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THUẾ DOANH NGHIỆP
► Quản lý thuế

1. Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch

COVID-19, có hiệu lực từ 25/09/2021.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, không thực hiện giảm trên số

tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền lãi chậm nộp. Trường hợp

người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê

đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của

pháp luật.

2.Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc

ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và

phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, có hiệu lực từ 07/10/2021.

3. Quyết định số 1452/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của TCT về việc ban hành Tiêu

chuẩn kỹ thuật trao đổi dữ liệu nộp thuế điện tử giữa hệ thống của TCT và các

Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán, có hiệu lực từ 07/10/2021.

4.Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy

định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, có hiệu lực cùng ngày.

5.Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc

hội (“UBTVQH”) về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động

của dịch COVID-19, có hiệu lực cùng ngày.
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6. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-

UBTVQH15 của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của

dịch Covid-19, có hiệu lực từ 19/10/2021.

 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”):

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế

năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 (Không áp dụng tiêu chí doanh thu

trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành

lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021).

 Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 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 trong quý III và quý IV năm 2021

(Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản

phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.)

 Giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

Giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số hàng hóa, dịch vụ như: (i) dịch vụ vận tải;

lưu trú; ăn uống; đại lý, kinh doanh du lịch; (ii) sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình

truyền hình, ghi âm, âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ,

bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Mức giảm thuế GTGT cụ thể như sau:

 Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với

hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm theo quy định;

 Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế

GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm theo quy định.

 Miễn tiền chậm nộp, cụ thể:

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. Không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

7. Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) về việc quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực thuộc TCT, có hiệu lực từ 08/10/2021.

https://luatvietnam.net/en/in-the-third-and-fourth-quarters-of-2021-cit-vat-shall-be-reduced-30--pit-shall-be-exempt-vbpl114988.vlo
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► Thuế GTGT

1. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử:

BTC đã ban hành Công văn số 10847/BTC-TCT ngày 20/09/2021 về việc phối hợp, triển khai hóa đơn điện tử theo quy

định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử

theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11/2021 và giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 04/2022; đồng thời, BTC đã ban

hành Quyết định triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại sáu tỉnh, thành phố, gồm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định,

Quảng Ninh, Phú Thọ và Hải Phòng (các Quyết định số 1832/QĐ-BTC, 1830/QĐ-BTC, 1831/QĐ-BTC, 1833/QĐ-BTC,

1838/QĐ-BTC và 1839/QĐ-BTC ngày 20/09/2021).

Trên cơ sở này TCT đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/09/2021 để hướng dẫn cụ thể.

2. Công văn số 36911/CTHN-TTHT ngày 29/09/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội (“CTHN”) hướng dẫn các khoản thuế

truy thu sau thông quan.

Theo đó, trường hợp số thuế GTGT đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ,

trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 6, điều 14 Thông tư số

219/2013/TT-BTC.

3. Công văn số 3393/TCT-CS ngày 09/09/2021 của TCT về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển

thành doanh nghiệp chế xuất.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp chế xuất không phải người nộp thuế GTGT. Nếu tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế

GTGT, doanh nghiệp đã chuyển thành doanh nghiệp chế xuất thì dự án đầu tư của doanh nghiệp không thuộc trường hợp

được hoàn thuế GTGT.

4. Công văn số 37639/CTHN-TTHT ngày 01/10/2021 của CTHN về chính sách thuế đối với hoạt động đại lý phát

hành trái phiếu.

Trường hợp công ty cổ phần chứng khoán có hoạt động đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng, nếu hoạt

động này được xác định là hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán thì thuộc đối

tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm c khoản 8, điều 4, thông tư số 219/2013/TT-BTC.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
1. Công văn số 4653/TCHQ-GSQL ngày 29/09/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định

số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa

thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2021-2022

2.Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của BTC về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại

danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020, có hiệu lực

từ 30/09/2021.

3.Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt

Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào từ ngày 04/10/2020 đến ngày 04/10/2023, có hiệu

lực từ 19/10/2021.

https://luatvietnam.net/vn/luat-quan-ly-thue-2019--vbpl99413.html
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-cho-phep-hoa-don-giay-ton-tai-den-30-6-2022--vbpl108391.html
https://luatvietnam.net/home/view.aspx?utm_cmd=read&keyword=155/Q%c4%90-BTC
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THUẾ THU NHẬP

CÁ NHÂN (“TNCH”)
1. Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 của

TCT về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan

đến dịch Covid-19.

