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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
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sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan.

5

Công văn số 46423/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 về việc kê khai
và phân bổ số thuế TNDN đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh
hưởng ưu đãi thuế TNDN.

6

Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 về thuế thu nhập
cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

6

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 về mức thu lệ phí
trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước.

7

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 về Điều chỉnh thuế
nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021.

8

Công văn số 48921/CTHN-TTHT ngày 23/11/2021 về chính sách
thuế TNCN.

8

Công văn số 49085/CTHN-TTHT ngày 24/11/2021 về chính sách
thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ.

9

NỘI DUNG THÁNG NÀY

03

04

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Page

Công văn số 932/LĐLĐ-TC ngày 25/11/2021 về việc quyết toán các
khoản chi chăm lo do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt
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Ngày 10/11/2021 Bộ Kế hoạch và
Đầu tư ban hành Quyết định số
1550/QĐ-BKHĐT về việc công bố
cập nhật, sửa đổi nội dung của
một số thủ tục hành chính đã
công bố tại Quyết định số
885/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2021,
theo đó:
Quyết định công bố kèm hướng
dẫn các thủ tục mới ban hành và
sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký
kinh doanh, gồm:

1. Đề nghị dừng thực hiện thủ
tục đăng ký doanh nghiệp
2. Thông báo hủy bỏ nghị quyết,
quyết định giải thể doanh
nghiệp

8. Thông báo lập chi nhánh, văn
phòng đại diện ở nước ngoài
9. Đăng ký thành lập, đăng ký
thay đổi nội dung đăng ký
hoạt động, tạm ngừng kinh
doanh, tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn, chấm dứt hoạt
động đối với chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh ngoài tỉnh
10. Đăng ký thành lập, đăng ký
thay đổi nội dung đăng ký
hoạt động, tạm ngừng kinh
doanh, tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn, chấm dứt hoạt
động đối với chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh cùng tỉnh

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, đăng ký
hoạt động chi nhánh trong
lĩnh vực chứng khoán;

11. Chuyển đổi công ty trách
nhiệm hữu hạn thành công ty
cổ phần và ngược lại

4. Thông báo thay đổi ngành,
nghề kinh doanh

12. Cập nhật bổ sung thông tin
trong hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp

5. Thông báo thay đổi thông tin
của cổ đông sáng lập công ty
cổ phần chưa niêm yết.
6. Thông báo thay đổi cổ đông
là nhà đầu tư nước ngoài
trong công ty cổ phần chưa
niêm yết
7. Thông báo thay đổi nội dung
đăng ký thuế (trừ thay đổi
phương pháp tính thuế)

13. Thông báo tạm ngừng kinh
doanh, tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn đối với doanh
nghiệp, chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh
14. Chấm dứt hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện,
địa điểm kinh doanh.
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15. Chấm dứt Cam kết thực hiện
mục tiêu xã hội, môi trường
16. Chuyển đổi doanh nghiệp
thành doanh nghiệp xã hội
17. Thông báo thay đổi nội dung
Cam kết thực hiện mục tiêu
xã hội, môi trường của doanh
nghiệp xã hội
18. Thông báo về việc sáp nhập
công ty trong trường hợp
công ty nhận sáp nhập không
thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp

BẢN TIN THÁNG 12/2021
Ngày 26/11/2021 Bộ Tài chính
ban
hành
Công
văn
số
13484/BTC-CST về chính sách
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp,
Cụ thể:
Theo Bộ Tài chính, trong hai năm
2020 và 2021, nhà nước đã ban
hành rất nhiều chính sách hỗ trợ
cho doanh nghiệp và người dân
gặp khó khăn do dịch Covid-19,
chẳng hạn:
•

Nội dung chi tiết của từng thủ tục
hành chính xem Phụ lục II đính
kèm.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.
Download

