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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của Bộ Tài Chính ban 

hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-

BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT. 

Ngày ban hành 11/06/2021 

Ngày hiệu lực 01/08/2021 

Theo đó, bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5% khi có một trong 

các loại giấy tờ sau đây: 

- Giấy phép nhập khẩu; 

- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế; 

- Theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 

được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban 

hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

(Hiện hành, tại Thông tư 219/2013 quy định các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác 

theo xác nhận của Bộ Y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5%). 

2. Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính Phủ ban hành 

về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Ngày ban hành 04/06/2021 

Ngày hiệu lực 04/06/2021 

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 

ngày 01/01/2015 mà thu nhập từ dự án này chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác 

nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo điều kiện ưu đãi khác thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều 

kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế 

được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ. 
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Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm miễn thuế, 

số năm giảm thuế, số năm hưởng thuế suất ưu đãi đã được hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi 

khác. 

3. Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài Chính ban 

hành về việc quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do bộ 

tài chính ban hành. 

Ngày ban hành 17/05/2021 

Ngày hiệu lực 02/07/2021 

04 dấu hiệu thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế 

Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định 

về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 

Theo đó, người nộp thuế (NNT) thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế 

là NNT có một trong các dấu hiệu sau: 

- NNT được lựa chọn từ danh sách NNT thuộc mức không tuân thủ pháp luật 

thuế, danh sách NNT thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao và NNT không giải trình, bổ 

sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu 

và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế. 

(Nội dung mới so với quy định hiện hành) 

- NNT thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy 

định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế. 

- NNT hoặc người đại diện hợp pháp của NNT bị khởi tố về các hành vi vi 

phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ. 

- NNT có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu 

thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế. 

Thông tư 31/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 02/7/2021 và thay thế Thông tư 

204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015. 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của Cục Thuế 

TP.Hà Nội ban hành về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 

52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch. 

Ngày ban hành 24/05/2021 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng dịch được gia hạn nộp thuế quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 trong thời 

gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. 

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn năm 2021 sẽ được 

xác định phù hợp với kỳ tính thuế (năm dương dịch hoặc năm tài chính) mà doanh nghiệp 

đang áp dụng. 

 Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo Hiểm Xã Hội 

Việt Nam ban hành về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng 

dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021. 

Ngày ban hành 31/05/2021 

Từ 01/6/2021, không cần mang thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh 

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo UBND tỉnh, phối hợp Sở 

y tế để chỉ đạo cơ sở KCB triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Từ ngày 01/6/2021, người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh 

thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID thay thế cho việc sử dụng BHYT giấy. 

Như vậy, người dân đã cài ứng dụng VssID, sẽ không cần mang thẻ BHYT giấy khi 

đi khám chữa bệnh. 

- Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số 

thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc). 

- Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan 

BHXH để phối hợp giải quyết. 
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 Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 của Cục Thuế TP. 

Hà Nội ban hành về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch 

vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài. 

Ngày ban hành 02/06/2021 

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, dịch vụ cung cấp cho 

nước ngoài nếu đồng thời tiêu dùng ở nước ngoài, không tiêu dùng ở Việt Nam thì 

được hưởng thuế GTGT 0%. 

Ngược lại, nếu dịch vụ cung cấp cho nước ngoài nhưng tiêu dùng ở Việt Nam 

thì không được áp dụng thuế GTGT 0%. 

Riêng các dịch vụ sau: thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, 

hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành, thanh toán qua mạng, dịch vụ 

gắn với việc bán, phân phối hàng hóa tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 

0%, không phân biệt tiêu dùng trong hay ngoài Việt Nam (khoản 2 Điều 1 Thông tư 

130/2016/TT-BTC). 

 Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng Cục Hải 

Quan ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính 

sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP. 

Ngày ban hành 01/06/2021 

Đơn cử, Công văn 2687/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (Điều 12 Nghị định 

134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-

CP): 

 Về thuê gia công lại trong nội địa 

- Người nộp thuế (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất hàng hóa 

xuất khẩu, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện 

thông báo về cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan 

theo quy định của pháp luật hải quan) giao hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá 

nhân khác (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại 

cơ sở sản xuất để sản xuất, gia công lại trong nội địa) thực hiện theo các quy định tại 

điểm a.1, a.2, a.3, điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được nêu tại 

khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP. 
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- Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cơ sở sản xuất, gia công của người 

nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại cho cơ quan hải quan, thực 

hiện quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định của pháp luật về 

hải quan. 

