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A. VĂN BẢN MỚI 

 

1. Quyết định 28/2020/QĐ-TTG về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Ngày ban hành: 24/09/2020 

Ngày hiệu lực: 15/11/2020 

Ngày 24 tháng 09 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về 

danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

Có 6 nhóm phế liệu chính: 

- Phế liệu sắt, thép 

- Phế liệu nhựa 

- Phế liệu giấy 

- Phế liệu kim loại màu 

- Phế liệu xỉ hạt lò cao 

So với quy định cũ tại Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, hiện nay danh mục đã loại đi thỏi đúc phế 

liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại và các phế liệu, mảnh vụn của gang. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết định 

73/2014/QĐ-TTg. 

 

2. Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi điều 26 thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn 

thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP qui định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng bộ tài chính ban hành 

Ngày ban hành: 30/10/2020 

Ngày hiệu lực: 01/11/2020 

Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn vẫn có hiệu lực đến 30/06/2022. 

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 26 Thông tư 

68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP qui định về hóa đơn điện tử 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 

30/06/2022, các văn bản sau đây vẫn có hiệu lực thi hành: 

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, 

phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, 

phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lí, sử dụng hóa đơn vận tải. 

- Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc thí điểm 

sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 

16/04/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa 

đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

- Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc gia hạn 

thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-28-2020-QD-TTg-Danh-muc-phe-lieu-duoc-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-453837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-73-2014-QD-TTg-danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-261329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-73-2014-QD-TTg-danh-muc-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-261329.aspx
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- Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính 

(thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, 

Thông tư 26/2015/TT-BTC). 

Đồng thời, bãi bỏ qui định "các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân 

kinh doanh phải thực hiện đăng kí áp dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020". 

Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020. 

 

3. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức 

khác 

Ngày ban hành: 25/09/2020 

Ngày hiệu lực: 02/08/2020 

Các trường hợp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

- Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kì tính thuế TNDN khi doanh nghiệp có tổng 

doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. 

- Doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kì tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 

tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý. 

- Kết thúc kì tính thuế TNDN năm 2020, tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng 

->Doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế 

TNDN theo qui định. 

- Kì tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp 

dụng theo năm tài chính khác với năm dương lịch thì kì tính thuế TNDN xác định theo 

năm tài chính áp dụng qui định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kì tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập là năm 2019 hoặc kì tính thuế 

năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp , chuyển đổi hình 

thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian 

ngắn hơn 3 tháng ->Cộng với kì tính thuế TNDN năm 2020 để hình thành kì tính thuế 

TNDN, việc xác định tổng doanh thu và số thuế được giảm trong trường hợp này chỉ áp 

dụng cho kì tính thuế TNDN năm 2020 (12 tháng). 

 

4. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ qui định về chính sách thuế và khai nộp 

thuế 

Ngày ban hành: 19/10/2020 

Ngày hiệu lực: 05/12/2020 

Nghị định thay mới các qui định về đăng kí thuế, khai nộp thuế,chính sách miễn giảm, xóa, 

khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.  

Theo nghị định này, doanh nghiệp nếu bị thiệt hại vật chất vì các lí do chiến tranh, bạo loạn, đình 

công cũng được coi là bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng, theo đó sẽ được xem xét gia 

hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền xử phạt thuế (điều 3). 

Các trường hợp sau đây được miễn nộp hồ sơ khai thuế:  

- Chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc diện không chịu thuế 
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- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế 

- DNCX chỉ có hoạt động xuất khẩu (được miễn nộp hồ sơ khai thuế GTGT) 

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh 

- Đã đóng mã số thuế (khoản 3 điều 7) 

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020, tuy nhiên chính sách miễn, giảm, xóa, 

nợ thuế tại nghị định này được áp dụng từ ngày 01/07/2020. 

 

5. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ qui định về quản lí thuế đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết 

Ngày ban hành: 05/11/2020 

Ngày hiệu lực: 20/12/2020  
Nghị định này vẫn giữ mức trần khống chế chi phí lãi vay 30% theo như trước đó tại nghị định số 

68/2020/NĐ-CP. 

