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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 06/ 2021  

 

THÁNG 06/ 2021 

 Quản lý thuế 

1. Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 của BTC hướng dẫn việc áp dụng 

cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) trong 

quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực từ 03/08/2021, 

thay thế Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013.  

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA  

Là các giao dịch liên kết được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP 

(“Nghị định 132”) và phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

 Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp 

thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA; 

 Giao dịch có cơ sở để: (i) xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, 

(ii) phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 6 và 

Điều 7 Nghị định 132, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 

Điều 42 Luật Quản lý thuế; 

 Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế; và 

 Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi 

dụng Hiệp định thuế. 

NỘI DUNG 

 Thuế Doanh nghiệp; 

 Thuế Xuất nhập 

khẩu;  

 Thuế Thu nhập cá 

nhân (“TNCN”); 

 Lao động; 

 Bảo hiểm xã hội 

(“BHXH”); 

 Doanh nghiệp. 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 
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Hiệu lực APA:  

Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết theo Thông tư 45 tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực 

tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Quy định này khác hoàn toàn so với Thông tư 201 với thời gian hiệu lực tối đa 5 năm và thời điểm bắt đầu hiệu lực không 

trước ngày người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA. 

Các lưu ý Xử lý trong giai đoạn chuyển tiếp:  

Đối với: (i) Đề nghị áp dụng APA nộp trước ngày Thông tư 45 có hiệu lực nhưng chưa được ký kết, và (ii) Giai đoạn đề 

nghị áp dụng APA chưa kết thúc tính đến thời điểm Thông tư 45 có hiệu lực thì được tiếp tục giải quyết theo quy định tại 

Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 45. 

2. Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/05/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc tổ chức triển khai Nghị định 

số 52/2021/NĐ-CP (“Nghị định 52”) về chính sách ân hạn nộp thuế trong năm 2021. 

3. Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng 

(“GTGT”), thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNCN”) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có 

hiệu lực từ 01/08/2021. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

4. Công văn số 17324/CTHN-TTHT ngày 20/05/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội (“CTHN”) về chính sách thuế đối với 

Quỹ đầu tư chứng khoán. 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 98/2020/TT-BTC, Quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được phân phối lợi tức cho nhà đầu 

tư sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật. 

Thu nhập được chia của nhà đầu tư là tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài từ hoạt động góp vốn vào quỹ 

thành viên sau khi quỹ đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được miễn thuế TNDN theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.  

5. Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của CTHN về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 

52 trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch. 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Nghị định 52 mà có kỳ tính thuế TNDN 

theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời gian nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế 

TNDN của doanh nghiệp.  

6. Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 

số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (“SPCNHT”), có hiệu 

lực từ 04/06/2021.  

Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục SPCNHT 

ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất SPCNHT theo quy định 

tại Luật số 71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất SPCNHT thì được hưởng 

ưu đãi về thuế TNDN như sau:  

 Nếu dự án chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất 

SPCNHT kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi; 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-126-2020-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-thue-455733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1495-TCT-KK-2021-to-chuc-trien-khai-Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-477420.aspx
https://luatvietnam.net/vn/chinh-sach-an-han-nop-thue-nam-2021--vbpl111511.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-17324-CTHN-TTHT-2021-thue-doi-voi-Quy-dau-tu-chung-khoan-Cuc-Thue-Ha-Noi-476358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/thong-tu-98-2020-tt-btc-huong-dan-hoat-dong-va-quan-ly-quy-dau-tu-chung-khoan-461197.aspx
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/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-18037-CTHN-TTHT-2021-gia-han-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-Cuc-Thue-Ha-Noi-476503.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-thue-tndn-tu-nam-2014--vbpl56563.html
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 Nếu dự án đã hưởng hết hoặc đang hưởng ưu đãi thuế TNDN 

theo điều kiện ưu đãi khác thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN 

theo điều kiện dự án sản xuất SPCNHT cho thời gian còn lại kể từ 

kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu 

đãi. Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi 

thuế TNDN theo điều kiện dự án sản xuất SPCNHT trừ đi số năm 

miễn thuế, số năm giảm thuế, số năm hưởng thuế suất ưu đãi đã 

được hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác. 

7. Thông tư số 37/2021/TT-BTC ngày 27/05/2021 của BTC về 

việc bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 

24/10/2012 của Bộ trưởng BTC quy định về ghi nhận, đánh 

giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh 

nghiệp, có hiệu lực từ 11/07/2021. 

 Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 

8. Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của BTC 

sửa đổi quy định liên quan đến việc xác định "thiết bị, dụng 

cụ y tế" được hưởng thuế suất GTGT 5% theo khoản 11 Điều 

10 Thông tư 219/2013/TT-BTC (“Thông tư 219”), có hiệu lực từ 

01/08/2021. 

Theo đó, thiết bị và dụng cụ y tế được áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 5% nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:  

 Có giấy phép nhập khẩu; 

 Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

 Có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định 

pháp luật về y tế; 

 Thuộc danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2018/TT-BYT. 

