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A. VĂN BẢN MỚI 
1. Thông tư 68/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch covid-19. 

Ngày bàn hành: 06/08/2021 

Ngày hiệu lực: 06/08/2021 

1. Kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số 

khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định như sau: 

SỐ 

TT 
TÊN PHÍ, LỆ PHÍ MỨC THU 

1 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn; thủy sản nhập 

khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái 

xuất (gồm kho ngoại quan), 

chuyển cửa khẩu 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu 

phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông 

tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

2 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ thú y 

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu 

phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông 

tư số 101/2020/TT-BTC . 

3 

Phí kiểm dịch động vật đối với 

hoạt động kiểm tra lâm sàng gia 

cầm 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu 

phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông 

tư số 101/2020/TT-BTC . 

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong Biểu nêu trên 

thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 

số 101/2020/TT-BTC . 

2. Thông tư 71/2021/TT-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 ban hành: 17/08/2021 

Ngày hiệu lực: 01/11/2021 

Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 22/07/2016, có thu 

nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau: 

(1) Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy 

định về thuế TNDN kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-101-2020-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-trong-cong-tac-thu-y-460266.aspx
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phủ trong từng thời kỳ bao gồm: 

+ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008. 

+ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013. 

+ Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/07/2016. 

(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định trên thì thực hiện 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 đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các Quyết định nêu trên. 

Cơ sở trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế 

và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 01/11/2021. 

Từ ngày 02/11/2021, Cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm 

nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có). 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do tổng 

cục hải quan ban hành. 

Ngày ban hành: 30/07/2021 

Hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước 

ngoài) được hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, như vậy, đối với trường hợp này cơ 

quan hải quan phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 27 

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về quy trình hoàn thuế, không thu thuế để 

làm cơ sở ban hành quyết định không thu thuế trong thông quan đối với hàng hóa tái nhập. 

2. Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh 

viên do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. 

Ngày ban hành: 12/08/2021 

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến 

ngày 30/6/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 

17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực 

thi hành. Theo đó: 

Trường hợp Nhà trường thu tiền học phí của các sinh viên, đã lập hóa đơn và giao cho người 

mua (sinh viên), sau đó phát hiện sai sót thì thực hiện xử lý đối với hóa đơn sai sót đã lập theo 

hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp Nhà trường khi thu học phí của sinh viên đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng 

sau đó người mua (sinh viên) làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán (Nhà trường) 

và người mua (sinh viên) thực hiện xử lý đối với hóa đơn bị mất theo hướng dẫn tại Điều 24 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 
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3. Công văn 2644/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân ban hành về việc tháo gỡ khó khăn 

trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động 

bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Ngày bàn hành: 13/08/2021 

UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Thống nhất đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 

số 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 12/8/2021. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và 

các đơn vị liên quan hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế và 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

4. Công văn 29592/CTHN-KK của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc nộp hồ sơ 

khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. 

Ngày bàn hành: 29/07/2021 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn về những trường hợp không xử phạt 

vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn 

Căn cứ khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Sự kiện bất khả 

kháng” và “trường không không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành 

vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng” 

Căn cứ  khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự quy định về Thời gian không tính vào điều hiệu khởi 

kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự khi có sự kiện bất khả kháng hoặc trở 

ngại khách quan. 

 Căn cứ công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID- 19 

Căn cứ các quy định nêu trên, 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 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 theo đúng quy định 

pháp luật dẫn đến nộp chậm hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/cong-van-4658-sldtbxh-vlatld-2021-thao-go-kho-khan-ho-tro-nguoi-lao-dong-tu-do-ha-noi-484741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-125-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-455646.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-2601-vpcp-kgvx-2020-thuc-hien-chi-thi-16-ct-ttg-phong-chong-dich-covid-19-438890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
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C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng được miễn đóng đoàn phí công 

đoàn 

Ngày ban hành: 10/08/2021 

Ngày 10/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động có Công văn 2475/TLĐ bổ sung đối tượng miễn 

đóng đoàn phí công đoàn. 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

(khóa XII) số 12/NQ-BCH ngày 16/7/2021, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất 

như sau: 

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 

2. Bốn  trường hợp cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh. 

Ngày ban hành: 01/08/2021 

Ngày hiệu lực: 01/08/2021 

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý 

thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/08/2021 

Theo đó, phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng với cá nhân kinh doanh không 

thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định, bao gồm: 

- Cá nhân kinh doanh lưu động; 

- Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân; 

- Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn” 

- Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế 

theo phương pháp kê khai. 