Về khái niệm "giao dịch liên kết", ngoài những định nghĩa như trước đây tại nghị định số 

20/2017/NĐ-CP, nghị định này có thêm một định nghĩa mới. Theo đó, nếu doanh nghiệp có phát 

sinh chuyển nhượng hoặc nhận nhận chuyển nhượng ít nhất 25% vốn hoặc cho cá nhân đang điều 

hành doanh nghiệp đó vay ít nhất 10% vốn góp góp chủ sở hữu thì cũng bị xem là có giao dịch 

liên kết. 

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trong việc xác định các giao dịch liên kết, nộp tờ khai theo 

mẫu của Phụ lục I, II, III đính kèm nghị định này cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN, đồng 

thời lưu giữ các hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kì tính thuế TNDN năm 2020, thay 

thế nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 

24/06/2020. 

 

6.  Nghị định số 135/2020/NĐ-CP qui định về tuổi nghỉ hưu với người lao động 

Ngày ban hành: 18/11/2020 

Ngày hiệu lực: 01/01/2021  
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 điều 169 Bộ 

luật lao động 2019 được qui định cụ thể như sau: 

- Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là 

đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; 

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 

2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 

2035. 

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của NLĐ nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây: 
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Việc đối chiếu tháng, năm sinh của NLĐ tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại bảng này theo 

phụ lục I kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP. 

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 

1. Công văn số 2561/CT-TTHT ngày 09/09/2020 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xuất 

hóa đơn GTGT đối với quà tặng 

Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ngành nghề kinh doanh của công ty thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty có mua quà tặng cho nhân viên (quà tặng chịu thuế 

GTGT) thì khi tặng quà cho nhân viên, công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ 

các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng, giá tính thuế 

GTGT là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh tặng quà. 

Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hóa đơn quà tặng cho nhân viên. 

 

2. Công văn số 4590/TCT/DNNCN ngày 28/10/2020 của Tổng cục thuế về chính sách giảm 

trừ gia cảnh cho người nước ngoài  

Mức giảm trừ gia cảnh (khi tính thuế TNCN) hiện đã được nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng cho 
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bản thân và từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc (NPT), áp dụng kể từ tháng 

01/2020 (Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14). 

Qui định nêu trên áp dụng cho cả người lao động trong nước và lao động nước ngoài đáp ứng 

điều kiện là cá nhân cư trú trong năm. 

Theo đó, trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, có kì tính thuế kéo 

dài từ năm 2019 sang năm 2020 thì các tháng của năm 2019 được giảm trừ bản thân 9 triệu, mỗi 

người phụ thuộc 3,6 triệu và các tháng của năm 2020 được giảm trừ bản thân 11 triệu, mỗi người 

phụ thuộc 4,4 triệu. 

 

3. Công văn số 7078/TCHQ-TNXK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn 

thuế nhập khẩu 

Theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 19 Luật thuế XNK 107/2016/QH13 và điều 36 Nghị định 

134/2016/NĐ-CP, hàng hóa nhập kinh doanh nếu sau đó sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu 

thì cũng được xét hoàn thuế nhập khẩu. 

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế nhập khẩu, thực hiện theo qui định tại khoản 3 điều 

36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Thẩm quyền hoàn thuế là cơ quan hải quan nơi đã khai nộp 

khoản thuế nhập khẩu được hoàn. 

 

4. Công văn số 7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan qui định 

hàng đã thông quan vẫn được khai điều chỉnh thuế suất 

Công văn số 7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung, 

sửa thuế suất theo nghị định biểu thuế EVFTA.  

Theo công văn này, trường hợp sau khi hàng hóa nhập khẩu đã thông quan, nếu có đủ cơ sở xác 

định hàng hóa đáp ứng điều kiện hưởng thuế EVFTA (theo khoản 3 điều 5 Nghị định 

111/2020/NĐ-CP) thì doanh nghiệp được khai sửa đổi thuế nhập khẩu theo thuế suất EVFTA.  

Số thuế nhập khẩu nộp thừa phát sinh sau khi sửa về thuế suất EVFTA được xử lý theo qui định 

tại điều 131, 132, thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 64, 65, Điều 1, Thông tư 

39/2018/TT-BTC). Riêng việc có bị xử phạt hay không khi khai sửa đổi thuế suất, sẽ do cơ quan 

hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu xem xét cụ thể từng trường hợp. 

