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Ngày 08/10/2021 Chính phủ ban
hành Nghị quyết số 126/NQ-CP
về việc sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết
số
68/NQ-CP
ngày
01/07/2021 của Chính phủ về một
số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID19, theo đó:
Nghị quyết bổ sung thêm những
trường hợp người lao động được
nhận trợ cấp và trường hợp
doanh nghiệp được vay vốn trả
lương phục hồi sản xuất do ảnh
hưởng dịch Covid-19. Cụ thể
•

Người lao động phải tạm hoãn
hợp đồng, nghỉ không lương,
ngừng việc, chấm dứt hợp
đồng do điều trị COVID-19;

•

Hoặc do doanh nghiệp có trụ
sở chính, chi nhánh, VPĐD,
địa điểm sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn áp dụng Chỉ
thị 16;

•

Hoặc do doanh nghiệp phải bố
trí lại sản xuất, lao động để
phòng dịch cũng sẽ được nhận
trợ cấp.

•

Đối với doanh nghiệp, nếu có
trụ sở chính, chi nhánh, VPĐD,
địa điểm sản xuất kinh doanh
trên địa bàn áp dụng Chỉ thị 16
sẽ được hỗ trợ vay vốn phục
hồi sản xuất kinh doanh với lãi
suất 0%.

•

Về điều kiện cho doanh nghiệp
vay vốn trả lương ngừng việc,
được gỡ bỏ điều kiện không
có nợ xấu tại thời điểm vay.

Việc tạm dừng 6 tháng đóng quỹ
hưu trí, tử tuất cũng có sửa đổi về
điều kiện số lao động bị cắt giảm
do ảnh hưởng dịch, từ 15% xuống
còn 10%.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký
ban hành.
Download
Ngày 11/10/2021 Bộ tài chính ban
hành Thông tư số 89/2021/TTBTC quy định quản lý, kiểm soát
cam kết chi ngân sách Nhà nước
qua Kho bạc Nhà nước, Theo đó:

Thông tư thay mới quy định về
kiểm soát cam kết chi ngân sách
nhà nước (NSNN) qua Kho bạc,
áp dụng đối với các khoản chi
NSNN được giao dự toán hoặc kế
hoạch vốn hằng năm, bao gồm:
•

Tất cả các khoản chi thường
xuyên sử dụng kinh phí NSNN
được giao dự toán hằng năm
có hợp đồng mua bán hàng
hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị
từ 200 triệu đồng trở lên được
thực hiện và thanh toán từ 02
năm ngân sách trở lên.
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•

Tất cả các khoản chi đầu tư
được giao kế hoạch vốn hằng
năm có hợp đồng mua bán
hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với
giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo Điều 6 Thông tư này, Giấy
đề nghị cam kết chi NSNN qua
Kho bạc phải kê khai đầy đủ các
chỉ tiêu thông tin theo Mẫu quy
định tại Nghị định số 11/2020/NĐCP và đảm bảo tính pháp lý như
sau: dấu, chữ ký trên Giấy đề
nghị khớp đúng với mẫu dấu và
mẫu chữ ký đã đăng ký với Kho
bạc; Hợp đồng thực hiện cam kết
chi hợp pháp và còn hiệu lực.

BẢN TIN THÁNG 11/2021
Ngày 19/10/2021 UBTV Quốc hội
ban hành Nghị quyết số 406/NQUBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp, người dân chịu
tác động của dịch COVID-19,
Theo đó:

•

Các chính sách miễn, giảm thuế
trong năm 2021 mà doanh nghiệp
sẽ được hưởng theo Nghị quyết
này gồm có:

•

•

Giảm 30% thuế TNDN năm
2021, nếu doanh thu năm 2021
không quá 200 tỷ và giảm so
với năm 2019.

•

Giảm 30% thuế GTGT phát
sinh từ 1/11/2021 - 31/12/2021
đối với các HHDV sau: vận tải,
lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất
bản (trừ xuất bản phần mềm),
điện ảnh, nghệ thuật, thể thao,
vui chơi, giải trí... trừ các hàng
hóa, dịch vụ sản xuất, kinh
doanh theo hình thức trực
tuyến.

