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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 05/ 2021  

 

THÁNG 05/ 2021 

 Quản lý thuế 

1. Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng 

quản lý rủi ro trong quản lý thuế, có hiệu lực từ 02/07/2021.   

Thông tư quy định về quy chế đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế, mức độ 

rủi ro đối với người nộp thuế (doanh nghiệp, cá nhân) và việc áp dụng các biện pháp quản lý 

tương ứng cho từng đối tượng. 

Một điểm đáng lưu ý, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp “giám sát trọng điểm” đối với 

người nộp thuế (“NNT”) được đánh giá có rủi ro cao về thuế hoặc không tuân thủ pháp luật 

thuế theo từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn trong từng thời kỳ. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

2. Công văn số 15160/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính 

sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp thụ hưởng thuộc dự án ODA không hoàn lại. 

 Đối với khoản kinh phí tài trợ mà doanh nghiệp nhận được:  

 Nếu khoản tài trợ được sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn 

hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam thì thuộc 

trường hợp được miễn thuế TNDN.  

NỘI DUNG 

 Thuế Doanh nghiệp; 

 Thuế Xuất nhập 

cảnh;  

 Thuế Thu nhập cá 

nhân (“TNCN”); 

 Lao động; 

 Bảo hiểm xã hội 

(“BHXH”); 

 Doanh nghiệp và 

đầu tư; 

 Khác. 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 
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 Nếu khoản tài trợ trên được sử dụng sai mục đích hoặc không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 7, Điều 

8 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì được xác định là thu nhập khác và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. 

 Đối với việc mua sắm máy móc thiết bị chuyển đổi sang công nghệ thân thiên môi trường:  

 Trong nước: thì thực hiện kê khai và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. 

 Nhập khẩu: là đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 

17, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.  

3. Công văn số 15879/CTHN-TTHT ngày 12/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN đối với 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và xác định được doanh thu chi phí, thu nhập của 

hoạt động kinh doanh, có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thuế TNDN đối với hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản được tạm nộp theo quý và khai quyết toán thuế năm cùng với việc tạm nộp và khai thuế TNDN từ 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4. Công văn số 17151/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với các chi 

phí trước khi thành lập doanh nghiệp. 

Trường hợp Công ty trước khi được cấp giấy phép thành lập có ủy quyền cho Công ty khác chi hộ các khoản chi phí liên 

quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội bắt buộc, công đoàn phí, thuế thu nhập cá nhân và các chi phí mua bán khác thì các 

hóa đơn, chứng từ mang tên tổ chức được ủy quyền được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý 

được trừ của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, Thông tư 

số 96/2015/TT-BTC.  

 Thuế Gía trị gia tăng (“GTGT”) 

5. Công văn số 13220/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với dịch vụ môi 

giới vận tải quốc tế. 

Thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới vận tải quốc tế để vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển từ cảng ở Việt Nam đến cảng 

nước ngoài được quy định như sau:   

 Đối với khách hàng là công ty nước ngoài: lập hóa đơn thương mại và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng 

quy định tại Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% được quy 

định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC.  

 Đối với khách hàng là công ty Việt nam: lập hóa đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. 

 Thuế Tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) 

6. Công văn số 1462/TCT-DNL ngày 11/5/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TTĐB. 

Nếu công ty có sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB tại chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính thì thuế TTĐB được 

kê khai và nộp tại địa phương nơi có chi nhánh đó, không phân biệt cơ sở đó có trực tiếp bán hàng hay không. Nếu công 

ty đã kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính thì phải điều chỉnh và nộp lại đúng nơi quy định.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-78-2014-tt-btc-huong-dan-218-2013-nd-cp-thi-hanh-luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-15879-CTHN-TTHT-2021-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-Cuc-Thue-Ha-Noi-475309.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-17151-CTHN-TTHT-2021-xuat-hoa-don-chi-phi-truoc-thanh-lap-doanh-nghiep-Cuc-Thue-Ha-Noi-475468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-96-2015-tt-btc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-nghi-dinh-12-2015-nd-cp-279331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-13220-CTHN-TTHT-2021-thue-gia-tri-gia-tang-voi-moi-gioi-van-tai-quoc-te-Cuc-Thue-Ha-Noi-472954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-130-2016-tt-btc-huong-dan-100-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1462-TCT-DNL-2021-chinh-sach-thue-tieu-thu-dac-biet-474228.aspx
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
1. Công văn số 1869/TCHQ-TXNK ngày 20/4/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại chỗ. 