Về thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài 

-  Người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ 

toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại 

khu phi thuế quan hoặc nước ngoài theo một trong các trường hợp quy định tại điểm 

a.1, a.2, a.3 khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được nêu tại khoản 6 Điều 1 

Nghị định 18/2021/NĐ-CP được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, 

bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công 

lại. 

Trường hợp người nộp thuế giao toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu để thuê tổ 

chức nhận sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài được miễn 

thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được nêu tại khoản 6 Điều 1 

Nghị định 18/2021/NĐ-CP. 

- Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam 

phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 

134/2016/NĐ-CP. 

Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa 

Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 

134/2016/NĐ-CP. 

- Về thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Mục I Công 

văn 2687/TCHQ-TXNK. 

 Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 03/06/2021 của Cục Hải 

Quan TP. HCM ban hành về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 

Ngày ban hành 03/06/2021 

Doanh nghiệp FDI nếu muốn xuất khẩu tại chỗ hàng hóa thì phải đáp ứng các 

điều kiện quy định tại điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM. 
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Theo đó, doanh nghiệp FDI phải có hợp đồng xuất khẩu ký với thương nhân 

nước ngoài và bên nhận hàng (gồm thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp FDI 

khác) phải có hợp đồng nhập khẩu ký với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp 

đồng mua hàng của doanh nghiệp FDI. 

Trong cả 02 hợp đồng (xuất khẩu và nhập khẩu) đều phải quy định rõ việc chỉ 

định giao - nhận hàng ngay tại Việt Nam. 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Thêm cách tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021. 

Cơ sở dữ liệu này có nhiều thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế của người tham gia. Cụ thể như: 

- Về bảo hiểm y tế: Có Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa 

bệnh ban đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 05 năm liên tục; quá trình đóng, hưởng; 

- Về bảo hiểm xã hội: Có Mã số bảo hiểm xã hội; phương thức đóng; quá trình 

đóng, hưởng bảo hiểm xã hội… 

- Về bảo hiểm thất nghiệp: Có quá trình đóng, hưởng; thời gian đóng bảo hiểm 

thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp…  

Cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về bảo hiểm. Đồng thời, cá nhân được trích xuất thông tin của mình; dữ liệu trích xuất 

được ký số bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Như vậy, ngoài các cách tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT đang áp 

dụng hiện nay là qua website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua việc gửi tin nhắn 

đến đầu số 8079 hoặc qua ứng dụng VssID, thì sắp tới, người tham gia bảo hiểm còn 

có thêm một cách khác là tra cứu thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. 

2. Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế. 

Từ ngày 03/05/2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. 

Thông tư 19 bổ sung quy định người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các phương 
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thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng Thông tin 

điện tử của Tổng cục Thuế; (ii) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khác (trừ điểm (i)) đã được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế; (iii) Dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán đã kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế 

điện tử. 

Người nộp thuế (NNT) giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực 

hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ 

quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Với phương thức thông qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì khi NNT đăng ký sẽ được 

Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại Cổng Thông tin điện 

tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà NNT đã cung cấp khi đăng ký qua 

các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi, bổ sung. 

3. Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19. 

 Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 41/2021/TT-

BTC ngày 02/06/2021 của Bộ Tài Chính và Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 

31/03/2021 của Chính phủ. 

 Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho DN khó khăn do Covid-19 

đến 31/12/2021. 

Công văn 2059/TLĐ ngày 28/05/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

ban hành đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc 

từ 50% trong tổng số lao dộng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được 

lùi thời điểm đóng kinh phí công doàn đến ngày 31/12/2021. 

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

Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn 

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 

và tiền thuê đất trong năm 2021. 
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 Bị nhiễm Covid-19, NLĐ có được nhận BHXH 1 lần? 

Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 

ngày 20/11/2014 của Quốc hội ban hành và Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y Tế ban hành, NLĐ nếu nhiễm Covid-19 mà dẫn đến suy giảm 

khả năng lao động từ 81% trở lên, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được 

các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn 

toàn thì được hưởng chế độ BHXH 1 lần. 

 BHXH Việt Nam giải đáp về thanh toán các chi phí do Covid-19. 

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trường hợp được chẩn đoán xác định 

mắc Covid-19 (xét nghiệm Covid dương tính), chi phí điều trị Covid sẽ do ngân sách 

Nhà nước chi trả. Nếu cá nhân mắc các bệnh khác, cần điều trị sẽ được quỹ BHYT 

thanh toán, trường hợp này cá nhân có thể xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện. 

 Điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh 

hưởng Covid-19. 

Bộ LĐTB&XH có Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 hướng 

dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, theo đó, người sử dụng lao động đã 

đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến 

phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị 

so với thời điểm tháng 01/2020 thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính 

từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 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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