Số tiền đề nghị cam kết chi không
vượt quá dự toán hoặc kế hoạch
vốn còn được phép sử dụng theo
phê duyệt.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 24/11/2021. Thay thế
Thông tư số 113/2008/TT-BTC
ngày 27/11/2008 và Thông tư số
40/2016/TT-BTC
ngày
01/03/2016.
Download

•

Miễn tiền chậm nộp phát sinh
trong năm 2020 và 2021 của
các khoản nợ tiền thuế, tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất đối với
doanh nghiệp phát sinh lỗ
trong năm 2020.

Bên cạnh đó, miễn thuế TNCN,
thuế GTGT và các loại thuế khác
phải nộp phát sinh từ hoạt động
sản xuất, kinh doanh các tháng
quý III, IV năm 2021 với:
03
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Hộ, cá nhân tại địa bàn cấp
huyện chịu tác động của dịch
COVID-19 trong năm 2021 do
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương quyết
định.
Không áp dụng miễn thuế với
khoản thu nhập, doanh thu từ
cung cấp sản phẩm và dịch vụ
phần mềm, sản phẩm và dịch
vụ nội dung thông tin số về giải
trí, trò chơi điện tử, phim số,
ảnh số, nhạc số; quảng
cáo số.

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15
có hiệu lực từ ngày ký.
Download
Ngày 27/10/2021 Chính phủ ban
hành Nghị định số 92/2021/NĐCP quy định chi tiết thi hành Nghị
quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của
UBTV Quốc hội ban hành một số
giải pháp nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp, người dân chịu tác động
của dịch Covid-19, theo đó:
Nghị định quy định chi tiết về đối
tượng, điều kiện, mức miễn giảm
và thủ tục kê khai miễn giảm thuế
do ảnh hưởng dịch theo Nghị
quyết số 406/NQ-UBTVQH15,
bao gồm:
1. Giảm 30% thuế TNDN năm
2021

2. Giảm 30% thuế GTGT các
tháng 11 và 12/2021.
3. Miễn tiền chậm nộp thuế phát
sinh năm 2020 và 2021.
4. Miễn thuế trong quý III và IV
năm 2021 cho hộ, cá nhân
kinh doanh.
Chính sách giảm 30% thuế TNDN
được áp dụng cho cả năm 2021
và cho tất cả các lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh. Điều kiện giảm
chỉ cần doanh nghiệp có doanh
thu năm 2021 giảm so với năm
2019 và không quá 200 tỷ đồng.
Doanh nghiệp được dự kiến
trước doanh thu năm 2021 để
khai giảm 30% thuế ngay khi tạm
nộp hàng quý.
Riêng chính sách giảm 30% thuế
GTGT, chỉ áp dụng cho số thuế
GTGT của 2 tháng (tháng 11 và
12/2021) và cho một số lĩnh vực:
vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch,
xuất bản, điện ảnh, giải trí, thể
thao...
Đối với hộ, cá nhân kinh doanh,
nếu hoạt động trên địa bàn bị
ảnh hưởng dịch sẽ được miễn tất
cả các loại thuếphát sinh trong
quý III và IV năm 2021.
Nghị định có hiệu lực từ ngày
Nghị
quyết
số
406/NQUBTVQH15 có hiệu lực thi hành
(ngày 19/10/2021).
Download
www.anvietcpa.com |
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Ngày 29/10/2021 Cục Thuế TP.
Hà Nội gửi Thông báo đến doanh
nghiệp, người nộp thuế về việc
triển khai áp dụng hóa đơn điện
tử tại thành phố Hà Nội,
cụ thể:
Theo Quyết định số 1830/QĐBTC ngày 20/9/2021, kể từ tháng
11/2021, các doanh nghiệp trên
địa bàn TP. Hà Nội sẽ phải áp
dụng HĐĐT mới theo Nghị định
123/2020/NĐ-CP .

•

Toàn bộ HĐĐT mà doanh
nghiệp đã phát hành đều phải
được truyền về Tổng cục Thuế
để lưu trữ (ngoài việc lưu trữ
tại doanh nghiệp).

•

HĐĐT mới sẽ bao gồm các
loại: có mã và không có mã
của cơ quan thuế.