2. Công văn số 1958/TCHQ-TXNK ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan về thủ tục miễn thuế, hoàn thuế trong 

trường hợp nhập khẩu ủy thác. 

3. Công văn số 4323/TXNK-DTQLT ngày 11/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp cưỡng chế bằng 

biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
1. Công văn số 1374/TCT-DNNCN ngày 06/05/2021 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN theo 

Hiệp định. 

Theo đó, người nước ngoài đi công tác ngắn ngày ở Việt Nam (cá nhân không cư trú) vẫn phải nộp đầy đủ hồ sơ miễn 

giảm thuế theo hướng dẫn tại Khoản 13, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nếu muốn áp dụng 

miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 

 

LAO ĐỘNG 
1. Công văn số 260/LĐLĐ ngày 11/05/2021 của Liên đoàn Lao động Tp. Hà Nội về việc hướng dẫn trả lương cho 

người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19. 

Công văn hướng dẫn như sau: 

 Trường hợp phải ngừng việc do cách ly thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền 

lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu; 

 Trường hợp doanh nghiệp không bố trí đủ việc làm cho người lao động (“NLĐ”) thì có thể tạm thời chuyển NLĐ làm 

công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm và phải báo 

trước cho NLĐ ít nhất 03 ngày làm việc. Nếu tiền lương công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên tiền 

lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc;  

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-1869-TCHQ-TXNK-2021-thue-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-tai-cho-472800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-1958-TCHQ-TXNK-2021-thu-tuc-mien-thue-hoan-thue-trong-truong-hop-nhap-khau-uy-thac-475771.aspx
https://luatvietnam.net/vn/hai-quan-co-quyen-de-nghi-thu-hoi-giay-chung-nhan-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-chay-y-no-thue-vbpl111888.html
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 Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động và 

NLĐ có thể thỏa thuận “tạm hoãn Hợp đồng lao động” không hưởng lương hoặc có hưởng lương; 

 Trường hợp doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, thì doanh nghiệp phải thực hiện chi trả trợ cấp cho NLĐ (theo Điều 46 

hoặc Điều 47 Bộ luật Lao động). 

2. Công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/05/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí 

Minh về báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài. 

Cụ thể: 

 Báo cáo 6 tháng: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. 

Thời gian nộp báo cáo là từ ngày 15/6 đến ngày 04/7. 

 Báo cáo năm: Mốc thời gian tổng hợp số liệu từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời 

gian nộp báo cáo là từ ngày 15/12 đến ngày 05/01 năm sau. 

 Mẫu báo cáo: Mẫu số 07/PLI, Phụ lục I, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 

 Hình thức tiếp nhận báo cáo: gửi về hộp thư điện tử ldnn.dolisa@gmail.com. 

3. Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/05/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp 

cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/04/2021. 

Theo đó, đoàn viên, NLĐ của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở) sẽ nhận được hỗ trợ như 

sau: 

 Nếu là F0 đang điều trị bệnh: tối đa 3 triệu đồng/người; 

 Nếu là F1 phải cách ly tập trung 21 ngày: tối đa 1,5 triệu đồng/người; 

 Nếu phải cách ly tại nhà, lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, NLĐ bị buộc nghỉ làm do cư trú trong các 

khu vực bị phong tỏa: tối đa 500.000 đồng/người. 

4. Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh về việc thanh toán tiền 

lương cho những ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa nghỉ. 

Theo đó, người sử dụng lao động chỉ được thực hiện thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa 

nghỉ của NLĐ trong trường hợp do thôi việc hoặc bị mất việc làm theo quy định tại Khoản 3, Điều 113, Bộ Luật Lao động 

năm 2019.  

mailto:ldnn.dolisa@gmail.com
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-2606-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-benh-Covid-19-474828.aspxhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-2606-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-benh-Covid-19-474828.aspx
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BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 
5. Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/04/2021 Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 

liên quan đến dịch COVID-19, thay thế Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH 

ngày 24/4/2020. 