•

03

Năm 2020, đã có các chính
sách như: ân hạn nộp thuế
GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN,
tiền thuê đất năm 2020; giảm
thuế TNDN của năm 2020;
miễn thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp đến 2025; giảm
thuế TNCN thông qua việc
nâng mức giảm trừ gia cảnh;
giảm tiền thuê đất năm 2020;
giảm thuế BVMT đối với nhiên
liệu bay; giảm phí trước bạ ô
tô; miễn thuế nhập khẩu cho
hàng phục vụ chống dịch; giảm
mức thu của hơn 30 khoản
phí, lệ phí...
Năm 2021, tiếp tục áp dụng
nhiều chính sách đã ban hành
trong năm 2020 như: ân hạn
nộp thuế, tiền thuê đất năm
2021; giảm thuế BVMT đối với
nhiên liệu bay; giảm 30% tiền
thuê đất năm 2021
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•

Giảm 30% thuế TNDN năm
2021; giảm 30% thuế GTGT
cho nhiều ngành nghề;...
Ngoài ra, còn miễn tiền chậm
nộp năm 2020, 2021; cho phép
trừ các chi phí ủng hộ, tài trợ
chống dịch khi tính thuế
TNDN...

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục
theo dõi sát diễn biến dịch và điều
kiện thực tế để tham mưu, báo
cáo cấp có thẩm quyền bổ sung
các giải pháp phù hợp nhằm hỗ
trợ phục hồi kinh tế trong thời
gian tới.
Download
Ngày 27/10/2021 Bộ tài chính ban
hành Công văn số 13349/BTCCST ngày 23/11/2021 của Bộ Tài
chính về việc hỗ trợ doanh nghiệp
hàng không, cụ thể:
Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp
ngành hàng không và các doanh
nghiệp khác chịu tác động của
dịch Covid-19 đang được hưởng
nhiều gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ
phí, chẳng hạn:
•

Được giảm 30% thuế TNDN cả
năm 2021; giảm 30% thuế GTGT
tháng 11 và 12/2021; miễn tiền
chậm nộp năm 2020, 2021 (Nghị
quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ,
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ).
•

Được hưởng mức thuế nhập
khẩu ưu đãi riêng 0% đối với
vật tư, phụ tùng máy bay thuộc
mã hàng 9820.00.00 (Nghị
định 57/2020/NĐ-CP).

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang
tiến hành tổng kết, đánh giá các
giải pháp miễn, giảm thuế đã ban
hành và sẽ tiếp tục nghiên cứu
trình cấp có thẩm quyền ban hành
các giải pháp về thuế, phí, lệ phí
cho phù hợp nhằm tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp.
Về kiến nghị gia hạn nộp tiền
BHXH, Bộ Tài chính cho rằng vấn
đề này thuộc thẩm quyền giải
quyết của Bộ Lao động TB&XH.

Download

Được giảm 30% thuế BVMT
đối với nhiên liệu bay từ ngày
1/8/2020 đến hết 31/12/2021
(Nghị
quyết
số
979/2020/UBTVQH14,
Nghị
quyết
số
1148/2020/UBTVQH14 ).
www.anvietcpa.com |
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Ngày 16/11/2021 Chính phủ ban
hành Nghị định số 102/2021/NĐCP về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Nghị định về xử
phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan;
kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh
xổ số; quản lý, sử dụng tài sản
công; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc
nhà nước; kế toán, kiểm toán độc
lập, cụ thể:

Nghị định sửa đổi 05 Nghị định về
xử phạt hành chính, gồm:
1. Nghị định 125/2020/NĐ-CP
về xử phạt hành chính lĩnh
vực thuế, hóa đơn
2. Nghị định 128/2020/NĐ-CP
về xử phạt hành chính lĩnh
vực hải quan
3. Nghị định 98/2013/NĐ-CP về
xử phạt hành chính lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm, xổ số
4. Nghị định 63/2019/NĐ-CP về
xử phạt hành chính lĩnh vực
quản lý tài sản công
5. Nghị định 41/2018/NĐ-CP về
xử phạt hành chính lĩnh vực
kế toán, kiểm toán độc lập.