•

Sau khi nhận thông báo từ cơ
quan thuế, doanh nghiệp phải
đăng ký thông tin sử dụng
HĐĐT theo Mẫu 01/ĐKTĐHĐĐT tại Phụ lục IA Nghị định
123/2020/NĐ-CP. Trong vòng
1 ngày làm việc, doanh nghiệp
sẽ nhận được thông báo chấp
nhận hoặc không. Doanh
nghiệp sẽ được bắt đầu sử
dụng HĐĐT mới sau khi có
thông báo chấp nhận của cơ
quan thuế.

•

Ngay sau khi cơ quan thuế
chấp nhận cho sử dụng HĐĐT
mới, doanh nghiệp phải ngừng
sử dụng HĐĐT cũ và tiêu hủy
các hóa đơn giấy còn tồn.

Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội
cho biết sẽ gửi thông báo đến
từng doanh nghiệp về thời điểm
cụ thể (lộ trình) phải chuyển đổi
sang HĐĐT mới sau khi đơn vị
dịch vụ truyền nhận hóa đơn hoàn
thiện việc nâng cấp hạ tầng kỹ
thuật.
Sau đây là những lưu ý của Cục
thuế trong quá trình doanh nghiệp
chuyển đổi từ HĐĐT cũ (theo
Nghị định 51/2010/NĐ-CP) sang
HĐĐT mới:
•

•

Cần nâng cấp phần mềm
HĐĐT theo chuẩn mới do
Tổng cục Thuế ban hành tại
Quyết định số 1450/QĐ-TCT
ngày 7/10/2021.

Download

Tất cả doanh nghiệp đều phải
sử dụng HĐĐT theo chuẩn của
Tổng cục Thuế, không được
sử dụng HĐĐT khác hay hóa
đơn giấy.
www.anvietcpa.com |
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Ngày 29/10/2021 Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 4153/TCTCS về việc triển khai Nghị quyết
số 406/NQ-UBTVQH15 hướng
dẫn cách lập hóa đơn khi được
giảm thuế GTGT từ 01/11/2021,
Cụ thể:
Công văn hướng dẫn cách lập
hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch
vụ được giảm 30% thuế GTGT kể
từ ngày 1/11/2021 theo Nghị
quyết 406/NQ-UBTVQH15 và
Nghị định 92/2021/NĐ-CP .
Theo đó, mức giảm 30% thuế
GTGT sẽ được trừ trực tiếp ngay
trên mỗi hóa đơn GTGT hoặc hóa
đơn bán hàng.
Cụ thể, đối với hóa đơn GTGT, tại
cột "Thuế suất GTGT", sẽ ghi
thuế suất 5% hoặc 10% (tùy mặt
hàng) và nhân (x) với 70%; tại cột
"Tiền thuế GTGT" và "Tổng giá
thanh toán" sẽ ghi theo số thuế
GTGT và số tiền thanh toán đã
giảm 30%.
Đối với hóa đơn bán hàng, tại
dòng "Thành tiền" sẽ ghi số tiền
hàng trước khi giảm; tại dòng
"Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ", ghi
theo mức đã giảm 30% thuế
GTGT, đồng thời, ghi chú rõ số
tiền thuế đã giảm 30%.
Công văn có ví dụ minh họa cho
từng trường hợp (lập hóa đơn
GTGT và hóa đơn bán hàng).
06
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Tổng cục Thuế cũng khuyến cáo,
chính sách giảm thuế GTGT theo
Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 là
để người tiêu dùng được hưởng
lợi từ việc giảm giá mua hàng
hóa, dịch vụ nên doanh nghiệp
không được lợi dụng chính sách
giảm thuế để tăng giá bán.
Download
Ngày 27/10/2021 Bộ tài chính ban
hành Công văn số 12279/BTCCST về giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp bị ảnh hưởng của dịch
Covid-19, Theo đó:
Khá nhiều chính sách miễn, giảm,
gia hạn thuế, phí, lệ phí đã được
Bộ Tài chính ban hành hoặc trình
ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp
bị tác động bởi đại dịch Covid-19
trong năm 2020 và 2021.
Cụ thể, trong năm 2020 có các
chính sách sau:
Gia hạn nộp thuế GTGT, TTĐB,
TNDN, TNCN và tiền thuê đất;
Giảm thuế TNDN năm 2020;
Miễn thuế sử dụng đất nông
nghiệp đến hết 2025;
Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho
người nộp thuế TNCN;
Giảm tiền thuê đất năm 2020;
Giảm thuế BVMT đối với nhiên
liệu bay đến hết 31/12/2020;
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Giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô
sản xuất, lắp ráp trong nước đến
31/12/2020;
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng
hóa phục vụ phòng chống dịch;
Giảm thuế nhập khẩu một số mặt
hàng phục vụ sản xuất nông
nghiệp, cơ khí, công nghiệp
hỗ trợ.
Trong năm 2021 có các chính
sách sau:
Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền
thuê đất năm 2021;
Tiếp tục giảm thuế BVMT đối với
nhiên liệu bay đến hết năm 2021;
Cho phép hạch toán khi tính thuế
TNDN đối với các khoản chi
phòng chống dịch;
Tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí,
lệ phí năm 2021;