Các khoản chi phí bao gồm chi phí cách ly y tế ở trong và

ngoài nước cho mục đích đi công tác (như chi phí ăn ở, xét

nghiệm Covid-19, đưa đón đến cơ sở cách ly), chi phí mua

kit test và thiết bị phòng ngừa dịch bệnh cho người lao động

khi làm việc, và chi phí ăn ở của người lao động theo

phương án “3 tại chỗ” được tính vào chi phí được trừ khi tính

thuế TNDN của doanh nghiệp và không tính vào thu nhập

chịu thuế TNCN của người lao động. Lưu ý, các khoản chi

phí này phải phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa

đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

2. Người nước ngoài được miễn quyết toán thuế trước

khi về nước nếu không phát sinh thu nhập theo Công

văn số 37673/CTHN-TTKT1 ngày 1/10/2021 của Cục Thuế

TP. Hà Nội.

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú của Việt Nam

nhưng không nhận bất kỳ khoản lương, thưởng hay thu nhập

nào trong năm thì không phải quyết toán thuế TNCN khi kết

thúc nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

LAO ĐỘNG
1. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày

01/7/2021 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.

Nghị quyết 126/NQ-CP đã bổ sung một số nội dung như sau:

 Thay đổi điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử

tuất 06 tháng: cắt giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm

xã hội (trước đây là 15%);

 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, làm

việc không hưởng lương: Từ 15 ngày liên tục đến dưới 01

tháng là 1.855.000 đồng; từ 01 tháng trở lên là 3.710.000

đồng;

 Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên

trong gian đoạn từ 1/5/2021 đến 31/12/2021 đang tham gia

bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1.000.000 đồng;

 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ

1/5/2021 đến 31/12/2021 đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt

buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

3.710.000 đồng.
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BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)
1. Công văn số 3622/BHXH-CĐ ngày 22/10/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ

BHXH trong thời gian ngừng việc.

Theo đó, trường hợp người lao động phát sinh ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong thời gian hưởng

lương ngừng việc sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trừ các trường hợp sau:

 Thai sản: sinh con, nhận nuôi con nuôi, con chết, mẹ chết, lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh; hoặc

 Mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành (nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên).

2. Công văn số 3224/BHXH-BCĐ ngày 13/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ

theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tiếp nhận hồ sơ để giải quyết kịp thời cho các trường hợp nêu tại Công

văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021. Cụ thể, những người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không

lương, ngừng việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, v.v. tại thời điểm 30/09/2021 nhưng chưa chấm dứt hợp đồng lao động và

vẫn có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) của cơ quan BHXH sẽ được trả trợ cấp cho thời gian

đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Công văn số 3242/BHXH-CSYT ngày 15/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(“BHYT”) sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnhCovid-19.

Do Nghị quyết số 128/NQ-CP đã tạm dừng áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn quốc, người bệnh sẽ không còn

được tự chọn nơi khám chữa bệnh thuận tiện (khác với nơi đăng ký ban đầu) như quy định tại điểm a, Khoản 2 Công

văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/07/2021 của BHXH Việt Nam.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Nghị định

gồm:

(a) Bổ sung chủ thể của hoạt động thương mại điện tử là

các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ logistics

(Điều 1.6);

(b) Bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa,

dịch vụ của người bán hàng (Điều 1.12);

(c) Bổ sung trách nhiệm công bố về chính sách kiểm

hàng trên website thương mại điện tử (Điều 1.13);

(d) Bổ sung hoạt động thương mại điện tử thông qua

mạng xã hội là hình thức hoạt động của sàn giao dịch

thương mại điện tử (Điều 1.15);

(a) Bổ sung thêm trách nhiệm của thương nhân, tổ

chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại

điện tử (Điều 1.16);

(b) Sửa đổi, bổ sung quy đinh về hồ sơ đăng ký thiết

lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

(Điều 1.20);

(c) Bổ sung quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt

động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện

tử (Điều 1.22); và

(d) Bổ sung các quy định về hoạt động thương mại

điện tử của thương nhân, tổ chức nước ngoài

(Điều 1.14).

THƯƠNG MẠI
1. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính Phủ về thương mại điện tử, hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/cong-van-2259-bhxh-csyt-2021-kham-chua-benh-giai-doan-dich-benh-covid-19-484192.aspx
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

DOANH NGHIỆP
1. Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ Tướng

Chính Phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, hiệu lực từ ngày

06/10/2021.

Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu

tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư sau:

(a) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập

mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát

triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối

thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung

tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ

tướng Chính phủ; và

(b) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn

đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ

đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng

ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

mailto:hillary.vu@bdo.vn
mailto:jeffrey.ong@bdo.vn
http://www.bdo.vn/
mailto:phuong.mai@bdo.vn
mailto:hung.pham@bdo.vn
http://www.bdo.vn/
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CORPORATE TAX

►Tax Administration

1.Decision No. 27/2021/QD-TTg dated 25 September 2021 by the Prime Minister on

the reduction of land rental in 2021 for those affected by the COVID-19 pandemic,

effective from 25 September 2021.

Accordingly, a reduction of 30% is applied for land rental to be paid in 2021, no

reduction is applied for outstanding land rental of the years before 2021 and late

payment interest. In case the tenant is previously granted a reduction of land rental,

the reduction of 30% of land rental shall be calculated on the land rental to be paid

after applying the reduction as prescribed by law.

2.Decision No. 1450/QD-TCT dated 7 October 2021 by the General Department of

Taxation (“GDT”) on enacting regulations related to components containing data of

e-invoices and methods of transmission with tax authorities, effective from 7

October 2021.

3.Decision No. 1452/QD-TCT dated 7 October 2021 by the GDT on enacting

technical standards used to exchange data of electronic tax payment between the

system of the GDT and commercial banks, payment intermediaries, effective from

7 October 2021.

4.Decision No. 29/2021/QD-TTg dated 6 October 2021 by the Prime Minister on

special investment incentives, effected on the same date.
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5. Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 dated 19 October 2021 by the National Assembly guiding solutions to

support businesses and individuals affected by the COVID-19 pandemic, effected on the same date.

6.Decree No. 92/2021/ND-CP dated 27 October 2021 by the Government providing detailed guidance on the

implementation of Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 by the National Assembly enacting a number of solutions

to support businesses and individuals are affected by the Covid-19 pandemic, effective from 19 October 2021.

 Reduction of corporate income tax (“CIT”):

30% reduction in CIT payable in 2021 is applied to the enterprise whose revenue in the tax period of 2021 does not

exceed VND 200 billion, and is smaller than the revenue earned in the tax period of 2019 (This criteria of revenue

earned in the tax period of 2021 being less than the revenue earned in the tax period of 2019 in cases: newly

established, undergoes consolidation, merger, full division or partial division in the tax period of 2020 and 2021).

 Tax exemption for business households and individuals:

Business households and individuals are exempt from personal income tax, value added tax, special consumption tax,

royalty fees and environmental protection tax payable arising from business activities in Quarter III and Quarter IV of

2021. (Tax exemption does not apply to revenue generated from provision of: software products and services; digital

information content products and services on entertainment, video games, digital movies, digital photos, digital

music, digital advertising.)

 Reduction of value added tax (“VAT”):

VAT reduction is applied from 1 November 2021 to the end of 31 December 2021 for some goods and services, such as:

(i) Transport services; lodging services; food and beverage services; services of travel agencies and tourism, (ii)

publishing products and services; cinematography services, TV show production, music recording and publishing;

artworks, composing, art, recreation services; services of libraries, archives, museums, other cultural activities; sport

and entertainment services.

VAT reduction levels are as follows:

 Enterprises and organizations applying the credit method for VAT calculation shall be eligible for 30% reduction of

VAT rate for the goods and services which are eligible for reduction as regulated.

 Enterprises and organizations applying the direct method for VAT calculation (a percentage (%) on revenue) shall

be eligible for 30% reduction of VAT deemed base (%) for the goods and services which are eligible for reduction as

regulated.

 Exemption of late payment interest, detailed:

Late payment interest incurred in 2020 and 2021 on: all outstanding tax, land levies, land rent applicable to

enterprises and organizations (including their dependent units and business locations) that incurred losses in the tax

period of 2020. Not applicable to cases where late payment interest has been paid.

7. Decision No. 1968/QD-BTC dated 8 October 2021 by the Ministry of Finance (“MOF”) defining the

functions, tasks, rights and organizational structure of the Tax Department of large enterprises under the GDT,

effective from 8 October 2021.
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► Value Add Tax (“VAT”)

1. Deployment of E-invoice Usage

MOF issued the Official Letter No 10847/BTC-TCT dated 20 September 2021 on cooperation to deploy e-invoices in

accordance with the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 and Decree No. 123/2020/ ND-CP: to plan for

deployment of e-invoice usage in two phases: phase 1 from November 2021 and phase 2 from April 2022. Simultaneously,

the MOF has issued decisions to deploy e-invoices in phase 1 in six provinces and cities: Ho Chi Minh City, Hanoi, Hai

Phong, Phu Tho, Quang Ninh, and Binh Dinh (Decisions No 1832/QD-BTC, 1830/QD-BTC, 1831/QD-BTC, 1833/QD-BTC,

1838/QD-BTC và 1839/QD-BTC dated 20 September 2021).