Nhiều vi phạm mới về hóa đơn sẽ
bị phạt tiền (4 - 8 triệu đồng), như:
lập hóa đơn không đầy đủ nội
dung bắt buộc; làm mất, cháy,
hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa
khai thuế.
Các hành vi cho, bán hóa đơn
(trừ hóa đơn đặt in chưa phát
hành) đều bị phạt từ 20 - 50 triệu
đồng.
Tuy nhiên, Nghị định mới đã bổ
sung quy định cho miễn tiền chậm
nộp tiền phạt trong thời gian xem
xét, quyết định giảm tiền phạt.
Trường hợp được miễn, giảm tiền
phạt thì cũng được miễn, giảm
tiền chậm nộp tiền phạt tương
ứng.
Về xử phạt hải quan, Nghị định
mới hướng dẫn rõ việc xử phạt
đối với vi phạm hành chính nhiều
lần, đồng thời cũng hướng dẫn rõ
mỗi tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng
sẽ được giảm hoặc tăng tương
ứng 10% mức tiền phạt.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2022.
Download

Một trong những sửa đổi quan
trọng của Nghị định này là tăng
thời hiệu xử phạt về hóa đơn từ 1
năm lên 2 năm.
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BẢN TIN THÁNG 12/2021

Ngày 15/11/2021 Cục Thuế
TP.Hà Nội ban hành Công văn số
46423/CTHN-TTHT về việc kê
khai và phân bổ số thuế TNDN
đối với nhà máy sản xuất khác
tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN,
Cụ thể:

Việc khai thuế, tạm nộp thuế
TNDN hàng quý và quyết toán
thuế TNDN đối với nhà máy sản
xuất ngoài tỉnh thực hiện theo
hướng dẫn tại điểm c khoản 3
Điều 17 Thông tư 80/2021/TTBTC .

Từ ngày 01/01/2022, việc phân bổ
thuế TNDN đối với chi nhánh là
nhà máy sản xuất ngoài tỉnh sẽ
thực hiện theo quy định mới tại
điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư
80/2021/TT-BTC .

Download

Theo đó, số thuế TNDN phân bổ
cho từng tỉnh nơi có nhà máy sản
xuất được xác định bằng số thuế
TNDN phải nộp của hoạt động
sản xuất kinh doanh nhân với tỷ lệ
(%) chi phí của mỗi nhà máy.
Trong đó:
•

•

06

"Số thuế TNDN phải nộp của
hoạt động sản xuất kinh
doanh" không bao gồm số thuế
TNDN phải nộp cho hoạt động
được hưởng ưu đãi thuế.
"Số thuế TNDN phải nộp của
hoạt động được hưởng ưu đãi
thuế" được xác định theo kết
quả sản xuất kinh doanh của
hoạt động được hưởng ưu đãi
và mức ưu đãi được hưởng.

Ngày 15/11/2021 Bộ tài chính ban
hành Thông tư số 100/2021/TTBTC về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số
40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính
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, Theo đó:
Thông tư sửa đổi một số quy định
về khai nộp thuế đối với hộ, cá
nhân kinh doanh, bao gồm:
•

Cách tính doanh thu làm căn
cứ xác định hộ khoán mới ra
kinh doanh thuộc diện miễn
nộp hoặc phải nộp thuế;

•

Các trường hợp khai, nộp thuế
thay cho cá nhân kinh doanh;

•

Cách tính doanh thu làm căn
cứ xác định cá nhân cho thuê
tài sản không trọn năm thuộc
diện miễn nộp hoặc phải nộp
thuế;
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•

Trách nhiệm của chủ sàn giao
dịch thương mại điện tử trong
việc khai nộp thuế thay và chia
sẻ thông tin của cá nhân kinh
doanh với cơ quan thuế;

Theo đó, đối với hộ khoán mới ra
kinh doanh và năm đầu tiên kinh
doanh không đủ 12 tháng, chỉ
phải nộp thuế nếu doanh thu
trong năm trên 100 triệu; trường
hợp doanh thu trong năm từ 100
triệu trở xuống sẽ được miễn nộp
thuế.
Tương tự, đối với cá nhân cho
thuê tài sản với thời gian cho thuê
không đủ 12 tháng, chỉ phải nộp
thuế nếu doanh thu cho thuê
trong năm trên 100 triệu; ngược
lại sẽ được miễn nộp thuế nếu
doanh thu cho thuê trong năm từ
100 triệu trở xuống.
Trước đây, quy định cũ tại Thông
tư 40/2021/TT-BTC thì bắt buộc
quy đổi ra doanh thu tương ứng
của 12 tháng để xác định hộ
khoán/cá nhân cho thuê tài sản
đó thuộc diện được miễn hay phải
nộp thuế.