Ngày 01/10/2021 Cục thuế TP.
Hà Nội ban hành Công văn số
37635/CTHN-TTHT về việc kê
khai thuế của chi nhánh khác tỉnh
với trụ sở chính, Theo đó:
Các chi nhánh ngoài tỉnh sẽ phải
tự nộp hồ sơ khai phí môn bài tại
cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Đối với thuế GTGT, thuế TNDN,
được kê khai tập trung tại trụ sở
chính nếu chi nhánh hạch toán
phụ thuộc đồng thời không phát
sinh hoạt động bán hàng. Nếu
phát sinh bán hàng và có doanh
thu, chi nhánh phải tự nộp hồ sơ
khai thuế GTGT tại cơ quan thuế
quản lý trực tiếp.
Về thuế nhà thầu, theo khoản 2
Điều 4 Thông tư 103/2014/TTBTC, chi nhánh phải chịu trách
nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế
nhà thầu trong các trường hợp:

Giảm 30% thuế TNDN năm 2021;
giảm 30% thuế GTGT; miễn tiền
chậm nộp phát sinh trong năm
2020, 2021 cho doanh nghiệp
bị lỗ;

•

Mua dịch vụ, dịch vụ gắn với
hàng hóa hoặc trả thu nhập
phát sinh tại Việt Nam trên cơ
sở hợp đồng nhà thầu/hợp
đồng thầu phụ;

Giảm 30% tiền thuê đất năm
2021;
Download

•

Mua hàng hóa theo hình thức
XNK tại chỗ hoặc theo các
điều khoản incoterms;

•

Phân phối hàng hóa, cung cấp
dịch vụ thay cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Download
www.anvietcpa.com |
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Ngày 28/10/2021 Tổng cục Thuế
ban hành Công văn số 4144/TCTCS về giới thiệu các nội dung mới
tại Thông tư 78/2021/TT-BTC
ngày 17/9/2021 hướng dẫn về
hóa đơn, chứng từ, Cụ thể:
Dưới đây là các nội dung mới
quan trọng liên quan đến hóa đơn
điện tử (HĐĐT) của Thông tư
78/2021/TT-BTC đã được Tổng
cục Thuế rà soát:
1. Bổ sung điều kiện ủy nhiệm
lập HĐĐT (Điều 3 Thông tư
78). Theo đó, doanh nghiệp
chỉ được ủy nhiệm lập HĐĐT
cho các bên có quan hệ liên
kết
theo
Nghị
định
132/2020/NĐ-CP và phải
đăng ký/thông báo với cơ
quan thuế thông tin ủy nhiệm.
2. Điều chỉnh ký hiệu hóa đơn
(Điều 4 Thông tư 78). Theo
đó, ký tự đầu tiên của ký hiệu
hóa đơn sẽ là chữ C hoặc K
dùng để phân biệt hóa đơn có
mã (chữ C) với không có mã
(chữ K) của cơ quan thuế.

3. Hướng dẫn rõ thủ tục chuyển
đổi HĐĐT từ không có mã
sang có mã của cơ quan thuế
(Điều 5 Thông tư 78). Theo
đó, khi chuyển đổi, doanh
nghiệp phải đăng ký thay đổi
thông tin hóa đơn theo quy
định tại Điều 15 Nghị định
123/2020/NĐ-CP .
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4. Doanh nghiệp rủi ro cao về
thuế bắt buộc chuyển sang áp
dụng HĐĐT có mã trong thời
gian 10 ngày làm việc kể từ
ngày cơ quan thuế phát hành
thông báo và sau ít nhất 12
tháng mới được đăng ký
dùng lại hóa đơn không có
mã.