Công văn quy định chi tiết những khoản chi phí khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 

hoặc người bệnh tự chi trả trong thời gian cách ly y tế tập trung, áp dụng từ ngày 08/02/2021.  

6. Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/05/2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu người lao động trong địa bàn 

thành phố phải cài đặt VssID trước ngày 31/07/2021. 

7. Công văn số 702/BHXH-CNTT ngày 23/03/2021 của BHXH Việt Nam về quy trình đăng ký tài khoản VssID cho 

người dưới 18 tuổi. 

DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ 
1. Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của doanh 

nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 và Thông 

tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. 

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa; gắn 

đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ 

phần hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.1 Nghị định 

số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020); Nghị định số 91/2015/NĐ ngày 13/10/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018). 

Thông tư cũng hướng dẫn quyết toán, xử lý số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, 

công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại thời điểm ngày 31/12/2017. 

2. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nghị định này hướng dẫn chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng, an 

ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. 

https://luatvietnam.net/vn/nguoi-bi-cach-ly-do-dich-covid-19-duoc-bhyt-chi-tra-khoan-vien-phi-nao--vbpl105176.html
https://luatvietnam.net/vn/sua-doi-huong-dan-ve-thanh-toan-bhyt-khi-benh-vien-bi-cach-ly-vbpl105406.html
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Bên cạnh đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết về sở 

hữu chéo của các công ty trong nhóm doanh nghiệp. 

Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết Điều 195.3 

Luật Doanh nghiệp quy định các công ty con thuộc cùng 

công ty mẹ có vốn nhà nước từ 65% trở lên không được 

cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác hoặc thành lập một doanh nghiệp mới. Ngoài ra, 

Nghị định này cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch 

Công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị trong 

việc điều chỉnh việc tuân thủ sở hữu chéo theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. Nghị định này cũng điều chỉnh 

quyền từ chối nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh 

doanh nếu phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần để 

thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, 

phần vốn góp có liên quan vi phạm quy định này. 

3. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu 

báo cáo liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, đầu tư ra 

nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực kể từ 

ngày ký. 

Thông tư ban hành các biểu mẫu báo cáo liên quan đến 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài và xúc tiến 

đầu tư và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 18/11/2015 và Thông tư 

số 03/2018/TT- BKHĐT ngày 17/10/2018. 

4. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, hiệu lực từ ngày ký. 

Theo đó, quy mô tổng mức đầu tư đối với các dự án đối 

tác công tư trong các lĩnh vực được quy định cụ thể như 

sau: 

 Từ 1.500 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực 

giao thông vận tải; dự án lĩnh vực lưới điện, nhà máy 

điện; riêng dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có 

tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên. 

 Từ 200 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực thủy 

lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; 

xử lý chất thải; dự án lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông 

tin. 

 Từ 100 tỷ đồng trở lên đối với dự án lĩnh vực y tế; 

dự án lĩnh vực giáo dục – đào tạo. 

5. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 

của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư, hiệu lực từ 

ngày ký. 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh 

doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối 

với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư 

ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối 

với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư 

ra nước ngoài. 
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Theo đó, một số điểm lưu ý của Nghị định như sau: 

 Mức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo 

nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức bảo đảm là 3%; đối với phần vốn 

trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 2%; đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 

1%. 

 Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế; dự án đầu tư thực hiện 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

6. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký 

doanh nghiệp, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT 

ngày 08/01/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2021. 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết 

một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

7. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ, thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và Nghị định số 

11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012, có hiệu lực từ ngày 15/05/2021. 

Nghị định này quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, 

thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài sản. Theo đó, một số điểm lưu ý của Nghị định như 

sau: 

 Nghị định quy định áp dụng pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Cụ thể, trường hợp pháp 

luật chuyên ngành có quy định đặc thù về tài sản bảo đảm, xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc xử lý tài 

sản bảo đảm thì áp dụng quy định đặc thù đó. 