Ngày 26/11/2021 Chính phủ ban
hành Nghị định số 103/2021/NĐCP về mức thu lệ phí trước bạ đối
với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ
moóc được kéo bởi ô tô và các
loại xe tương tự xe ô tô sản xuất,
lắp ráp trong nước, Theo đó:
Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
sẽ chính thức được giảm 50% phí
trước bạ kể từ ngày 01/12/2021 31/05/2022.
Theo đó, khách hàng mua xe ô tô
sản xuất, lắp ráp trong nước trong
khoảng thời gian từ 01/12/2021 31/05/2022 sẽ được giảm ngay
50% phí trước bạ, tức chỉ nộp
bằng 50% mức thu tại Nghị định
20/2019/NĐ-CP hoặc mức thu do
HĐND/UBND các tỉnh ban hành.
Tuy nhiên,
từ
sau
ngày
01/06/2022, phí trước bạ ô tô sẽ
phải nộp lại theo mức cũ.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày
31/05/2022.
Download

Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/01/2022.
Download

www.anvietcpa.com |

07

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Ngày 15/11/2021 Chính phủ ban
hành Nghị định số 101/2021/NĐCP về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
122/2016/NĐ-CP
ngày
01/09/2016 của Chính phủ và
Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
ngày 25/05/2020, Cụ thể:
Các nội dung về thuế xuất/nhập
khẩu ưu đãi (MFN) được sửa đổi,
bổ sung tại Nghị định này bao
gồm:
•

•

•

08

Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu
và mức thuế nhập khẩu ưu đãi
đối với một số mặt hàng (cát,
đá, dolomite, đồ trang sức, vật
liệu xây dựng, dầu, nhựa, lốp
xe, giấy, sắt thép,...). Chi tiết
xem Phụ lục I, Phụ lục II đính
kèm.
Bổ sung một số mặt hàng
được hưởng mức thuế nhập
khẩu ưu đãi riêng theo chương
98 (hạt giống, Engine ECU
dùng cho xe có động cơ, chất
làm đầy da, gel giảm sẹo,...)
(điểm b, c khoản 1, khoản 4
Điều 1).
Sửa đổi tiêu chí xác định, cách
khai mã số và thuế suất đối với
hàng hóa xuất khẩu chế biến
từ tài nguyên, khoáng sản
thuộc nhóm STT 211 tại Biểu
thuế xuất khẩu (khoản 2
Điều 1).

BẢN TIN THÁNG 12/2021
•

Sửa đổi tiêu chí hưởng ưu đãi
thuế nhập khẩu 0% dành cho
linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp
ráp trong nước (khoản 3, 4
Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 30/12/2021.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định
số
122/2016/NĐ-CP
ngày
01/09/2016.
Download
Ngày 23/11/2021 Cục Thuế TP.
Hà Nội ban hành Công văn số
48921/CTHN-TTHT về chính sách
thuế TNCN đối với khoản chi trả
chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực
cho người lao động, Theo đó:
Cục thuế Hà Nội cho rằng, trường
hợp theo thỏa thuận các chi phí
làm visa, thẻ tạm trú... cho người
nước ngoài sang Việt Nam làm
việc thuộc trách nhiệm của doanh
nghiệp thì không phải tính thuế
TNCN.
Ngược lại, nếu đây là trách nhiệm
của người nước ngoài nhưng
doanh nghiệp thỏa thuận chi trả
thay thì được coi là lợi ích mà
người nước ngoài được hưởng
nên sẽ phải khấu trừ thuế TNCN.

| © 2021 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đối với chi phí làm visa cho lao
động đi công tác ở nước ngoài
nếu thuộc công tác phí quy định
tại quy chế công ty và trong hạn
mức theo quy định tại tiết d.4
khoản 2 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT-BTC thì được miễn
thuế TNCN.

