
 

 
BẢN TIN PHÁP LUẬT 

THÁNG 04/2021 



Bản tin pháp luật tháng 04/2021 
 

  

       
VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM                                                                                                 1 
Tel: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang) 0908.608.955 (Mr.Lăng) 
                                                                                               

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2021 
Mục lục 
A. VĂN BẢN MỚI ..................................................................................................................................1  

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động 
phòng, chống dịch COVID-19 .............................................................................................................1 

2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 ...................2 

3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ 
tài chính ban hành ................................................................................................................................3  

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. .................................................................................................3 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm .....................................................................................................................................................4  

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán 
khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần .......................................4 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................5 

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng 
cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết 
toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành ...............................5 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn 
mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành .....................................................................6 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với 
dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. ....................................6 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. .......................................................................7 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do cục 
thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) ............................................................................7 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế 
TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc ..........................................................................................8 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế 
GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa .........................................................................................................8 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế TP.Hà 
Nội ban hành. .......................................................................................................................................8  

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN 
(khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) .................................................................................................8 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM ..................................................................................................................9  

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021.........................................9 



Bản tin pháp luật tháng 04/2021 
 

  

       
VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM                                                                                                 2 
Tel: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang) 0908.608.955 (Mr.Lăng) 
                                                                                               

 

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021 ................................9 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021 .................................................................................10 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài ...........................................................10 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021 ....................11 

6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp ....................................................12 
 

 

 



Bản tin pháp luật tháng 04/2021 
 

  

       
VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM                                                                                                 1 
Tel: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang) 0908.608.955 (Mr.Lăng) 
                                                                                               

 

A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức 

cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

Ngày ban hành : 31/03/2021 

Ngày hiệu lực : 31/03/2021 

Theo điều 2 nghị định này , các loại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp :  

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

nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều này. 

- Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn 

vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ 

sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, 

đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có 

chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban 

hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản 

chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại 

diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp 

luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 
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2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 

Ngày ban hành: 19/04/2021 

Ngày hiệu lực: 19/04/2021 

Theo đó, Nghị định 52 quy định các đối tượng được gia hạn như: 

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: 

+ Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu thô, 

condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng); 

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất mô tô, xe máy; 

+ Thoát nước và xử lý nước thải… 

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: 

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn, kế toám, kiểm toán 

và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng… 

Tổng cục Thuế lưu ý thời gian gia hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP dành cho các 

doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như sau: 

- Gia hạn 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021; 4 tháng 

cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8. 

- Gia hạn 3 tháng cho số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021. 

- Gia hạn 6 tháng số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: gia hạn đến 31/12/2021 cho số thuế của năm 2021. 

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021 
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3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế 

toán do Bộ tài chính ban hành 

Ngày ban hành : 25/01/2021 

Ngày hiệu lực : 01/04/2021 

Việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được thực hiện theo hình thức kiểm tra gián tiếp và kiểm tra trực 

tiếp (gồm trực tiếp định kỳ, trực tiếp đột xuất). 

Trong đó, thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ được quy định như sau: 

- 3 năm/lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán mà trong 3 năm trước liền kề tính đến thời 

điểm kiểm tra có: 

+ Doanh thu dịch vụ kế toán từng năm trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ đồng trở lên. 

+ Mỗi năm có từ 100 khách hàng dịch vụ kế toán trở lên. 

- Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán khác thì kiểm tra trực tiếp ít nhất 5 năm/lần. 

(Hiện nay, Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC quy định: “Các doanh 

nghiệp kế toán, kiểm toán phải được kiểm tra chất lượng định kỳ 3 năm một lần”). 

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Ngày ban hành: 11/03/2021 

Ngày hiệu lực : 25/04/2021 

Theo đó, bổ sung về các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK) như sau: 

- Không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định 

như: 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất; 

+ Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá 

nhân được phép tạm nhập, tái xuất; 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm; 

+ Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa 

XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp 
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có số tiền thuế tối thiểu. 

- Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế XNK quy định về: 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất. 

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục XNK hàng hóa tại thời 

điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan. 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về Bảo hiểm 

Ngày ban hành: 31/03/2021 

Ngày hiệu lực: 01/06/2021 

Theo đó, phần mềm VssID lưu trữ đầy đủ, chính xác các thông tin về nhân thân, BHXH, BHYT, BHTN 

và các thông tin về y tế, an sinh xã hội của công dân trên cả nước. 

Trong đó, có lưu trữ chi tiết cả quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, 

thông tin công ty đóng bảo hiểm... (Điều 6). 