 Trường hợp các bên trong quan hệ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thỏa thuận khác với quy định tại Nghị định 

này mà phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, không vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao 

dịch dân sự, không vi phạm giới hạn việc thực hiện quyền dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên 

quan thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên. 
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KHÁC 
1. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định 

về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, hiệu lực từ ngày ký. 

Nghị định quy định các đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi 

trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 thuộc một trong các trường hợp sau: 

(a) Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp 

có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch); 

(b) Dự án đối tác công tư; 

(c) Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư; 

(d) Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường 

hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

mailto:hillary.vu@bdo.vn
mailto:jeffrey.ong@bdo.vn
http://www.bdo.vn/
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Highlights of Vietnam’s technical updates in May 2021 

 

MAY 2021 

 Tax Administration 

1. Circular No. 31/2021/TT-BTC dated 17 May 2021 by the Ministry of Finance 

providing guidance on risk management in tax administration, effective from 2 

July 2021. 

The Circular provides guidance on assessment and classification of tax compliance level, 

the risk level for taxpayers (enterprises, individuals) and the corresponding application 

of risk management for each object.   

A notable point is the tax authorities may apply “emphasised supervision” measures 

against taxpayers that are high risk or are non-compliant with tax laws in each business 

sector and area in each period.   

 Corporate Income tax (CIT) 

2. Official Letter No. 15160/CTHN-TTHT dated 11 May 2021 by the Hanoi Tax 

Department (HNTD) on tax policy applicable to beneficiaries of non-refundable 

Official Development Assistance (ODA) projects. 

 For the funding received by enterprises: 

 If the grant is used for educational, scientific research, cultural, artistic, 

charitable, humanitarian and other social activities in Vietnam, it is exempted 

from CIT; 
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 If the grant is used for the wrong purposes or does not fall into the cases specified in Clause 7 Article 8 

of Circular 78/2014/TT-BTC, it is considered as other income and is subject to CIT as prescribed by law.  

 For the purchase of machinery and equipment converted to environmentally friendly technology: 

 Domestic: eligible for input VAT declaration and deduction. 

 Import: it is not subject to VAT at the import stage if it falls into the cases specified in Point a, 

Clause 17, Article 4 of Circular 219/2013/TT-BTC. 

3. Official Letter No. 15879/CTHN-TTHT dated 12 May 2021 by the HNTD on CIT declaration for real 

estate transfer activities. 

Where a company that declares VAT by the deduction method is able to determine the revenue, expenses and income 

from business activities and has real estate transfer activities, the CIT arising from real estate transfer activities will 

be temporarily paid quarterly and finalised annually together with the temporary payment and declaration of CIT 

arising from business activities of the company.  

4. Official Letter No. 17151/CTHN-TTHT dated 20 May 2021 by the HNTD on invoices for expenses before 

business establishment.  

Where a company, before being granted the establishment licence, authorises another company to pay expenses 

relating to salary, compulsory social insurance, union fees, personal income tax and other costs on its behalf, invoices 

and vouchers bearing the name of the authorised organisation are considered as legitimate documents for deductible 

expenses when determining taxable income if they satisfy the conditions specified in Article 4 of Circular No. 

96/2015/TT-BTC.  

 Value Added Tax (VAT) 

5. Official letter No. 13220/CTHN-TTHT dated 26 April 2021 by HNTD on VAT related to international 

transportation brokerage services. 

VAT on international transportation brokerage services for shipping goods by seagoing vessel from a port in Vietnam 

to a foreign port is regulated as follows:  

 For customers who are foreign companies: issue commercial invoice and apply the VAT rate of 0% i f it 

satisfies the regulations in Article 9, Circular 219/2013/TT-BTC and does not fall into the cases which are not 

eligible to apply the VAT rate of 0% as stipulated in Clause 2, Article 1, Circular 130/2016/TT/BTC;  

 For customers who are Vietnamese companies: issue VAT invoice and apply the VAT rate of 10%.  

