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A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH
NEWLY PROMULGATED LEGAL DOCUMENTS

 CHÍNH PHỦ- GOVERNMENT

1. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021
Resolution No. 68/NQ-CP dated 01 July 2021
Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19
Regarding some support policies to employee and employer are in difficulty due to COVID-
19 pandemic.
Hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu
cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao
động.
Supporting to employee and employer are in difficulty due to COVID-19 pandemic,
contributing to recover in production, business, reducing the negatice effects by pandemic,
production, business stabilization, life guarantee and safety for employee.
- Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng

vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Policy of reducing occupational accident insurance, occupational disease; suspending
of payment in retirement and survivorship funds.

- Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; người lao động tạm hoãn
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao
động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Support policy in maintain work for employee; employee suspends labor contract, unpaid
holiday, employee stop working; employee terminate labor contract.

- Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em.
Policy for additional support and children.

- Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Loan policy to pay salary of stop working, paying salary to recover production.

- Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối
tượng đặc thù khác.

- For employee who have no labor contract (self-employed) and some other specific
subjects.

- …



B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI
LETTER OF GUIDANCE - REPLY

 TỔNG CỤC THUẾ
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

2. Số 2393/TCT-DNNCN ngày 01 tháng 7 năm 2021
No. 2393/TCT-DNNCN dated 01 July 2021
V/v khai thuế thu nhập cá nhân
Regarding PIT declaration (PIT-Personal income tax)
Tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai
thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu
thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo
đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào
thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.
Organization, individual who pay a new personal income taxable income is subject to PIT
declaration. Therefore, case organizations, individuals have not incurred personal income
taxable income, so do not subject to adjustment of Law on Personal Income Tax. Whereby,
organization, individuals have not paid personal income taxable income under month/
quarter so do not declare for PIT of this month/quarter.

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
TAX DEPARTMENT OF HANOI CITY

3. Số 24723/CTHN-TTHT ngày 05 tháng 7 năm 2021
No. 24723/CTHN-TTHT dated 05 July 2021
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
Regarding use e-invoice
- Công ty đã sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 10/2018 (đến nay hết thời

hạn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn
điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC
ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì được sử dụng hoá đơn điện tử. Trước khi sử dụng
đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo quy định tại Khoản
2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Company use the purchased invoice at Tax authority from October 2018 (until now
expired 12 months). Case the company meets condition of the organization to issue e-
invoice under regulations at Clause 2 article 4, clause 1 article 7 of Circular no.
32/2011/TT-BTC dated 14 March 2011 of Ministry of Finance, so can use e-invoice.
Before use, proposing the Company implement Notice of issuance of e- invoices
according to provisions at Clause 2, Article 7 of Circular No. 32/2011/TT-BTC of
Ministry of Finance.

- Công ty phải dừng sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng
hoá đơn điện tử và thực hiện huỷ hoá đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng
theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty có trách nhiệm
nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày dừng
sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng



hoá đơn theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông
tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.
The company must stop using the purchased invoice of tax agencies from the using date
of e-invoice and cancel the purchased invoice of tax agencies and do not continue to use
anymore under regulation at Circular no.39/2014/TT-BTC of Ministry of Finance. The
company is responisible for submitting Report on the status of using invoices monthly
from the date of beginning month to the end of the day stop using the purchased invoice
of tax agencies and moving to submit Report on the status of using invoices under quarter
to tax agencies from the next day as specified at Article 27 of Circular no. 39/2014/TT-
BTC as stated above.