1. Về thu nhập từ phí bản quyền
game:
•

Thuế GTGT: Trường hợp Nhà
thầu nước ngoài có phát sinh
thu nhập từ tiền bản quyền
theo quy định Tại Khoản 21,
Điều 4 Thông tư 219/2013/TTBTC thì thuộc đối tượng không
chịu thuế GTGT.

•

Thuế TNDN: Áp dụng tỷ lệ (%)
để tính thuế TNDN trên doanh
thu đối với thu nhập từ bản
quyền 10%.

Download
Ngày 24/11/2021 Cục Thuế TP.
Hà Nội ban hành Công văn số
49085/CTHN-TTHT về chính sách
thuế nhà thầu đối với bản quyền
game và doanh thu chia sẻ,
Theo đó:
Trường hợp Nhà thầu nước ngoài
phát sinh thu nhập tại Việt Nam
trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận
hoặc cam kết giữa Nhà thầu
nước ngoài với Công ty tại Việt
Nam thì thuộc đối tượng áp dụng
thuế nhà thầu theo Thông tư số
103/2014/TT-BTC.
Nếu nhà thầu nước ngoài không
đáp ứng được một trong các điều
kiện để kê khai trực tiếp thuế tại
Việt nam nêu tại Điều 8, mục 2,
chương
II
Thông
tư
số
103/2014/TT-BTC thì trung tâm
có trách nhiệm kê khai, nộp thay
thuế cho đối tác nước ngoài theo
hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13
Mục 3 Chương II Thông tư số
103/2014/TT-BTC. Cụ thể:

2. Về khoản thu nhập từ việc
chia sẻ doanh thu:

•

Đề nghị Công ty xác định bản
chất doanh thu chia sẻ từ
game mà Nhà thầu nước
ngoài nhận được và căn cứ
tình hình thực tế để áp dụng tỷ
lệ tính thuế GTGT, TNDN phù
hợp (quy định tại Điều 12, Điều
13 Thông tư 103/2014/TTBTC).
Download
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BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày 25/11/2021 Liên đoàn Lao
động TP. HCM ban hành Công
văn số 932/LĐLĐ-TC về việc
quyết toán các khoản chi chăm lo
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 trong đợt dịch bùng phát
lần thứ 4 từ ngày 27/04/2021,
theo đó:
Công văn yêu cầu các công đoàn
cơ sở trên địa bàn TP. HCM khẩn
trương nộp hồ sơ thanh quyết
toán kinh phí hỗ trợ cho đoàn
viên, người lao động bị ảnh
hưởng dịch về Liên đoàn Lao
động Thành phố chậm nhất ngày
15/12/2021 để được giải quyết
thủ tục thanh toán.
Đối với các hồ sơ nộp sau thời
gian nêu trên, Liên đoàn Lao động
Thành phố chỉ xem xét, giải quyết
các trường hợp đủ điều kiện
thanh quyết toán trong năm tài
chính 2021, đồng thời sẽ tạm
dừng nhận hồ sơ thanh quyết
toán đối với các trường hợp phát
sinh kể từ ngày 1/1/2022 cho đến
khi có hướng dẫn của Tổng Liên
đoàn Lao động.
Đối với các nội dung chi hỗ trợ từ
nguồn kinh phí của công đoàn
cấp trên, thời hạn thanh quyết
toán chậm nhất là ngày
31/12/2021.

Tham khảo các văn bản sau để
biết thông tin về các chính sách
hỗ trợ đoàn viên, người lao động
của Liên đoàn Lao động Thành
phố:
•

Công văn số 693/LĐLĐ ngày
14/8/2021 về hướng dẫn chính
sách hỗ trợ người lao động
khó khăn do Covid-19 của Liên
đoàn Lao động TP. HCM.

•

Công văn số 517/LĐLĐ-NC
ngày 30/6/2021 về hỗ trợ cho
đoàn viên và con của đoàn
viên nhiễm Covid-19 tại TP.
HCM.