 

5. Công văn số 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan về thuế 

GTGT đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu 

Theo qui định tại khoản 2 điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC, máy móc chuyên dùng phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, "máy sản xuất phân 

bón" không được Cục kinh tế hợp tác & PTNT (trực thuộc Bộ nông nghiệp) xác định thuộc loại 

chyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở cho miễn thuế 

GTGT. 

Cần biết rằng, theo danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành tại Quyết định 

27/2018/QĐ-TTG thì "sản xuất phân bón" thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, không 

thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
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6. Công văn số 9895/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ về việc nghỉ Tết âm lịch và 

Quốc Khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Theo đó, thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ Tết Âm Lịch 

Tân Sửu từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 và nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 

02/09/2021 đến hết ngày 05/09/2021. 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

 

1. Nhận thầu thi công công trình ngoài tỉnh phải nộp 2% thuế GTGT vãng lai 

Theo qui định tại khoản 6 điều 11 thông tư số 156/2013/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp nhận 

thầu xây dựng công trình ở tỉnh khác thì khi phát hành hóa đơn thanh toán tiền thi công phải trích 

nộp 2% thuế GTGT cho cơ quan thuế nơi có công trình. Đây được gọi là thuế vãng lai trong hoạt 

động xây dựng. Số thuế GTGT vãng lai đã nộp sẽ được trừ vào số thuế còn phải nộp 8% tại trụ sở 

chính. 

 

2. Có 3 hình thức HĐLĐ từ ngày 01/01/2021 

Căn cứ qui định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì hợp đồng 

lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, 

tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua 01 trong 03 hình thức sau đây: 

(1) Hợp đồng lao động bằng văn bản 

(2) Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu 

(3) Được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 

tháng. 

Trừ các trường hợp sau đây bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản dù hợp đồng 

có thời hạn dưới 01 tháng: 

- Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một 

người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc 

theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

- Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi. 

- Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình. 
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3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021 đối với người lao động 

3.1. Đối với người lao động Việt Nam 

- Trường hợp thông thường: 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 

21.5% 10.5% 

Tổng cộng 32% 

- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức 

thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH: 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

14% 3% 0.3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 

21.3% 10.5% 

Tổng cộng 31.8% 

(Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy 

cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp 

thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn). 

3.2. Đối với người lao động nước ngoài 

- Trường hợp thông thường: 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

- 3% 0.5% - 3% - - - - 1.5% 

6.5% 1.5% 

https://luatvietnam.net/vbpl/101676/lao-dong-nuoc-ngoai/nguoi-nuoc-ngoai-giu-chuc-danh-quan-ly-co-bat-buoc-dong-bhyt-tai-viet-nam-.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
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Tổng cộng 8% 

 

- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức 

thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH: 

Người sử dụng lao động Người lao động 

BHXH 
BHTN BHYT 

BHXH 
BHTN BHYT 

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 

- 3% 0.3% - 3% - - - - 1.5% 

6.3% 1.5% 

Tổng cộng 7.8% 

(Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy 

scơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp 

thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn). 

**Mức tiền lương tháng đóng BHXH 

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác 

theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời 

điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động 

bình thường. 

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao 

động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu 

vùng; 

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc 

chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. 

5. Thay đổi trong qui định tỉ lệ hưởng lương hưu 

Theo điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thay đổi như sau: 

Đối với nam: 

- Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% 

(hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ 
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hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45%); 

- Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%. 

- Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng 

tháng tối đa bằng 75%. 

Đối với nữ: đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được 

tính thêm 2%, tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%. 

 

6. Thay đổi về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2021 

Theo điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 

2014) về việc thay đổi mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2021 như sau: 

Từ ngày 01/01/2021, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ 

BHYT thanh toán theo mức hưởng qui định tại khoản 1 điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi 

khám đúng tuyến) theo tỉ lệ sau đây: 

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm 

vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng 

của thẻ BHYT); 

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn 

đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập 

viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, có nhiều 

năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này giúp Đại 

Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phù 

hợp với Việt Nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 
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