4. Số 24725/CTHN-TTHT ngày 05 tháng 7 năm 2021
No. 24725/CTHN-TTHT dated 05 July 2021
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm có thay
đổi địa điểm thực hiện dự án
Regarding CIT incentives policies for investment project of manufacturing software products
have changed location of the project.
- Trường hợp năm 2019 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất

sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật thì thu nhập từ dự án đầu tư mới này
được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định
số 218/2013/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được thực hiện
theo quy định tại Khoản 6 Điều 15, Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của
Chính phủ.
Case in 2019, enterprises implement a new project in the field of manufacturing software
products pursuant to regulation of law, then income from this new investment project
applied CIT incentives under specified at Point b, Clause 1 Article 15 of Decree no.
218/2013/NĐ-CP, Clause 16 Article 1 of Decree no. 12/2015/NĐ-CP of Government.
The application period of the preferential tax rate, the period of tax exemption and
reduction of CIT shall comply with the provisions in Clause 6, Article 15, Clause 4 Article
16 of Decree no. 218/2013/NĐ-CP of Government.

- Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư có thay đổi địa điểm thực hiện dự
án đầu tư: Tổng cục Thuế đã có công văn số 1791/TCT-CS ngày 28/5/2021 hướng dẫn.
Regarding CIT incentives policies for investment project have changed location of the
investment project: The General Department of Taxation has issued Official Letter No.
1791/TCT-CS dated 28 May 2021 to guide.

5. Số 25313/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 7 năm 2021
No. 25313/CTHN-TTHT dated 07 July 2021.
V/v miễn dấu và chữ ký trên hoá đơn điện tử
Regarding exemption of stamps and signatures on e-invoices
- Trường hợp chuyển đổi hoá đơn điện tử (HĐĐT) sang hoá đơn giấy để chứng minh nguồn

gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một
(01) lần thì HĐĐT chuyển đổi sang hoá đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng
hoá phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC
và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
In case converting from e-invoice (HDDT) to paper invoice to prove the tangible
products origin during circulation and can only be converted one (01) time, so e-invoice
converted to paper invoice to demonstrate the product origin meeting regulation at
Clause 2,3,4 Article 12 of Circular no. 32/2011/TT-BTC and must have the signature of
the legal representative of the seller and the seal of the seller.



- Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang hoá đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế
toán theo quy định của Luật Kế toán thì HĐĐT chuyển đổi sang hoá đơn giấy phục vụ
lưu trữ phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-
BTC.
In case converting from e-invoice (HDDT) to paper invoice for accoutant documents
storage according to regulations of Law on Accounting, so e-invoice coverted to paper
invoice for storage meeting regulation at Clause 2,3,4 Article 12 of Circular no.
32/2011/TT-BTC.

6. Số 26246/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 7 năm 2021
No. 26246/CTHN-TTHT dated 09 July 2021
V/v thuế TTĐB và thuế GTGT khi mua và nhập khẩu trực thăng
Regarding excise tax and VAT when purchasing and importing helicopter
Trường hợp Công ty mua, nhập khẩu trực thăng cho các “Hãng hàng không” thuê lại để kinh
doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch thì:
In case the company purchase, import helicopter for “Airlines” renting to the business of
transporting goods, passengers and tourists:
Về thuế TTĐB:/ Regarding Excise tax
- Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu sử dụng cho mục đích kinh doanh

vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB
theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
In case aircraft (helicopters) that is used in business of transporting goods, passengers
and tourists by Import Company subject to excise tax under regulation in Clause 4,
Article 3 of Circular no. 195/2015/TT-BTC of Ministry of Finance.

- Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu không sử dụng cho mục đích kinh
doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc
phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số
195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
In case aircraft (helicopters) do not used in business of transporting goods, passengers
and tourists and and security and defense purposes that is eligible to excise tax according
to regulations in Clause 4 article 3 of Circular no. 195/2015/TT-BTC of Ministry of
Finance.

Về thuế GTGT: Trường hợp Công ty nhập khẩu tàu bay (trực thăng) để làm tài sản cho thuê,
nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT.
Regarding VAT: in case the company import aircraft (helicopters) as assets for leasing, if
meeting condition as specified in Clause 17 Article 4 of Circular no. 219/2013/TT-BTC, so it
is not subject to VAT.