5. Nếu sử dụng HĐĐT không có
mã, sau khi chuyển hóa đơn
cho người mua, người bán
phải đồng thời chuyển dữ liệu
hóa đơn đó đến cơ quan thuế
trong cùng một ngày.
6. Việc xử lý hóa đơn sai sót có
phân biệt như sau: nếu sửa
lần đầu thì thực hiện theo
Điều
19
Nghị
định
123/2020/NĐ-CP, nếu sửa từ
lần thứ hai trở đi (tức đã sửa
lần đầu vẫn còn sai sót) phải
thực hiện theo Điều 7 Thông
tư 78/2021/TT-BTC .
7. Bổ sung điều kiện sử dụng
HĐĐT được khởi tạo từ máy
tính tiền (Điều 8 Thông tư 78).
Theo đó, HĐĐT khởi tạo từ
máy tính tiền phải áp dụng
loại có mã của cơ quan thuế.

| © 2021 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Download

Ngày 29/09/2021 Bộ tài chính ban
hành Thông tư số 80/2021/TTBTC hướng dẫn thi hành mật số
điều của Luật Quản lý thuế và
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
ngày 19/10/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của
Luật Quản lý thuế, Theo đó:

Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp
bán hàng và có sử dụng hóa đơn,
theo dõi hạch toán đầy đủ thuế
GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị
phụ thuộc tự khai thuế, nộp thuế
GTGT cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp của đơn vị phụ thuộc
(khoản 4 Điều 13).

Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật
Quản lý thuế 2019 và Nghị định
126/2020/NĐ-CP về hồ sơ thủ
tục, biểu mẫu khai nộp thuế, miễn
giảm thuế, hoàn thuế; kiểm tra
thanh tra thuế; quản lý thuế đối
với hoạt động kinh doanh thương
mại điện tử… và một số vấn đề
khác liên quan.

Đối với thương nhân nước ngoài
(không có cơ sở thường trú) kinh
doanh thương mại điện tử tại Việt
Nam, việc đăng ký thuế, kê khai,
nộp thuế được thực hiện hoàn
toàn điện tử thông qua Cổng
thông tin của Tổng cục Thuế.
Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế
điện tử áp dụng mẫu số
01/NCCNN, tờ khai thuế điện tử
áp dụng mẫu số 02/NCCNN ban
hành kèm Phụ lục I Thông tư này,
nộp hằng quý

Theo đó, các hồ sơ khai thuế,
miễn giảm, hoàn thuế... nộp từ
ngày 01/01/2022 trở đi, bao gồm
cả hồ sơ khai quyết toán thuế
năm 2021 bắt buộc phải áp dụng
các mẫu biểu mới ban hành tại
Thông tư này.
Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm
kinh doanh ngoài tỉnh là cơ sở
sản xuất, doanh nghiệp có trách
nhiệm kê khai thuế GTGT tập
trung và nộp hồ sơ khai thuế theo
mẫu số 01/GTGT kèm bảng phân
bổ thuế GTGT cho các địa
phương theo mẫu số 01-6/GTGT
(ban hành tại Phụ lục II Thông tư
này) đến cơ quan thuế quản lý
trực tiếp (khoản 3 Điều 13).

Thương nhân nước ngoài kinh
doanh thương mại điện tử tại Việt
Nam sẽ phải kê khai, nộp thuế
GTGT, thuế TNDN theo phương
pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2022.
Download
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BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày 06/10/2021 Bảo hiểm xã hội
Việt Nam ban hành Công văn số
3138/BHXH-CSXH về việc xác
định đối tượng hưởng hỗ trợ Bảo
hiểm thất nghiệp theo Quyết định
số 28/2021/QĐ-TTg, theo đó:
Văn bản kiến nghị Bộ Lao động
TB&XH sớm hướng dẫn rõ những
người không có tên trong danh
sách tham gia BHTN tại thời điểm
ngày 30/9/2021 nhưng đang bảo
lưu thời gian đóng BHTN theo
những trường hợp dưới đây thì
có được chi hỗ trợ theo Quyết
định số 28/2021/QĐ-TTg:

Ngày 07/10/2021 Bảo hiểm xã hội
TP.Hà Nội ban hành Công văn số
4492/BHXH-QLT về việc tạm thời
chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị
hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số
116/NQ-CP đối với một số nhóm
đối tượng, theo đó:
Căn cứ Công văn số 3138/BHXHCSXH ngày 06/10/2021 của
BHXH Việt Nam, BHXH TP. Hà
Nội thông báo tạm thời chưa tiếp
nhận hồ sơ hỗ trợ khó khăn từ
quỹ BHTN cho những lao động tại
thời điểm ngày 30/9/2021 thuộc
những trường hợp sau:

•

Người lao động nghỉ hưởng
chế độ thai sản hoặc ốm đau
từ 14 ngày trở lên không
hưởng tiền lương tháng tại
doanh nghiệp mà hưởng trợ
cấp BHXH;

•

Người lao động nghỉ hưởng
chế độ thai sản hoặc ốm đau
từ 14 ngày trở lên không
hưởng tiền lương tháng tại
doanh nghiệp mà hưởng trợ
cấp BHXH;

•

Người lao động tạm hoãn thực
hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm
việc đã giao kết theo quy định;

•

Người lao động tạm hoãn thực
hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm
việc đã giao kết theo quy định;

•

Người lao động nghỉ việc
không hưởng lương;

•

Người lao động nghỉ việc
không hưởng lương;

•

Người lao động đơn phương
chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm
việc trái pháp luật (tự ý bỏ
việc).

•

Người lao động đơn phương
chấm dứt HĐLĐ/hợp đồng làm
việc trái pháp luật (tự ý bỏ
việc).

Cơ quan BHXH sẽ chưa tiếp
nhận hồ sơ của những trường
hợp nêu trên cho đến khi có
hướng dẫn.
Download

Những trường hợp trên đây phải
chờ hướng dẫn của cơ quan có
thẩm quyền.
Download
www.anvietcpa.com |
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Ngày 11/10/2021 Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội ban hành
Công văn số 3535/LĐTBXH-VL
về việc xác định đối tượng hưởng
hỗ trợ theo Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg, Theo đó:

Ngày 13/10/2021 Bảo hiểm xã hội
Việt Nam ban hành Công văn số
3224/BHXH-BCĐ về việc xác định
đối tượng hưởng hỗ trợ theo
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg,
Theo đó:

Liên quan đến trường hợp người
lao động không đóng bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm
ngày 30/9/2021 do đang nghỉ thai
sản, ốm đau, tạm hoãn HĐLĐ,
nghỉ không lương từ 14 ngày trở
lên, Bộ Lao động cho rằng, về
nguyên tắc, những lao động này
vẫn thuộc danh sách có tham gia
BHTN tại thời điểm ngày
30/9/2021
do
HĐLĐ
chưa
chấm dứt.

Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh
tiếp nhận ngay hồ sơ để giải
quyết và chi trả kịp thời khoản hỗ
trợ từ quỹ BHTN cho các trường
hợp được nêu tại Công văn số
3535/LĐTBXH-VL
ngày
11/10/2021.

Theo đó, những trường hợp này
(bao gồm cả nghỉ thai sản, ốm
đau, tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không
lương, ngừng việc... trong thời
gian từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021
cũng như trước ngày 1/1/2020)
thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo
Quyết định 28/2021/QĐ-TTg trên
cơ sở thời gian đã đóng BHTN.

Cụ thể, bao gồm những người lao
động tại thời điểm ngày
30/09/2021 đang tạm hoãn hợp
đồng, nghỉ không lương, ngừng
việc, nghỉ thai sản, ốm đau...
nhưng chưa chấm dứt HĐLĐ và
vẫn có tên trong danh sách tham
gia BHTN của cơ quan BHXH.
Những trường hợp này sẽ được
chi trả mức hỗ trợ căn cứ trên cơ
sở thời gian đã đóng BHTN
nhưng chưa hưởng trợ cấp.