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thực hiện khai thuế khi có phát sinh doanh 

thu chịu thuế. 

3. Doanh nghiệp "3 tại chỗ" được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người lao động. 

Ngày ban hành: 24/08/2021 

Ngày hiệu lực: 24/08/2021 

Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://luatvietnam.net/vn/doanh-nghiep-3-tai-cho-duoc-ho-tro-tien-an-1-trieu-dong-nguoi-lao-dong-vbpl113856.html
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hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa 

bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Theo Quyết định này, những đoàn viên, người lao động đang tham gia sản xuất theo mô hình "3 

tại chỗ" sẽ được công đoàn cấp trên chi hỗ trợ tiền ăn là 1 triệu đồng/người. 

Tuy nhiên, chỉ áp dụng với đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp "3 tại chỗ" có đóng 

kinh phí công đoàn. 

Công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở) sẽ 

phối hợp với doanh nghiệp để thống kê, xác định số lượng đoàn viên, người lao động có tham gia 

"3 tại chỗ" để chi hỗ trợ. 

Cần lưu ý, số tiền hỗ trợ này sẽ được chuyển cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn cho người lao 

động theo chính sách chung tại doanh nghiệp, không chi trực tiếp cho người lao động. 

4. Nghị quyết 83/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4 

Ngày ban hành 31/07/2021 

Ngày hiệu lực: 31/07/2021 

Theo đó, Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Công Thương. 

5. Quyết định 811/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, 

điều 3 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, 

thẻ BHYT. 

Ngày bàn hành: 16/08/2021 

Ngày hiệu lực: 16/08/2021 

-Bổ sung Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 

(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, 

thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám 

đốc BHXH Việt Nam như sau: 

“3.3. BHXH huyện, tỉnh: Cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin theo mẫu thẻ BHYT 

ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH 

Việt Nam cho người tham gia BHYT ở huyện, tỉnh khác.” 

6. Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp 

tiêu chuẩn ASEAN do bộ trưởng bộ tài chính ban hành. 

Ngày ban hành: 09/08/2021 

Ngày hiệu lực: 09/08/2021 

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

Ngày 09/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1529/QĐ-BTC về Quy chế đánh giá đối với 

https://luatvietnam.net/home/view.aspx?utm_cmd=read&keyword=16%2fCT-TTg
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-1666-qd-bhxh-2020-mau-the-bao-hiem-y-te-458650.aspx
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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. 

7. Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi thông tư 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh 

toán qua ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

Ngày ban hành: 23/08/2021 

Ngày hiệu lực: 01/09/2021 

Tiếp tục giảm 50% 2 loại phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng 

Đây là nội dung tại Thông tư 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-

NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước. 

Theo đó, tiếp tục giảm 50% mức phí thanh toán tại 02 dịch vụ sau tại Biểu “Phí giao dịch thanh 

toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ 01/9/2021 đến hết 30/6/2022 như sau: 

- Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao, cụ thể: 

+ Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày: 

Giảm từ 0,01% số tiền thanh toán còn 0,005% số tiền thanh toán (tối thiểu 1.000 đồng/món; tối 

đa 25.000 đồng/món). 

+ Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 

15h30 đến khi Hệ thống ngừng nhận Lệnh thanh toán trong ngày: 

Giảm từ 0,02% số tiền thanh toán còn 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/ món; tối 

đa 50.000 đồng/món). 
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- Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp giảm từ 2.000 đồng/món còn 

1.000 đồng/món. 

Thông tư 13/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và bãi bỏ Thông tư 19/2020/TT-

NHNN ngày 30/12/2020. 

 

 