7. Số 26247/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 7 năm 2021
No. 26247/CTHN-TTHT dated 09 July 2021
V/v quyết toán thuế TNCN cho người lao động đã chết
Regarding PIT finalization for dead workers
- Năm 2021, Công ty chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2020 theo

quy chế của Công ty cho người lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã
chết nên Công ty chi trả cho người thừa kế hợp pháp của người lao động thì khoản thu
nhập này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty không phải khấu trừ thuế
TNCN khi chi trả cho người thừa kế.
In 2021, the company pay income from salary, wage in 2020 in accordance with the
Company's regulations for employees but at payment time, employee died so the company



pay for the employee's legal heir, then this income is not subject to CIT. The company
has not deducted personal income tax (PIT) when paying to their heir.

- Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2021 mà Công ty chi trả cho người
lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết, Cục Thuế TP Hà Nội đang
có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế
TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.
For income from salary, wage in 2021, which the company pay for employee but at
payment time, employee died, Tax department of Ha Noi City has a written report to the
General Department of Taxation, Tax department of Ha Noi City will has guidances.

8. Số 26248/CTHN-TTHT ngày 09 tháng 7 năm 2021
No. 26248/CTHN-TTHT dated 09 July 2021
V/v nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Regarding where handing in PIT finalization file
Năm 2020, Ông Mạc Văn Quyền phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nhiều nơi
nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi
nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú theo quy định tại Tiết b.2
Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ.
In 2020, Mr. Mac Van Quyen has incurred income from salary, wage at many places but at
the time of settlement, if the individual does not work at any income-paying organization or
individual, the place to submit the tax finalization declaration is the tax office where the
individual resides in accordance with regulations in Section b.2 Clause 8 Article 11 of Decree
no.126/2020/NĐ-CP dated 19 October 2020 of Government.

9. Số 26524/CTHN-TTHT ngày 12 tháng 7 năm 2021
No. 26524/CTHN-TTHT dated 12 July 2021
V/v thủ tục hoàn thuế TNCN
Regarding procedure of PIT refund
- Cá nhân độc giả có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ

quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế thu
nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. Nếu cá nhân độc giả có số
thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị
hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tại khoản NNT” tại tờ khai quyết toán thuế
theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC khi quyết
toán thuế.
Individual readers who have income from salaries or wages that are not authorized by
the organization, individuals pay income tax finalization, so declaring PIT finalization
directly to tax agencies according to Clause 3 Article 21 of Circular no. 92/2015/TT-
BTC dated 15 June 2015 of Ministry of Finance as above. If the individual reader has an
overpaid tax amount, the individual is not required to submit a tax refund dossier, but
only needs to write the tax amount requested for refund in item [47] - "The refunded tax
amount is in the NNT" in the tax settlement declaration according to form No. 02/QTT-
TNCN issued together with Circular No. 92/2015/TT-BTC when finalizing tax.

- Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại
Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì
phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp
cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.
Organization, individuals pay income deducted PIT under regulations in Clause 1 Article
25 of Circular no. 111/2013/TT-BTC dated 15 August 2013 of Ministry of Finance then
must issue the PIT deduction document according to the request of the deducted



individual. In case the individual authorizes tax finalization, the deduction document
shall not be issued.

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ
lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh
chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (mẫu 02/CK-TNCN
ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu
nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điểm i
Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
In case individual has only income subject to tax deduction at the rate of 10%, but if the
estimate of the individual's total taxable income after deduction of family circumstances
is not enough to pay tax, the individual has income to make a commitment (form 02/CK-
TNCN issued with Circular No. 92/2015/TT) -BTC) send the income payer to the income
payer as a temporary basis for not withholding personal income tax as prescribed in
point i Clause 1 Article 25 of Circular No. 111/2013/TT-BTC dated 15 August 2013 of
the Ministry of Finance

