
 

 

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 12 NĂM 2021 
 
 

A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH 
 

 CHÍNH PHỦ 
 

1. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng  

- Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 

tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 

tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2022.  
- Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 

1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này mà 

có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 

đồng/tháng. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

 

2. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  

- Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, 

biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật có 

lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện mà không phải là tội phạm theo quy định của Bộ luật 

Hình sự và được quy định tại Nghị định này, bao gồm: a) Vi phạm quy định trong lĩnh 
vực đầu tư (bao gồm: đầu tư công, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh 
từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)); b) Vi 
phạm quy định trong lĩnh vực đấu thầu; c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký 
doanh nghiệp; d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quy hoạch. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

3. Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, mức thu một số 

khoản phí, lệ phí được quy định chi tiết trong Nghị định này. 

- Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu 

nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế (nếu có). 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 

6 năm 2022. 
 

 



 

 

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 
 

 BỘ TÀI CHÍNH 
 

4. Số 13751/BTC-CST ngày 02 tháng 12 năm 2021 
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV 

- Theo đó, đối với kiến nghị đề nghị bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án 

đầu tư mở rộng theo tiêu chí đã được quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản 

hướng dẫn, Bộ Tài chính xin ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, 

sửa đổi Luật thuế GTGT vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Cơ sở kinh doanh chỉ được xem xét hoàn thuế GTGT khi đã góp đủ số vốn điều lệ như 
đã đăng ký. 

 

5. Số 13983/BTC-TCT ngày 07 tháng 12 năm 2021 
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV 

- Sau khi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số doanh nghiệp đã có 
ý kiến tương tự như ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu 

trên. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021, theo đó, các doanh 
nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1/2021 và quý 

2/2021. Thực tế, trong quý 2, quý 3 năm 2021 đã có 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, các tỉnh này đều là địa bàn kinh tế lớn, tập trung 

phần lớn các doanh nghiệp nhưng nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh 

doanh, không phát sinh doanh thu, thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải tạm nộp. 

- Bước sang quý 4/2021, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới, các doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động, dự kiến sẽ 

phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu dồn vào quý cuối của năm. Để tạo 

điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid, Bộ Tài chính đã 
có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định 

số 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tạm nộp 3 quý đầu năm nêu trên. 
- Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP theo hình thức rút gọn, gửi các Bộ, 

ngành tham gia ý kiến để trình Chính phủ ban hành. 

 

6. Số 14257/BTC-VP ngày 15 tháng 12 năm 2021 
V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 

Để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng 
dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu 
quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đề nghị: 
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên 

quan: Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế; Yêu cầu 

các Tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn người 

dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động 

sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế 

theo quy định của pháp luật. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai 



 

 

trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật… 

- Tổng cục Thuế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc 

biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn 

thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, 

chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết thực hiện; Tăng 
cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động 

sản của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trốn thuế… 

 

7. Số 14971/BTC-QLKT ngày 29 tháng 12 năm 2021 
V/v hạch toán thuế TNDN tạm nộp đối với tiền thu trước 

- Khi phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào NSNN vào 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành/ Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập 

doanh nghiệp/ Có TK 111, 112,... 

- Đồng thời, do có sự chênh lệch tạm thời giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 

trong kỳ nên căn cứ tại Điều 48 và khoản 1 Điều 95 Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 

doanh nghiệp còn phải ghi nhận tăng tài sản thuế thu nhập hoãn lại như sau: Nợ TK 243 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại/ Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại. 

 

 TỔNG CỤC THUẾ 
 

8. Số 4910/TCT-DNNCN ngày 15 tháng 12 năm 2021 
V/v: Chính sách thuế TNCN 

Trường hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm chi trả dịch vụ cho cá nhân không kinh 

doanh thực hiện giao nhận hàng hoá cho khách hàng thì khoản chi trả này thuộc diện điều 

chỉnh của Luật thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế 

TNCN theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. 

 

 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI 
 

9. Số 51438/CTHN-TTHT ngày 01 tháng 12 năm 2021 
V/v chính sách thuế TNCN 

- Công ty tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực 

tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu 

thuế TNCN của người lao động. Trường hợp Công ty không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn 
trưa mà chi tiền cho người lao động theo mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, 

nếu mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì 

phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. 

- Khoản chi nghỉ mát do Công ty chi cho người lao động mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân 

được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người 

lao động. Trường hợp khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá 

nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá 

nhân của người lao động. 



 

 

- Trường hợp TNHH MTV DVMĐ sân bay Việt Nam - CN Nội Bài phát sinh các khoản 

chi cho người lao động, mà các khoản chi này được trích từ Quỹ Công đoàn, đáp ứng 

các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thì người lao 

động khi nhận được các khoản chi này, không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN 

từ tiền lương, tiền công. 

 

10. Số 53949/CTHN-TTHT ngày 13 tháng 12 năm 2021 
V/v thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống Covid - 19 theo 

quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì khoản tiền hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 

 

11. Số 56687/CTHN-TTHT ngày 23 tháng 12 năm 2021 
V/v thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới 

- Công ty tại nước ngoài phát sinh thu nhập từ hoạt động môi giới cho dịch vụ vận tải 

hàng hoá chiều từ Việt Nam ra nước ngoài thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo 

quy định tại Điều 1 Thông tư 103/2013/TT-BTC. 

- Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh 

thu tính thuế là 5%. 

 

12. Số 56824/CTHN-TTHT ngày 23 tháng 12 năm 2021 
V/v xuất hoá đơn cho khách hàng không lấy hoá đơn 

- Trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020) được ban 

hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 

04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, 
cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. 

- Trường hợp cơ quan Thuế chưa thông báo đến Chi nhánh Công ty thực hiện đăng ký 
hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Chi nhánh Công ty vẫn thực hiện 

sử dụng hoá đơn theo hướng dẫn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 

32/2011/TT-BTC. Theo đó: Khi bán hàng hoá, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, 

người mua không lấy hoá đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì 

Chi nhánh Công ty lập hoá đơn, nội dung ghi trên hoá đơn phải ghi đúng nội dung 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua 

không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 

26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên. 

- Khi Chi nhánh Công ty được cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký hoá đơn điện 

tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Chi nhánh Công ty thực hiện lập hoá đơn theo 
nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

 

 

 