•

Công văn số 492/LĐLĐ-CSPl
ngày 22/6/2021 về việc hỗ trợ
bổ sung trong công tác phòng
chống dịch lần thứ 4 tại TP.
HCM.

•

Kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ
ngày 28/9/2021 về hướng dẫn
chăm lo cho nữ đoàn viên,
công nhân lao động mang thai,
mới sinh con bị ảnh hưởng
dịch tại TP. HCM.

•

Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ
ngày 12/10/2021 về hướng
dẫn động viên, khen thưởng
con của đoàn viên vượt khó
học tốt tại TP. HCM.

Download
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

BẢN TIN THÁNG 12/2021

Ngày 03/11/2021 Bảo hiểm xã hội
Việt Nam ban hành Công văn số
3552/BHXH-TST về việc hỗ trợ
doanh nghiệp, người lao động bị
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,
Theo đó:

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng
đang đề xuất với Bộ Lao động
TB&XH về chính sách miễn tiền
phạt chậm nộp BHXH phát sinh
trong năm 2020 và 2021 cho
doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch.

Theo BHXH Việt Nam, hiện nay,
ngành BHXH đã có nhiều chính
sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và
người lao động gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19, chẳng hạn:

Đối với người lao động bị dừng
đóng và cắt thẻ BHYT do tạm
hoãn, ngừng việc, nghỉ không
lương... thì BHXH Việt Nam đã
báo cáo Bộ Y tế xem xét hướng
dẫn chính sách hỗ trợ BHYT cho
những lao động này.

•

Giảm mức đóng quỹ tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp từ
0,5% xuống còn 0% quỹ lương
(Nghị quyết số 68/NQ-CP);

•

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử
tuất (Nghị quyết số 68/NQCP);

•

Hỗ trợ bằng tiền từ quỹ BHTN
cho người lao động có đóng
bảo hiểm thất nghiệp (Nghị
quyết số 03/2021/UBTVQH15,
Nghị quyết số 116/NQ-CP );

•

•

11

Riêng đề xuất cho miễn đóng
BHXH, BHYT bắt buộc để hỗ trợ
doanh nghiệp, người lao động
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,
BHXH Việt Nam cho rằng đây là
thẩm quyền của Quốc hội, Chính
phủ nên không thể tự quyết định.

Giảm mức đóng BHTN từ 1%
xuống còn 0% quỹ lương (Nghị
quyết số 03/2021/UBTVQH15,
Nghị quyết số 116/NQ-CP );
Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề để
duy trì việc làm cho người lao
động từ quỹ BHTN (Nghị quyết
số 68/NQ-CP).

| © 2021 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Download

Ngày 25/11/2021 Bảo hiểm xã hội
TP. HCM ban hành Công văn số
3818/BHXH-CSXH về việc hướng
dẫn bổ sung thực hiện chính sách
hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động do ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19, Cụ thê:

Theo đó, hạn chót nộp hồ sơ đề
nghị quỹ BHTN hỗ trợ cho người
lao động là đến ngày 10/11/2021
(trừ một số trường hợp đang xin ý
kiến của Bộ Lao động tại Công
văn
3750/BHXH-CSXH
ngày
19/11/2021).

Công văn hướng dẫn bổ sung về
chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN
theo Nghị quyết 116/NQ-CP và
Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg,
gồm:

Đối với người lao động đã hưởng
trợ cấp thất nghiệp và còn thời
gian lẻ được bảo lưu, sau đó lại
được cơ quan BHXH xác nhận bổ
sung thời gian đóng BHTN thì
được tính mức hỗ trợ căn cứ theo
tổng thời gian đóng BHTN còn
bảo lưu với thời gian đóng BHTN
bổ sung.