Thông tin trên phần mềm này sẽ được cập nhật đầy đủ, kịp thời ngay sau khi giải quyết xong thủ tục hành 

chính có liên quan (Điều 4). 

Các doanh nghiệp, cá nhân có thể khai thác thông tin của mình trên phần mềm này thông qua Cổng dữ 

liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. 

Đặc biệt, nếu dữ liệu trích xuất từ phần mềm này có chữ ký số của BHXH Việt Nam thì sẽ có giá trị như 

văn bản xác nhận thông tin do cơ quan có thẩm quyền cung cấp (khoản 2 Điều 11).  

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế 

toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

Ngày ban hành: 07/04/2021 

Ngày hiệu lực : 01/06/2021 

Theo đó, số liệu của các chỉ tiêu chuyển đổi trên Bảng chuyển đổi số liệu phải được lấy theo giá trị đánh 

giá lại. Đối với trường hợp các chỉ tiêu chi tiết không có quy định về việc xác định lại giá trị thì lấy theo 

số dư còn lại trên sổ sách kế toán của đơn vị tại ngày lập báo cáo. 

Mặt khác, để lập được Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện 

phân loại chi tiết số dư của một số tài khoản tại ngày lập báo cáo trên Bảng chuyển đổi số liệu. Cụ thể bao 
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gồm: số dư các tài khoản đầu tư tài chính tại ngày lập báo cáo; số dư các khoản phải thu khách hàng, 

khoản trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác tại ngày lập báo cáo; hàng tồn kho; tài sản cố 

định; số dư khoản mua sắm tài sản cố định; số dư khoản phải trả nợ vay… 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

do Tổng cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực 

hiện việc quyết toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện 

hành 

Theo đó, hướng dẫn nhiều trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải khai quyết 

toán thuế TNCN (áp dụng đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế), đơn cử như: 

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán thuế của từng năm từ 50.000 đồng trở 

xuống Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt 

buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ 

quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố. 

- Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế 

hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. 

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi 

và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả 

trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các 

nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo 

tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

- Đối với tổ chức trả thu nhập: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối 

cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 

cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ 

quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày 

làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai 

quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán 
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thuế quá thời hạn. 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng 

hóa đơn mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành  

Công ty đã sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 04/2017 (đến nay hết thời hạn 12 tháng). 

Trường hợp 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 thẹo 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 nêu trên. 

Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử 

dụng hóa đơn điện tử theo quy định. 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng 

đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. 

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty tại Hàn Quốc về việc cung cấp dịch vụ “thiết kế bản 

vẽ, thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống, giám sát lắp đặt” cho dự án của Công ty Hàn Quốc tại đất nước 

khác, nếu dịch vụ này cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam, 

đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về 

việc  cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam 

nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại 

Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường 

hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị 

hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá 

tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí và không thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài 

chính về việc không áp dụng thuế suất 0% đối với Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, 
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chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng ; thuốc lá, rượu, bia; 

thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt 

động chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

Trường hợp doanh nghiệp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn và doanh nghiệp 

có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản 

chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho doanh nghiệp đó sử dụng 

hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử 

dụng vào ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP . 

Trường hợp Công ty phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác 

định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN. Công ty có trách 

nhiệm xác định, kê khai số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn vào tờ khai quyết toán thuế 

TNDN theo năm và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC , Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC . 

Đối với chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện 

quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN. 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do 

cục thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) 

Nếu Công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính Phủ đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. 

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là toàn bộ tiền bán 

hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng 

theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Đối với vướng mắc về số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 

2021, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải 

tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày 

cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà 
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nước. 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai 

thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

Theo Công văn này, trong năm 2021, doanh nghiệp chưa phải nộp Bảng phân bổ thuế ở các tỉnh cho cơ 

quan thuế quản lý trụ sở chính khi kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính cho các chi nhánh hạch 

toán phụ thuộc. 

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp Bảng phân bổ thuế ở các tỉnh (nơi có chi 

nhánh phụ thuộc) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 

126/2020/NĐ-CP. 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền 

thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa 

Theo quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu sẽ 

được xử lý đồng thời với tiền thuế nhập khẩu 

Theo đó, trường hợp sau khi bổ sung C/O, nếu doanh nghiệp phát sinh tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT 

nộp thừa thì số thuế GTGT nộp thừa cũng được đề nghị hoàn đồng thời với thuế nhập khẩu bằng văn bản. 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế 

TP.Hà Nội ban hành. 