 Special Consumption Tax (SCT) 

6. Official letter No. 1462/TCT-DNL dated 11 May 2021 by General Department of Taxation on SCT policy.  

In case a company manufactures goods, which are subject to SCT, at a branch located in a different province from 

that of the head office, SCT should be declared and paid to the local tax authority where the branch is located, 

regardless of whether that branch directly sells goods or not. If the company declared and paid SCT to the tax 

authority that is managing the head office, the tax declaration should be revised and re-submitted to the correct tax 

authority accordingly.  
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CUSTOMS 
1. Circular No.1869/TCHQ-TXNK dated 20 April 2021 by the General Department of Customs (GDC) 

providing guidance on tax management of on-spot import and export goods.  

2. Circular No. 1958/TCHQ-TXNK dated 27 April 2021 by the GDC on tax exemption and refund 

procedures in case of entrusted import. 

3. Circular No. 4323/TXNK-DTQLT dated 11 May 2021 by the GDC on cooperation in enforcement by 

revoking Enterprise registration certificates. 

PERSONAL INCOME TAX (PIT) 
1. Official letter No. 1374/TCT-DNNCN dated 6 May 2021 by the General Department of Taxation (GDT) 

regarding PIT exemption under Tax Treaty. 

Accordingly, foreigners going on short-term business trip in Vietnam (tax non-residents) are still required to file a full 

tax exemption/reduction dossier in accordance with Clause 13, Article 16 of Circular No. 156/2013/TT-BTC dated 6 

November 2013 to apply for tax exemption under Tax Treaty. 

 

LABOUR 
1. Official letter No. 260/LDLD dated 11 May 2021 by the Labour Confederation of Hanoi providing 

guidance on paying wages to the employee during suspension due to the COVID-19 epidemic. 

The Official Letter instructs as follows: 

 If the employee is suspended due to quarantine, the suspension salary shall be agreed upon by two parties 

but must not be lower than minimum wage during the first 14 days; 

 If the enterprise fails to arrange enough work for its employee, the employee can be temporarily 

transferred to another job but not exceeding 60 cumulative days in 1 year and the employer must notify  the 

employee at least 3 working days in advance. If the salary of the new job is lower than the former one, the 

former salary shall remain for 30 working days; 
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 If the employment suspension is prolonged and the enterprise’s ability to pay is affected, the employer and 

employee can agree to “temporarily suspend the labour contract” with or without pay; 

 If the enterprise needs to scale down its workforce, it must pay severance or redundancy allowance to its employee 

(in accordance with Article 46 or Article 47 of the Labour Code). 

2. Official letter No. 15616/SLDTBXH-VLATLD dated 17 May 2021 by the Department of Labour, War 

Invalids and Social Affairs of Ho Chi Minh City on the report on the use of expatriates.  

The details are as follows: 

 Report on the first half year: the reporting period is from 15 December of the previous year to 14 June of 

the reporting year. The timeline for submission of the report is from 15 June to 4 July.  

 Annual report: the reporting period is from 15 December of the previous year to 14 December of the 

reporting year. The timeline for submission of the report is from 15 December to 5 January of the following 

year. 

 Form of the report: Form No. 07/PLI, Appendix I of Decree No. 152/2020/ND-CP. 

 Submission method: via email ldnn.dolisa@gmail.com. 

3. Decision No. 2606/QD-TLD dated 19 May 2021 by the Vietnam General Confederation of Labour on 

emergency support for union members and employees affected by the COVID-19 pandemic in the 4th wave 

from 27 April 2021. 

Accordingly, union members and employees (including employees of enterprises without any company-level trade 

union) shall be entitled to financial subsidy as follows:  

 For F0 who are being treated for COVID-19: maximum of VND3 million/person; 

 For F1 who are under 21-day centralised quarantine: maximum of VND1.5 million/person; 

 For those who are subject to self-quarantine at home, female employees who are pregnant or raising 

children under 6 years old, or employees forced to take leave from work due to living in the lockdown region: 

maximum of VND500 thousand/person. 

4. Official Letter No. 344/LDLD-TC dated 20 May 2021 by the Labour Confederation of Ho Chi Minh City 

on payment of leave encashment. 