On this basis, the GDT issued Decision No 1417/QD-TCT dated 27 September 2021 for more detailed guidance.

2. Official Letter No 36911/CTHN-TTHT dated 29 September 2021 by the Hanoi Tax Department (“HNTD”)

providing guidance on taxes arrears after customs clearance.

Accordingly, the VAT amount already paid under the tax assessment decision of the customs authority is fully deductible,

except for the case where the customs authority imposes the penalties for tax fraud, or evasion as prescribed in clause 6

Article 14 Circular No. 219/2013/TT-BTC.

3.Official Letter No 3393/TCT-CS dated 9 September 2021 by the GDT on VAT refund for enterprises transforming

into Export Processing Enterprises (“EPE”)

In principle, EPEs are not VAT payer. If at the time of submitting VAT refund dossiers, the enterprise has been already

converted into an EPE, the mentioned investment project is not eligible for VAT refund.

4. Official Letter No 37639/CTHN-TTHT dated 1 October 2021 by HNTD guiding the tax policy for bond issuance

agency activities

In case a security-trading-joint-stock-company having the agent-activities issuing the bonds separately to the customers,

if such activity is determined as security-trading-activity in accordance with the law on securities, it is not subject to

VAT according to the guidance at point c, clause 8, article 4, circular No. 219/2013/TT-BTC.

CUSTOMS

1. Official Letter No. 4653/TCHQ-GSQL dated 29 September 2021 by the General Department of Customs on the

implementation of Decree No. 83/2021/ND-CP dated 13 September 2021 on the special preferential import tariff of

Vietnam to implement the Agreement to promote bilateral trade between Vietnam and Cambodia in 2021-2022.

2. Decision No. 1921/QD-BTC dated 30 September 2021 by the Ministry of Finance on the addition of goods

exempted from import tax to the list of goods exempted from import tax to be used for the prevention and control

of acute respiratory infections caused by new strains of Coronavirus, issued together with Decision No. 155/QD-BTC

dated 7 February 2020, effective from 30 September 2021.

3. Decree No. 90/2021/ND-CP dated 19 October 2021 issued by the Government on the special preferential import

tariff of Vietnam to implement the Trade Agreement between Vietnam and Laos from 4 October 2020 to 4 October

2023, effective from 19 October 2021.
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PERSONAL INCOME TAX  
(“PIT”)
1. Official letter No. 4110/TCT-DNNCN dated 27 October 2021 by

the General Department of Taxation (“GDT”) regarding tax policies

for expenses related to the Covid-19 pandemic.

Accordingly, the expenses including domestic & overseas medical

isolation expenses for business trips purpose (such as accommodation

& meal, Covid-19 test, commuting to the quarantine facility),

expenses for purchasing kit test & other equipment to protect the

employees while working, expenses for accommodation & meal of

employees working under “3 on-spots” scheme are treated as

deductible expenses of the employer for CIT purpose and are

excluded from taxable income of the employees for PIT purpose. Of

note, these expenses must be reflected the actual arising and have

sufficient invoices and supporting documents as prescribed.

2. Foreigners are exempt from tax finalisation before returning

home if there is no income according to Official Letter No.

37673/CTHN-TTKT1 dated 1 October 2021 of the Hanoi Tax

Department.

If a tax resident expatriate does not receive any salary, bonus or

other income during the year, the individual will be exempted from

PIT finalisation upon the termination of his/her Vietnam assignment.

LABOUR
1. Resolution No. 126/NQ-CP dated 8 October 2021 of the

Government on amending and supplementing Resolution No.

68/NQ-CP dated 1 July 2021 of the Government about policies to

support employees and employers facing difficulties due to the

Covid-19 pandemic.