Download

Download

Ngày 22/10/2021 Bảo hiểm xã hội
TP. HCM ban hành Công văn số
3622/BHXH-CĐ về việc giải quyết
chế độ BHXH trong thời gian
ngừng việc, Cụ thê:
Theo cơ quan BHXH TP. HCM,
trường hợp người lao động phát
sinh chế độ ốm đau, thai sản,
dưỡng sức... trong thời gian
ngừng việc do dịch sẽ không
được hưởng trợ cấp BHXH, ngoại
trừ các trường hợp sau:
•

•

Thai sản: sinh con, nhân nuôi
con nuôi, con chết, mẹ chết,
lao động nam hưởng trợ cấp
một lần khi vơi sinh; hoặc
Mắc bệnh thuộc danh mục
bệnh cần chữa trị dài ngày do
Bộ Y tế ban hành (nghỉ từ 14
ngày làm việc trở lên).

Lý do cơ quan BHXH TP. HCM
đưa ra rằng, trong thời gian
ngừng việc do dịch, người lao
động vẫn được hưởng lương
ngừng việc và về nguyên tắc,
Luật BHXH chỉ trả trợ cấp trong
trường hợp người lao động bị mất
thu nhập do ốm đau, thai sản, tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
hết tuổi lao động hoặc chết.
Download

Ngày 29/10/2021 Bảo hiểm Xã hội
TP.Hồ Chí Minh ban hành Công
văn số 3678/BHXH-VP về việc
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính trong thời gian
dịch bệnh Covid-19, Cụ thể:
Theo thông báo của BHXH TP.
HCM, kể từ ngày 1/11/2021, cơ
quan BHXH sẽ tiếp nhận trực tiếp
các loại hồ sơ thuộc diện đặc biệt,
cấp bách, như: cấp mất, cấp
hỏng, đổi thẻ BHYT; hưu trí công
an, quân đội đến đăng ký; cấp
giấy miễn đồng chi trả.
Đối với các loại hồ sơ khác (tuất
một lần, hưu trí bảo lưu, hưu
chờ,...,) nếu thật sự cấp thiết thì
truy cập vào website của BHXH
TP. HCM để tải hồ sơ sau đó kê
khai và gửi qua đường bưu điện
đến cơ quan BHXH.
Tuy nhiên, BHXH Thành phố vẫn
khuyến khích nộp hồ sơ trực
tuyến hoặc qua đường bưu điện
trong giai đoạn hiện nay.
Cần lưu ý, đối với người đến làm
thủ tục tại trụ sở cơ quan BHXH,
phải đảm bảo điều kiện: có thẻ
xanh COVID-19, nếu chỉ có thẻ
vàng COVID-19 thì phải kèm
thêm giấy xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2.
Download
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XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 29/10/2021 Bộ Công
thương ban hành Thông tư số
14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực
hiện Hiệp định Thương mại tự do
giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Liên hiệp Vương
quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng
vệ thương mại, Cụ thể:
Thông tư hướng dẫn về việc điều
tra và nguyên tắc áp dụng biện
pháp chống bán phá giá, chống
trợ cấp, biện pháp tự vệ song
phương đối với hàng hóa nhập
khẩu có xuất xứ từ Liên hiệp
Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
Theo đó, đối với biện pháp chống
bán phá giá, chống trợ cấp, Bộ
Công thương chỉ xem xét áp dụng
khi có hành vi bán phá giá/hoặc
trợ cấp và mức thuế chống bán
phá giá/ chống trợ cấp sẽ thấp
hơn biên độ bán phá giá/mức trợ
cấp.
Đối với biện pháp tự vệ song
phương, khi áp dụng sẽ tuân thủ
nguyên tắc sau đây:
1. Tại cùng một thời điểm,
không áp dụng đồng thời biện
pháp tự vệ song phương và
biện pháp tự vệ theo quy định
tại Điều XIX Hiệp định chung
về Thương mại và Thuế quan
1994 đối với cùng một hàng
hóa nhập khẩu được hưởng
ưu đãi thuế quan theo Hiệp
định UKVFTA.