Accordingly, employers are only allowed to make payment for the unused annual leave to the terminated/resigned 

employees according to Clause 3, Article 113, Labour Code 2019. 

mailto:ldnn.dolisa@gmail.com
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SOCICAL INSURANCE (SI) 
5. Official Letter No. 3100/BYT-BH dated 20 April 2021 by the Ministry of Public Health on payment of 

medical insurance costs related to the COVID-19 pandemic, replacing Official Letter No. 2146/BYT-BH dated 

17 April 2020 and Official Letter No. 2276/BYT-BH dated 24 April 2020. 

The Official Letter provides detailed guidance on the medical examination and treatment expenses paid by the State 

Budget, the Health Insurance Fund, or the patients themselves for those who are subject to centralised quarantine, 

applicable from 8 February 2021.  

6. Official Letter No. 1388/UBND-VX dated 5 May 2021 by the People's Committee of Ho Chi Minh City 

requesting employees within the city to install VssID before 31 July 2021.  

7. Official Letter No. 702/BHXH-CNTT dated 23 March 2021 by the Vietnam Social Security on the process 

of registering VssID account for people under 18 years old. 

8.  

ENTERPRISE AND INVESTMENT 
1. Circular No. 32/2021/TT-BTC dated 17 May 2021 by the Ministry of Finance providing guidance on the 

initial sale of shares of state-owned enterprises converted into joint-stock companies, replacing Circular 

No. 40/2018/TT-BTC dated 4 May 2018 and Circular No. 34/2019/TT-BTC dated 11 June 2019, effective 

from 1 July 2021. 

This Circular provides guidance on the procedures and methods of the initial sale of shares as well as the management 

and use of proceeds from equitisation of state-owned enterprises, connects the registration of share auction with the 

registration and deposit of shares at the securities depository and registration of shares won in the auction according to 

Article 2 of Decree No. 126/2017/ND-CP dated 16 November 2017 (amended and supplemented by Article 1.1 of Decree 

No. 140/2020/ND-CP dated 30 November 2020); Decree No. 91/2015/ND dated 13 October 2015 (amended and 

supplemented by Decree No. 32/2018/ND-CP dated 8 March 2018). 

The Circular also provides guidance on the settlement and handling of the balance of the Business Arrangement Support 

Fund at the parent companies of economic groups, the parent companies of state corporations, the parent companies in 

the group of parent and subsidiaries as of 31 December 2017. 

2. Decree No. 47/2021/ND-CP dated 01 April 2021 by the Government providing detailed guidance on the 

implementation of a number of articles of the Law on Enterprise, effective from the signing date.  

This Decree provides detailed guidance regarding social enterprises, state-owned enterprises, corporate groups, 

national defence and security enterprises and information disclosure of state-owned enterprises. 

3.  

https://luatvietnam.net/vn/nguoi-bi-cach-ly-do-dich-covid-19-duoc-bhyt-chi-tra-khoan-vien-phi-nao--vbpl105176.html
https://luatvietnam.net/vn/sua-doi-huong-dan-ve-thanh-toan-bhyt-khi-benh-vien-bi-cach-ly-vbpl105406.html
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Besides, this Decree provides detailed guidance regarding 

cross-ownership of companies in the corporate group. 

Accordingly, this Decree provides detailed guidance for 

Article 195.3 of Law on Enterprise that subsidiary companies 

having the same parent company which is an enterprise with 

ownership of at least 65% of State capital are not permitted 

to jointly contribute capital, purchase shares of other 

enterprises or establish a new enterprise. In addition, this 

Decree also stipulates the responsibilities of the Company 

Chairman, Members’ Council, Board of Management for 

ensuring the compliance with cross-ownership regulations 

regulated by Law on Enterprise. This Decree also provides the 

right to refuse the application of the business registration 

agency if it discovers that the capital contribution and share 

purchase to establish an enterprise or related share or capital 

contribution transfer violate this regulation. 

3. Circular No. 03/2021/TT-BKHDT dated 09 April 2021 

by the Ministry of Planning and Investment regulating 

document and reporting forms relating to investment in 

Vietnam, outward investment and investment 

promotion, effective from the signing date. 

The Circular issues document and report forms relating to 

investment in Vietnam, outward investment and investment 

promotion, replacing Circular No. 16/2015/TT-BKHDT dated 

18 November 2015 and Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated 

17 October 2018 by the Ministry of Planning and Investment. 

4. Decree No. 35/2021/ND-CP dated 29 March 2021 by 

the Government providing guidance for Law on 

Investment under the Public-Private Partnership (PPP) 

mode, effective from the signing date. 