Accordingly, Resolution 126/NQ-CP added some notable contents as

follows:

 To adjust the conditions for temporary suspension of

contributions to the retirement and survivorship allowance fund for

6 months: resulting in a decrease of 10% of employees participating

in compulsory social insurance (the previous threshold was 15%);

 To support the employees who suspend labor contracts or work

without payment: from 15 consecutive days or more to less than 1

month is VND1.855mil, from 1 month or more is VND3.710mil;

 To support the employees who stop working 14 days or more

during the period from 1 May 2021 to the end of 31 December 2021

(those are participating in compulsory social insurance): the

allowance of VND1mil;

 To support the employees who terminate the labour contracts

from 1 May 2021 to the end of 31 December 2021 (those are

participating in compulsory social insurance but not eligible for

unemployment benefits): the allowance of VND3.710mil.
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COMMERCE
1. Decree No. 85/2021/ND-CP dated 25 September 2021 by the Government amending and supplementing a

number of articles of the Decree No. 52/2013/ND-CP dated 16 May 2013 by the Government on electronic commerce

(“e-commerce”), effective from 1 January 2022.

Some notable amendments and supplements to the

Decree include:

(a) Supplement of subjects of e-commerce activities

are traders and organisations providing logistics services

(Article 1.6);

(b) Supplement of seller's responsibility to provide

information about goods and services (Article 1.12);

(c) Supplement of responsibilities for announcing goods

inspection policy on e-commerce website (Article 1.13);

(d) Supplement of e-commerce activities through social

networks as one of the forms of operation of e-

commerce trading floor (Article 1.15);

(a) Supplement of responsibilities of traders and

organisations providing e-commerce trading floor

services (Article 1.16);

(b) Amendment and supplement of regulations on

registration dossiers for setting up e-commerce websites

(Article 1.20);

(c) Supplement of regulations on registration

procedures for providing electronic contract

authentication services (Article 1.22); and

(d) Supplement of regulations on e-commerce activities

of foreign traders and organisations (Article 1.14).

SOCIAL INSURANCE
1. Official Letter No. 3622/BHXH-CD dated 22 October 2021 by the Social Insurance Department of Ho Chi Minh

City on the settlement of the social insurance regime during the work stoppage.

Accordingly, if the employees who suffer from sickness, maternity, convalescence, and rehabilitation during the

period of receiving wage payment for work stoppage shall not be entitled to social insurance allowance, except for

the following cases:

 Maternity: childbirth, child adoption, child death, mother's death, male employees receive a one-time allowance

when their wives give birth; or

 Suffer from one of the diseases on the list of diseases requiring long-term treatment issued by the Ministry of

Health (if off work for 14 working days or more).

2. Official Letter No. 3224/BHXH-BCD dated 13 October 2021 by the Vietnam Social Security on determining

beneficiaries under the Decision No. 28/2021/QD-TTg.

Accordingly, the Official Letter requests the local Social Insurance Departments (“SIDs”) to urgently accept the

applications of the cases stipulated in Official Letter No. 3535/LDTBXH-VL dated 11 October 2021 for the purpose of

timely processing. In particular, the employees whose labour contracts are temporarily suspended, the employees

taking unpaid leave or subject to a work stoppage, maternity leave or sick leave, etc. as of 30 September 2021 but

have not terminated their labour contracts yet and are still on the list of Unemployment Insurance (“UI”) participants

of the local SIDs are entitled to an allowance for the time contributing to the UI scheme for which unemployment

allowance has not been claimed.

3. Official Letter No. 3242/BHXH-CSYT dated 15 October 2021 by the Vietnam Social Security on medical

examination and treatment under Health Insurance (“HI”) scheme after the period of social distancing due to the

Covid-19 pandemic.

Accordingly, given Directive No. 16/CT-TTg has been temporarily discontinued nationwide under Resolution No.

128/NQ-CP, patients are no longer allowed to visit a convenient medical facility for treatment & examination under HI

scheme (different from the initially registered hospital) as mentioned in point a, Clause 2, Official Letter No.

2259/BHXH-CSYT dated 29 July 2021 by the Vietnam Social Security.
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ENTERPRISES
1. Decision No. 29/2021/QD-TTg dated 06 October 2021 by the Prime

Minister on special investment incentives, effective from 6 October 2021.

This Decision provides regulations on levels, duration and conditions for

application of special investment incentives to investment projects as follows:

(a) Investment projects on establishment (including the expansion of such

establishment project) of innovation centers, research and development

centers with a total investment capital of at least VND3,000 billion and

disbursing at least VND1,000 billion within 03 years from the issuance date of

the Investment Registration Certificate or the approval for investment

guidelines; the National Innovation Center established under the Prime

Minister's decision; and

(b) Investment projects in the business line eligible for special investment

incentives with an investment capital of at least VND30,000 billion and

disbursing at least VND10,000 billion within 03 years from the issuance date

of the Investment Registration Certificate or the approval for investment

guidelines.
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