
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 01 NĂM 2021 
 

 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 

Về đăng ký doanh nghiệp  

- Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng 

ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về 

đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực 

hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; Cá nhân, thành viên 

hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này; Cơ quan 

đăng ký kinh doanh; Cơ quan quản lý thuế; Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc 

đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

2. Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2021 

Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

- Thông tư này hướng dẫn về ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa 

học và công nghệ và Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. 

 

3. Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2021 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản 

lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu  

- Thông tư này hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 

năm 2019 (sau đây gọi tắt là Luật Quản lý thuế) bao gồm các nội dung: Tờ khai hải 

quan; đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; hồ sơ, thủ tục về 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quản lý rủi ro trong quản lý thuế; khai thuế, nộp 

thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; thời hạn nộp thuế đối với hàng 

hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước; thủ tục xử lý 

đối với việc chậm nộp tiền thuế; thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt nộp thừa; hồ sơ gia hạn nộp thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế; thủ tục không 

thu thuế đối với trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hồ sơ miễn 

thuế, giảm thuế; hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; xây dựng, thu thập, 



 

 

xử lý, quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế; mẫu biểu thanh tra, kiểm tra thuế, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế; nộp dần tiền thuế nợ; hướng dẫn thi hành khoản 4 

Điều 7, khoản 4 Điều 8, Điều 39 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, bao gồm các 

nội dung: Mẫu tờ khai khai bổ sung; các trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

không phải khai thuế theo từng lần phát sinh; uỷ nhiệm thu phí hải quan, lệ phí hàng 

hoá, phương tiện quá cảnh. 

- Đối tượng áp dụng: Người nộp thuế, cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan 

nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý 

thuế. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2021. 

 

4. Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 

Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp 

kiểm toán nội bộ  

- Thông tư này ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam (Phụ lục I) và các 

nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (Phụ lục II). 

- Đối tượng áp dụng: Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 

05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ và các 

tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán nội bộ của các đơn vị này; Các 

đơn vị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích thực 

hiện chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp 

kiểm toán nội bộ quy định tại Phụ lục số I và Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. 

 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

5. Số 271/TCT-TTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021 

V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP 

- Ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về 

quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 

20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 

12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. 

- Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP 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). 

 

 

 

 



 

 

 CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

6. Số 333/CTTPHCM-TTHT ngày 18 tháng 01 năm 2021 

V/v: thay đổi thông tin trên hoá đơn 

- Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển 

đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành 

chính nhà nước thành phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động - ngày 07 tháng 2 năm 

2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính 

thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại 

thông báo phát hành hoá đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 

3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Các tổ chức kinh doanh 

sử dụng hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ 

tiêu địa chỉ trên hoá đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới; đối với hoá đơn đặt 

in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành 

chính mới trên các hoá đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng. 

- Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hoá đơn của cơ quan thuế thì thực hiện 

gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên 

các hoá đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hoá đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xoá 

bỏ để mua quyển hoá đơn mới. 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

7. Số 1070/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 01 năm 2021 

V/v CST khi nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài 

- Chính sách thuế đối với khoản tài trợ không hoàn lại: Trường hợp Công ty nhận được 

khoản tiền hỗ trợ từ Công ty mẹ ở Hongkong thì thuộc trường hợp không phải kê khai, 

tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu 

trên. Khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty lập chứng từ thu theo quy định. Trường hợp Công ty 

nhận tiền của Công ty mẹ ở Hongkong để thực hiện dịch vụ cho Công ty mẹ như sửa 

chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Khoản 

tiền hỗ trợ Công ty nhận được từ Công ty mẹ ở Hongkong nếu không thuộc trường hợp 

thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC 

thì được xác định là thu nhập khác theo quy định tại Khoản 15 Điều 7 Thông tư 

78/2014/TT-BTC nêu trên. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. 

- Chính sách thuế đối với khoản vay không lãi suất: Về nguyên tắc, trường hợp doanh 

nghiệp cho các tổ chức, cá nhân vay tiền không tính lãi suất là hoạt động cho vay vốn 

không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường, thuộc trường hợp bị ấn định thuế 

theo quy định tại Điều 50 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Trường hợp xác định 

giao dịch giữa Công ty mẹ ở Hongkong và Công ty không phải là giao dịch vay, Công 

ty mẹ ở Hongkong không phát sinh thu nhập từ hoạt động hỗ trợ Công ty, không thuộc 

đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 

06/08/2014 của Bộ Tài chính thì xem xét không ấn định thuế với giao dịch này. 

 

8. Số 1182/CTHN-TTHT ngày 11 tháng 01 năm 2021 

V/v thuế TNCN, thuế nhà thầu 

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có người lao 

động nước ngoài do công ty mẹ tại Malaysia cử sang làm việc tại Việt Nam và không ký 

hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty thì: 



 

 

- Trường hợp người lao động nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú theo quy định 

của Luật thuế TNCN và có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ ở 

nước ngoài chi trả từ tháng 07/2019 đến tháng 11/2020 thì thực hiện khai thuế trực tiếp 

với cơ quan thuế. 

- Trường hợp công ty mẹ phát sinh thu nhập từ thoả thuận cử người lao động sang Việt 

Nam làm việc thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 1 Thông tư 

số 103/2014/TT-BTC. 

 

9. Số 2546/CTHN-TTHN ngày 20 tháng 01 năm 2021 

V/v uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng 

trở lên tại Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc và thực tế đang làm việc tại 

đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm 

việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng 

trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 

10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này và được uỷ 

quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN thay đối với phần, thu nhập từ tiền lương, tiền 

công phát sinh tại đơn vị theo quy định. 

 

10. Số 3453/CTHN-TTHT ngày 27 tháng 01 năm 2021 

V/v chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật 

Công ty thực hiện thanh toán cho cá nhân các khoản tiền sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật theo Bản án số 07/2020/LĐ-ST ngày 25/9/2020 của Toà án nhân dân 

Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội thì: 

- Đối với số tiền Công ty buộc phải trả cho cá nhân trong thời gian cá nhân không được 

làm việc, khoản truy thu do chênh lệch mức đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương 2 tháng 

phải trả do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật không thuộc các khoản 

thu nhập được miễn thuế TNCN theo quy định. Các khoản thanh toán nêu trên là khoản 

thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. 

- Đối với các khoản chi trả cho cá nhân từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên vào thời 

điểm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN 

theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

- Các khoản chi của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không 

thuộc các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài 

chính nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) thì được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

 

11. Số 3935/CTHN-TTHT ngày 29 tháng 01 năm 2021 

V/v xuất hoá đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh 

Trường hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng công nghiệp và Công ty CP đầu tư 

và công nghệ FTV ký hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, các 

bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận 

trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền 

bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải 

cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác 

định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp 

tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế 

thu nhập doanh nghiệp của mình theo hướng dẫn tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư số 

78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. 


