo Công văn số 26250/CTHN-TTHT ngày 9/7/2021 của Cục thuế HN về việc sử
dụng HĐĐT.
 Theo Công văn số 3454/TCHQ-GSQL ngày 8/7/2021 của TCHQ về việc xử lý hàng
hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch.
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