Accordingly, the scale of the total investment for PPP 

projects is specified as follows: 

 VND1,500 billion or more for transport projects, power 

grid projects, power plants, except for renewable energy 

projects which must have total investment of VND500 billion 

or more.  

 VND200 billion or more for irrigation projects, clean 

water supply, drainage and wastewater treatment, waste 

treatment, and information technology infrastructure 

projects. 

 VND100 billion or more for projects in the health sector, 

education and training projects. 

5. Decree No. 31/2021/ND-CP dated 26 March 2021 by 

the Government providing guidance on Law on 

Investment, effective from the signing date.  

This Decree details and guides the implementation of a 

number of articles of the Investment Law regarding business 

investment conditions, industries and market access 

conditions for foreign investors, business investment 

guarantee, investment incentives and support, investment 

procedures, offshore investment, and investment promotion. 
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Accordingly, some notable points are as follows: 

 The guarantee (escrow deposit) for the implementation of an investment project is calculated based on a 

percentage of the invested capital of the investment project in a progressive manner as follows:  

 For the capital portion up to VND300 billion, the guarantee rate is 3%;  

 For the capital portion of over VND300 billion to VND1,000 billion, the guarantee rate is 2%; for the capital 

portion over VND1,000 billion, the guarantee rate is 1%. 

 Management boards of industrial parks, export processing zones, hi-tech parks and economic zones grant, adjust 

and revoke investment registration certificates for the following investment projects, which are construction 

investment projects in infrastructures of industrial parks, export processing zones, high-tech zones and functional 

zones in economic zones; investment projects implemented in industrial parks, export processing zones, hi-tech parks 

and economic zones. 

6. Circular No. 01/2021/TT-BKHDT dated 16 March 2021 by the Ministry of Planning and Investment 

providing guidance on enterprise registration, replacing Circular No. 20/2015/TT-BKHDT dated 1 

December 2015 and Circular No. 02/2019/TT-BKHDT dated 8 January 2019, effective from 01 May 2021. 

The Circular issues forms used for enterprise registration, business household registration and provides detailed 

guidance on several issues related to enterprise registration and business household registration. 

7. Decree No. 21/2021/ND-CP dated 19 March 2021 by the Government regulating the implementation of 

the Civil Code on security for the performance of the obligations, replacing Decree No. 163/2006/ND -CP 

dated 29 December 2006 and Decree No. 11/2012/ND-CP dated 22 February 2012, effective from 15 May 

2021. 

This Decree regulates the implementation of the Civil Code regarding security for the performance of obligations 

including security assets, taking out security measures for the performance of obligations and realizing security 

assets. Accordingly, some notable points of this Decree are as follows: 

 If specialised laws have special provisions on security assets and the establishment and implementation of 

security measures or realisation of security assets, then such special provisions shall apply. 

 The agreement reached between the parties shall be complied with if the parties in a relationship of securing 

performance of an obligation have an agreement which is different from the provisions of this Decree but complies 

with the basic principles of the civil law and does not breach both the valid conditions of a civil transaction and the 

restrictions on the exercise of civil rights as prescribed in the Civil Code or other relevant laws. 
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OTHER 
1. Decree No. 54/2021/ND-CP dated 21 May 2021 by the Government regulating 

preliminary environmental impact assessment, effective from the signing date. 

This Decree provides that entities are required to conduct a preliminary 

environmental impact assessment on their investment projects where the projects 

are set out in Section I of Appendix II issued with Decree No. 40/2019/ND-CP dated 

13 May 2019 and fall into any one of the following cases: 

(a) Public investment projects (except for emergency public investment projects 

within the national target program and component projects forming part of a 

project for which the authorised level has made decisions on the investment policy, 

investment preparation tasks and master planning tasks); 

(b) PPP projects; 

(c) Investment projects for which the Law on Investment requires investment policy 

approval; 

(d) Projects for which an investment registration certificate must be issued, except 

in the case where an investment registration certificate is issued at the request of 

the investor. 
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