•

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề
nghị hỗ trợ;

•

Điều chỉnh thời gian đóng
BHTN được bảo lưu để tính
mức hỗ trợ trong trường hợp
người lao động được xác nhận
bổ sung thời gian đóng BHTN
và gộp sổ BHXH;

•

Điều chỉnh mức hưởng hỗ trợ
và hủy hỗ trợ sau khi đã được
duyệt;

•

Giải quyết trường hợp người
lao động thay đổi ý định nhận
hoặc không nhận hỗ trợ;

•

Trường hợp người lao động đã từ
chối nhận hỗ trợ nhưng sau đó
thay đổi ý kiến (muốn hưởng hỗ
trợ) thì có thể lập Mẫu số 04 ban
hành kèm Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg, gửi đến cơ
quan BHXH để nhận hỗ trợ, tuy
nhiên hạn chót nhận hồ sơ là
ngày 20/12/2021.
Download

Sửa đổi một số biểu mẫu ban
hành kèm Công văn số
3068/BHXH-CSXH
ngày
01/10/2021 về chi trả hỗ trợ từ
quỹ BHTN.

www.anvietcpa.com |
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XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 12/11/2021 Tổng cục hải
quan ban hành Công văn số
5371/TCHQ-TXNK về việc hướng
dẫn tham vấn trị giá hải quan,
Cụ thể:
Công văn hướng dẫn về thủ tục
tham vấn trị giá trong mùa dịch và
căn cứ kiểm tra, ấn định trị giá
hàng hóa xuất/nhập khẩu.
Theo đó, trường hợp doanh
nghiệp không thể đến tham vấn
trực tiếp do dịch bệnh, cơ quan
hải quan sẽ tổ chức tham vấn
trực tuyến và tiếp nhận các tài
liệu, hồ sơ tham vấn trị giá qua
mạng, email hoặc bưu điện.

Để chứng minh tính chính xác,
trung thực của trị giá khai báo,
doanh nghiệp cần cung cấp cho
cơ quan hải quan các chứng từ,
tài liệu, hồ sơ sau đây:
•

Hợp đồng, thỏa thuận khung
về giao dịch thương mại giữa
bên mua và bên bán;

•

Chứng từ thanh toán hàng
hóa, gồm chứng từ chuyển
khoản ngân hàng, chứng từ
thanh toán qua bên thứ ba,
biên bản đối chiếu công nợ
(nếu có);

•

Hóa đơn tài chính của hàng
hóa nhập khẩu được bán,
chuyển nhượng cho người
mua nội địa nguyên trạng hoặc
được gia công sau khi NK;

•

Sổ hoặc bản chụp sổ kế toán,
trong đó thể hiện việc ghi chép
các nghiệp vụ kế toán có liên
quan đến hàng hóa đang bị
nghi vấn trị giá, hàng hóa
giống hệt hoặc tương tự đã
xuất/nhập khẩu trước đó;

•

Điều lệ công ty cổ phần, trong
đó thể hiện số lượng, tỷ lệ góp
vốn của các cổ đông (sử dụng
trong TH nghi vấn mối quan hệ
đặc biệt giữa các bên mua bán ảnh hưởng đến giá cả);

•

Hợp đồng vận tải, hóa đơn vận
tải, chứng từ thanh toán cước
vận tải;

•

Hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm
đơn, chứng từ thanh toán phí
bảo hiểm quốc tế;

•

Hồ sơ kế toán theo dõi biến
động tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng của doanh nghiệp để đối
chiếu với giá bán hàng hóa
xuất khẩu hoặc tổng trị giá tính
đến cửa khẩu nhập đầu tiên;

•

Tài liệu xác thực trị giá lô hàng
do cơ quan thẩm quyền nước
đối tác cung cấp;

Cơ quan hải quan sẽ căn cứ
những tài liệu giải trình của doanh
nghiệp để xem xét chấp nhận
(nếu phù hợp) hoặc bác bỏ trị giá
khai báo (nếu không phù hợp).
Download
www.anvietcpa.com |
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XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày 08/11/2021 Cục Hải quan
TP.HCM ban hành Công văn số
2775/HQTPHCM-GSQL về chính
sách, thủ tục trong lĩnh vực hải
quan, Cụ thể:
Cục Hải quan TP. HCM đã có một
số giải đáp liên quan đến chính
sách, thủ tục xuất nhập khẩu
hàng hóa, gồm:

BẢN TIN THÁNG 12/2021
•

4. Thủ tục tiêu hủy hàng miễn
thuế
•

1. Mức phí sử dụng hạ tầng
cảng biển ở TP. HCM
•

Từ 1/7/2021, TP. HCM dự kiến
sẽ thu phí sử dụng hạ tầng
cảng biển theo Biểu phí mới tại
Nghị quyết số 10/2020/NQHĐNDTP. Tuy nhiên, nhằm hỗ
trợ khó khăn cho doanh nghiệp
bị ảnh hưởng, Thành phố đã 2
lần lùi thời điểm áp dụng mức
thu mới đến ngày 01/10/2021
và đến 01/04/2022.

