BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 10 NĂM 2021
A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH


CHÍNH PHỦ

1.

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 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 COVID-19
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 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 COVID-19 như sau:
- Tại khoản 2 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: 2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm
dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên
so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người
sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời
điểm nộp hồ sơ đề nghị.
- ...
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2.

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động
của dịch Covid-19
- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy
định tại khoản 1 Điều này, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ
đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính
thuế năm 2019.
- Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh
doanh quy định tại khoản 1 Điều này được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát
sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.
- Giảm thuế giá trị gia tăng: Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hoá, dịch vụ. Doanh nghiệp, tổ chức
tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế
giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ.
- Miễn tiền chậm nộp: Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của
các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh
nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong
kỳ tính thuế năm 2020.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi
hành.


3.

BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021
Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
- Thông tư này hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh
doanh, cá nhân kinh doanh.
- Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế
theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế. Các hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực
hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI


TỔNG CỤC THUẾ

4.

Số 3823/TCT-DNNCN ngày 05 tháng 10 năm 2021
V/v: chính sách thuế TNCN
- Khoản thu nhập từ khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do Công ty chi trả phù hợp với hướng
dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại tiết g.5, khoản 2, Điều
2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào
thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
- Khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả
cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy
định của Bộ Luật Lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.
- Trường hợp người lao động của công ty là cá nhân cư trú và Công ty chi trả các khoản
thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao
động ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng hoặc chi trả các khoản thu nhập từ tiền
lương, tiền công từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời
điểm sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế
thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
của người lao động. Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối
tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu
thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao
động có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về
quản lý thuế) gửi Công ty để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập
cá nhân.

5.

Số 4110/TCT-DNNCN ngày 27 tháng 10 năm 2021
V/v Chính sách thuế
- Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid - 19 ở trong nước và tại nước
ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét
nghiệm Covid - 19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát
hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu
cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; ...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí xét nghiệm Covid - 19 hoặc mua kit xét
nghiệm Covid - 19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động

-

nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi
phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”
thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh
nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xin lưu ý rằng các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực
tế phát sinh và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

6.

Số 4144/TCT-CS ngày 28 tháng 10 năm 2021
V/v giới thiệu các nội dung mới tại TT số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về
hoá đơn, chứng từ
- Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử của
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá
nhân áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày
01/7/2022.
- Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về
hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.
- Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực
hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực
thi hành từ 01/7/2022.
Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 78/2021/TT-BTC và đề nghị
các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp
thuế trên địa bàn quản lý biết (Chi tiết nội dung cụ thể theo Phụ lục đính kèm công văn).

7.

Số 4153/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2021
V/v triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15
- Tổng cục Thuế sao gửi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của
Chính phủ để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện
Nghị quyết, Nghị định cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng
thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hoá, dịch vụ (giá chưa có thuế
GTGT) từ sau ngày 01/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục
tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại
khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện
tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hoá, dịch vụ
được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành
phố.
- Về việc lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT: ví dụ
kèm theo công văn.
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội
dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời.


8.

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
Số 37638/CTHN-TTHT ngày 01 tháng 10 năm 2021
Về xác định quan hệ liên kết
- Doanh nghiệp đi vay phát sinh khoản vốn vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ
sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn thì doanh nghiệp

-

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị
định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.
Trường hợp Công ty xác định là doanh nghiệp liên kết, có phát sinh giao dịch liên kết
thì Công ty thuộc phạm vi áp dụng tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính
phủ). Từ ngày 20/12/2020 áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số
132/2020/NĐ-CP nêu trên.

9.

Số 37673/CTHN-TTKT1 ngày 01 tháng 10 năm 2021
V/v: xác nhận nghĩa vụ nộp thuế TNCN năm 2020
- Ông/ Bà Jean - Sesbastien, Bernard, Rene Launay không nhận lương, thưởng và khoản
thu nhập khác từ Công ty TNHH Victor1A đồng thời cũng không nhận thu nhập bất kỳ
tổ chức nào trong năm 2020 thì cá nhân không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.
- Cơ quan thuế có trách nhiệm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách khi có đề
nghị của NNT theo quy định của pháp luật (không có quy định xác nhận nghĩa vụ phải
nộp thuế TNCN từ tiền lương tiền công theo nội dung đề nghị tại công văn đã nêu). Đề
nghị người nộp thuế rà soát toàn bộ các nguồn thu nhập nhận được trong năm 2020, tự
xác định nghĩa vụ khai thuế và quyết toán thuế TNCN nếu thuộc đối tượng quy định tại
Khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC như đã nêu trên. Trường hợp cơ quan
thuế kiểm tra phát hiện có vi phạm, người nộp thuế phải chấp hành quyết định xử lý vi
phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

10.

Số 37754/CTHN-TTHT ngày 04 tháng 10 năm 2021
V/v thuế suất thuế GTGT
- Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình/ dự án thì dịch
vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11
Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
- Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ nêu trên cho doanh nghiệp trong khu phi thuế
quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu
đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và
không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TTBTC nêu trên.

11.

Số 38266/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 10 năm 2021
V/v kê khai thuế BVMT
- Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ
sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công
bố quyết định thanh tra, kiểm tra theo quy định tại điều 47 Luật quản lý thuế số
38/2019/QH14.
- Nếu việc bổ sung hồ sơ khai thuế làm phát sinh số tiền thuế nộp thừa thì Công ty được
bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ
vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được
hoàn trả nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

12.

Số 41213/CTHN-TTHT ngày 21 tháng 10 năm 2021
V/v kê khai, nộp thuế thay hộ cá nhân kinh doanh
- Kể từ thời điểm Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực thi hành
(từ ngày 05/12/2020) đến trước thời điểm Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày
01/6/2021 có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2021): Trường hợp Công ty TNHH Green

-

13.

Chicken chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương
mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì Công ty có
trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại tiết đ khoản 5
Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Kể từ ngày 01/8/2021, doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số,
khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc
không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo
phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá
nhân với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư
số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính.

Số 41219/CTHN-TTHT ngày 21 tháng 10 năm 2021
V/v khấu trừ thuế TNCN
Trường hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) ký hợp đồng dịch vụ (không
ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng) với các cá nhân cung cấp
dịch vụ thì khi phát sinh chi trả với tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên phải
khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại điểm i
khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.