10. Số 27052/CTHN-TTHT ngày 13 tháng 7 năm 2021
No. 27052/CTHN-TTHT dated 13 July 2021
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN
Regarding CIT incentives policy
Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện của dự án sản
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13, dự án được cơ
quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ năm
2018 và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu
đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN
theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính
thuế TNDN năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của
Chính phủ.
Enterprise has investment project of manufacturing products subject to The list of supporting
industry products prioritized for development shall be implemented before January 1, 2015,
meeting the conditions of a project to produce supporting industry products as prescribed in
Law No. 71/2014/QH13, the project was granted a certificate of incentives for production of
supporting industrial products by a competent authority in 2018 and is enjoying CIT
incentives under other preferential conditions (excluding the preferential conditions for
production projects of supporting industrial products) are entitled to CIT incentives under
the conditions of supporting industrial product production projects for the remaining time
from the 2018 CIT period as prescribed in Decree No. 57/2021 /ND-CP dated June 4, 2021
of the Government.

11. Số 27134/CTHN-TTHT ngày 14 tháng 7 năm 2021
No. 27134/CTHN-TTHT dated 14 July 2021
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN
Regarding guidance of PIT policy
Trường hợp cá nhân là người Việt Nam có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định
của pháp luật về cư trú (có nơi ở thường xuyên và đã đăng ký thường trú theo quy định của
pháp luật về cư trú) được Tổng công ty cử sang nước ngoài làm việc nhưng thực tế cá nhân
có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì:
In case individual is Vietnamese having regular accommodation in Vietnam according to
residency law (have a regular place of residence and have registered their permanent
residence in accordance with the law on residence) sent to work abroad by Corporation but
actually in dividual present in Vietnam under 183 days in tax period, so:



- Nếu cá nhân không chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác thì cá nhân đó được
xác định là cư trú tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai thu nhập phát sinh tại
Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) theo Biểu thuế luỹ tiến
từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú.
If individuals do not demonstrate as resident of another country so they are determined
as resident in Vietnam, individuals are responsible for declaring income in Vietnam and
income arising outside the territory of Vietnam (if any) according to the partially
progressive tax schedule applicable to resident individuals.

- Nếu cá nhân chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác thì cá nhân được xác định là
không cư trú tại Việt Nam và kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh
tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập) theo thuế suất toàn phần áp dụng
đối với cá nhân không cư trú.
If individuals demonstrate as resident of another country so they are determined as non-
resident in Vietnam and declared PIT for income in Vietnam (regardless of where income
is paid and received) under the full tax rate applicable to non-resident individuals.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú.
Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam
không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để
Proving of resident of another country based on Residence certificate. In case individuals
belong to country or territory signed Tax Agreement with Vietnam, do not regulation of
granting Residence certificate, so individuals supply the photo of their passport to prove the
resident time.

 CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TAX DEPARTMENT OF HO CHI MINH

12. Số 6770/CTTPHCM-KK ngày 19 tháng 7 năm 2021
No. 6770/CTTPHCM-KK dated 19 July 2021
V/v: nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
Regarding: submitting tax returns during the implementation of Direction 16/CT-TTg
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 Iy, cá nhân thuộc đối tượng 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 đúng quy
định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính
theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

In case the taxpayer is an organization or individual has business headquarters, address
(permanent residence, temporary residence) located in the isolated area, the isolated area,
the individual is subject to isolation according to the decision, notice of a competent state
agency due to the Covid-19 epidemic if there is an obligation to submit a tax return but during
the quarantine period (including the period of social isolation according to the document of
the Prime Minister). Government, Government Office, isolation by region, area according to
decision of local government agency, isolation according to notification decision of
competent agency or state) cannot make the submission of declaration form. If tax in
accordance with the law, leading to late submission of tax declaration dossiers, they will not



be sanctioned for administrative violations as prescribed in Clause 4, Article 11 of the Law
on Handling of Administrative Violations.