2. Không được áp dụng biện
pháp tự vệ song phương
ngoài giai đoạn chuyển tiếp
(từ 1/1/2021 - 31/12/2030),
trừ trường hợp có sự thống
nhất với Liên hiệp Vương
quốc Anh và Bắc Ai-len.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 15/12/2021.
Download
Ngày 26/10/2021 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
5051/TCHQ-TXNK về việc xử lý
tiền thuế nộp thừa, Theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp nội địa
mượn máy móc, thiết bị của
DNCX để phục vụ sản xuất thì
phía doanh nghiệp nội địa phải
làm thủ tục tạm nhập, phía DNCX
phải làm thủ tục tạm xuất. Sau khi
kết thúc hợp đồng mượn, doanh
nghiệp nội địa làm thủ tục tái xuất
và DNCX làm thủ tục tái nhập.
Cần lưu ý, máy móc tạm nhập
theo hợp đồng mượn phục vụ sản
xuất không được miễn thuế. Khi
tạm nhập, doanh nghiệp nội địa
phải nộp thuế nhập khẩu và
không thuộc diện được hoàn thuế
khi tái xuất theo điểm đ khoản 1
Điều 19 Luật thuế XNK số
107/2016/QH13.
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Riêng thuế GTGT, máy móc tạm
nhập theo hợp đồng mượn sẽ
được miễn thuế GTGT theo
khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT
số 13/2008/QH12. Tuy nhiên, nếu
sau khi hết thời hạn mượn mà
không tái xuất thì phải mở tờ khai
mới và kê khai nộp thuế GTGT
(trừ trường hợp đã tiêu hủy đúng
quy định).
Đối với các tờ khai tạm nhập
đăng ký từ ngày 15/10/2019 (thời
điểm Thông tư 60/2019/TT-BTC
có hiệu lực), nếu phát hiện sai sót
trị giá tính thuế và chưa tái xuất
thì doanh nghiệp được khai bổ
sung lại trị giá tính thuế theo
khoản khoản 9 điều 1 Thông
tư 60.
Giả sử sau khi khai bổ sung trị giá
tính thuế làm phát sinh số thuế
nộp thừa, doanh nghiệp sẽ được
hoàn phần thuế nộp thừa, nếu
không còn nợ thuế.
Download

Ngày 08/10/2021 Tổng cục Hải
quan ban hành Công văn số
4783/TCHQ-TXNK về việc xử lý
thuế hàng hóa SXXK được phép
tiêu huỷ, Cụ thể:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 1
Nghị định 18/2021/NĐ-CP, đối với
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu,
phế liệu, phế phẩm SXXK… nếu
được phép tiêu hủy và thực tế đã
tiêu hủy thì vẫn được miễn thuế
nhập khẩu, không buộc truy nộp.
Tuy nhiên, nếu sau khi tiêu hủy
thu được sản phẩm khác và bán
tại thị trường nội địa, doanh
nghiệp phải kê khai nộp thuế
GTGT, thuế BVMT, thuế TTĐB
(nếu có) với cơ quan thuế.

Ngày 20/09/2021 Tổng cục Hải
qua ban hành Công văn số
5021/TCHQ-TXNK về thuế xuất
khẩu đối với sản phẩm từ hoạt
động tái chế, xử lý chất thải,
theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp có giấy
phép xử lý chất thải nguy hại và
sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm
thu được từ hoạt động tái chế
chất thải, đáp ứng quy định tại
điểm b khoản 19 Điều 16 Luật
thuế XNK số 107/2016/QH13,
khoản 23 Điều 2 và điểm b khoản
1 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐCP thì được miễn thuế xuất khẩu.

Trong đó, lưu ý, sản phẩm xuất
khẩu phải là sản phẩm đã được
nêu trong dự án đầu tư, giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư.
Doanh nghiệp phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nguồn
gốc sản phẩm xuất khẩu được
sản xuất từ hoạt động tái chế chất
thải đáp ứng đầy đủ các quy
định trên.
Công văn này thay thế Công văn
số
4692/TCHQ-TXNK
ngày
20/10/2021.
Download

Ngoài ra, cần lưu ý, pháp luật
hiện hành không có quy định miễn
thuế nhập khẩu đối với trường
hợp “sơ hủy” nguyên liệu, vật tư,
thành phẩm, bán thành phẩm
SXXK. Khi bán sản phẩm sơ hủy
tại thị trường nội địa, doanh
nghiệp phải mở tờ khai mới, nộp
đầy đủ thuế… cho số nguyên vật
liệu nhập khẩu cấu thành trong
sản phẩm sơ hủy.
Download
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