Trường hợp chi nhánh doanh nghiệp chi tiền dịch vụ cho các khách hàng (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) 

để thực hiện chương trình hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ vận chuyển, thưởng lũy 

tiến bán hàng khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng 

bày sản phẩm thì khi nhận tiền, trường hợp khách hàng (nhà phân phối) là người nộp thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp khách hàng 

là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế 

phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. 

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế 

TNCN (khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) 

Liên quan đến việc xác định khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN, Tổng cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp 

thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 345/TCT-DNNCN ngày 3/2/2021. 
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Theo đó, đối với khoản đóng góp quỹ từ thiện kể từ ngày 15/1/2020 thì chỉ được giảm trừ (miễn) thuế 

TNCN) khi quỹ từ thiện đó đáp ứng các điều kiện hoạt động mới theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP . 

Theo Điều 10 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quỹ từ thiện phải có giấy phép hoạt động và điều kiện cấp 

phép như sau: 

1. Có mục đích hoạt động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

2. Có sáng lập viên thành lập quỹ bảo đảm quy định tại Điều 11 Nghị định này. 

3. Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

này 

Như vậy, các khoản tiền gởi cho một cá nhân nào đó thay mặt làm từ thiện không được giảm trừ vào thu 

nhập khi quyết toán thuế TNCN. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021 

Ngày 16/3/2021, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh 

nghiệp.Theo đó, ban hành 99 biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh gồm: 

- 10 biểu mẫu về đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- 28 biểu mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành. 

- 06 mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh: 

- 07 biểu mẫu về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; 

- 32 biểu mẫu về thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; 

- 14 mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; 

- 02 mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân. 

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021 

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế. Theo đó, người nộp thuế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế thông qua các cách sau 

đây: 

- Cách 1: Đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Thuế. 
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- Cách 2: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế, gồm: 

+ Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 

+ Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

- Cách 3: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp 

dịch vụ T-VAN. 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, 

báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

Thông tư thay mới toàn bộ các mẫu biểu liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Phụ lục A), đầu tư 

từ Việt Nam ra nước ngoài (Phụ lục B) và xúc tiến đầu tư (Phụ lục C). 

Việc ký văn bản đăng ký đầu tư được hướng dẫn như sau: 

- Đối với văn bản đăng ký đầu tư trước thời điểm thành lập doanh nghiệp sẽ do nhà đầu tư trực tiếp 

ký, sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ do người ĐDPL ký. 

- Nếu là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam thì nhà đầu 

tư nước ngoài và người ĐDPL của doanh nghiệp Việt Nam phải cùng ký văn bản. 

- Nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, các bên tham gia hợp đồng 

hợp tác kinh doanh phải cùng ký văn bản. 

- Nếu đăng ký đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thì phải do nhà đầu tư theo quy định tại Điều 68 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ký. 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài 

Sở LĐTB&XH TP.HCM có Công văn 5756/SLĐTBXH-VSATLĐ ngày 26/02/2021 hướng dẫn thực 

hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. 

Theo đó, Sở LĐTB&XH TP.HCM hướng dẫn một số nội dung về trình tự thực hiện tuyển dụng, sử dụng 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: 

- Về ký kết hợp đồng lao động: 
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+ Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy 

phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng 

lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm 

việc cho người sử dụng lao động. 

+ Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã 

ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động. 

- Về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài: 

Người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 05/7) và 

hằng năm (trước ngày 05/01 của năm sau) về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi 

cơ quan quản lý lao động. 

- Về xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài: 

+ Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng 

lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động với cơ quan lao động. 

+ Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người 

sử dụng lao động báo cáo trước ít nhất 30 ngày. 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021 

Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, sẽ được 

miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm để sản xuất phục vụ các dự án sau: 

- Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư 

- Dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

- Dự án đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử. Người 

nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải 

quan. 

Hết thời hạn miễn thuế 05 năm, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết. 
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6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ban hành ngày 31/03/2021, NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ 

điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật việc làm 2013 sẽ được hưởng hỗ trợ theo các 

mức sau đây: 

-  Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: 

Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế 

nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. 

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: 

Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 

1.500.000 đồng/người/tháng. 

(Hiện hành, Quyết định 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/tháng, 

không phân cụ thể theo thời gian đào tạo). 

Lưu ý: Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của 

cơ sở đào tào nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: 

- Từ 14 ngày trở xuống tính là 0,5 tháng. 

- Từ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng. 
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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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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 
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