2. Công khai số liệu xuất nhập
khẩu

•

Hiện nay, Tổng cục Hải quan
giữ thẩm quyền công khai số
liệu hàng hóa xuất nhập khẩu,
thông qua các phương thức:
công khai trên trang web
www.customs.gov.vn, tạp chí
Hải quan và xuất bản sách
Niên giám thống kê hải quan.

3. Hỗ trợ xác minh chứng từ
chứng nhận xuất xứ

14

Hải quan khuyến khích doanh
nghiệp trình báo thông tin gian
lận xuất xứ của hàng hóa nhập
khẩu vào Việt Nam và sẽ tích
cực xác minh, xử lý theo quy
định.

Đối với hàng hóa nhập khẩu
của DNCX, thủ tục tiêu hủy sẽ
thực hiện theo điểm d Điều 64
Thông tư 38/2015/TT-BTC,
sửa đổi tại khoản 42 Điều 1
Thông tư 39/2018/TT-BTC và
không phải xin văn bản cho
phép của Sở Tài nguyên & Môi
trường theo khoản 14 Điều 1
Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

Ngày 15/11/2021 Tổng cục Hải
qua ban hành Công văn số
5389/TCHQ-TXNK về việc hoàn
thuế hàng hóa nhập khẩu theo
quyền nhập khẩu, theo đó:
Trường hợp doanh nghiệp mua
hàng hóa từ nước ngoài theo
quyền nhập khẩu sau đó xuất bán
sang nước thứ ba theo quyền
xuất khẩu, nếu doanh nghiệp có
quyền xuất/nhập khẩu hàng hóa
và hàng tái xuất chưa qua sử
dụng, gia công, chế biến tại Việt
Nam thì được miễn nộp thuế XK

đồng thời được hoàn lại thuế NK
theo quy định tại Điều 19 Luật số
107/2016/QH13 .
Liên quan đến việc xác định các
hoạt động được phép thực hiện
theo quyền xuất khẩu, quyền
nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề
nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ
Công thương để hướng dẫn theo
thẩm quyền.
Download

5. Số hóa toàn bộ hồ sơ, thủ tục
hải quan
•

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp trong giai đoạn dịch,
Tổng cục Hải quan đã ban
hành
Công
văn
số
3980/TCHQ-GSQL
ngày
11/8/2021 cho phép nộp tạm
bản scan để thông quan và
chứng từ gốc được chậm nộp
trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày đăng ký tờ khai, riêng
C/O cho phép chậm nộp trong
hạn hiệu lực của C/O (theo
Thông tư 47/2020/TT-BTC).
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Thông tin liên hệ
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 12 - Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân,
P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:
(024) 6278.2904
Fax:
(024) 6278.2905
Email:
anviet@anvietcpa.com
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 9, tòa nhà AC - 78 Duy Tân,
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
(024) 3795.8705
Fax:
(024) 3795.8677
Email:
anviet.hn@anvietcpa.com

VĂN PHÒNG HẢI PHÒNG
BH06-12A, Khu đô thị Vinhomes Imperia,
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Tel:
(0225) 384.2430
Fax:
(0225) 384.2433
Email:
anviet.hp@anvietcpa.com

Ông Vũ Bình Minh

Ông Dương Đình Ngọc

Bà Vũ Thị Hương Giang

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Tel: 0904.347.726
Email: minh.vu@anvietcpa.com

Tel: 0983 536 303
Email: ngoc.duong@anvietcpa.com

Tel: 0909 866 888
Email: giang.vu@anvietcpa.com
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