Thông tư này đã bỏ quy định phải xin giấy xác nhận từ Bộ Y tế. 

Ngoài ra, vật tư y tế, các hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng 

trong y tế cũng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà 

không cần xin xác nhận của Bộ Y Tế. 

9. Công văn số 20844/CTHN-TTHT ngày 11/06/2021 của 

CTHN hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động 

chuyển nhượng dự án đầu tư. 

Trường hợp công ty có hoạt động chuyển nhượng dự án đầu 

tư cho công ty khác, nếu thuộc trường hợp chuyển nhượng dự 

án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

GTGT cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 

Thông tư 219 thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế 

GTGT. Khi chuyển nhượng, Công ty thực hiện lập hóa đơn theo 

quy định, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh 

toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-179-2012-TT-BTC-475869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-ke-khai-hoan-thue-gtgt--vbpl57324.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-14-2018-tt-byt-danh-muc-trang-thiet-bi-y-te-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-382398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-20844-CTHN-TTHT-2021-thue-gia-tri-gia-tang-voi-chuyen-nhuong-du-an-Cuc-Thue-Ha-Noi-477944.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
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 Hóa đơn, chứng từ  

10. Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/05/2021 của 

CTHN về hóa đơn thương mại bản scan. 

Hóa đơn thương mại bản scan nhận qua email từ nhà cung cấp 

không được coi là hóa đơn điện tử và không có giá trị hạch toán 

và khai thuế. 

11. Công văn số 1950/TCT-CS ngày 04/06/2021 của TCT về 

hóa đơn điện tử (“HĐĐT”). 

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng HĐĐT, nếu có sự thay đổi 

về nội dung đã thông báo phát hành như tên và mã số 

thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa 

đơn điện tử thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát 

hành mới theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 

39/2014/TT-BTC. 

12. Công văn số 20376/CTHN-TTHT ngày 08/06/2021 của 

CTHN hướng dẫn về thời điểm lâp hóa đơn đối với dịch vụ 

vận tải, giao nhận hàng hóa.  

Trường hợp doanh nghiệp vận tải, giao nhận cung ứng dịch vụ 

vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là tổ 

chức, cá nhân kinh doanh thì doanh nghiệp có thể lập HĐĐT 

vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng 

dịch vụ. HĐĐT phải thể hiện đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra 

đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy 

cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.  

 

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

1. Công văn số 2384/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2021 của 

Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc xử lý vướng mắc liên 

quan đến việc khai nộp thuế hàng hóa XNK theo quy định 

mới tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC. 

2. Công văn số 2551/TCHQ-TXNK ngày 27/05/2021 của 

TCHQ về việc xử lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi 

loại hình sang Doanh nghiệp chế xuất. 

3. Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của 

TCHQ về việc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. 

4. Công văn số 2893/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2021 của 

TCHQ về việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế. 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-17657-CTHN-TTHT-2021-hoa-don-thuong-mai-ban-scan-Cuc-Thue-Ha-Noi-476359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1950-TCT-CS-2021-hoa-don-dien-tu-477933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Ke-toan-Kiem-toan/Cong-van-20376-CTHN-TTHT-2021-thoi-diem-lap-hoa-don-doi-voi-dich-vu-van-tai-Cuc-thue-Ha-Noi-478094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-32-2011-tt-btc-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-2384-TCHQ-TXNK-2021-xu-ly-vuong-mac-Thong-tu-06-2021-TT-BTC-476159.aspx
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-ke-khai-nop-thue-hang-xnk-tu-8-3-2021-vbpl110215.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-2551-TCHQ-TXNK-2021-thue-doanh-nghiep-chuyen-doi-sang-doanh-nghiep-che-xuat-479614.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-2687-TCHQ-TXNK-2021-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-18-2021-ND-CP-476231.aspx
https://luatvietnam.net/vn/sua-doi-hang-loat-chinh-sach-ve-thue-xnk--vbpl110858.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2893-TCHQ-TXNK-2021-bien-phap-cuong-che-thue-478308.aspx
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
1. Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc khai thuế TNCN. 

Công văn nêu ý kiến của TCT như sau: 

 Các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội, v.v. có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 

thì thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý. 

 Tháng, quý nào mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì 

không phải khai thuế TNCN của tháng/ quý đó.  

2. Công văn số 20214/CTHN-TTHT ngày 07/06/2021 của Cục thuế Hà Nội về việc chi phí mua căn hộ để chuyên 

gia nước ngoài ở thuộc diện chịu thuế TNCN. 

Cụ thể, trường hợp Công ty mua căn hộ phục vụ cho việc lưu trú của chuyên gia nước ngoài thì các khoản chi phí khấu 

hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có) tương ứng với thời gian chuyên gia nước ngoài sử dụng 

nhà ở tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 

 

LAO ĐỘNG 
1. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động 

(“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Một số chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ đáng chú ý như sau: 

 Từ ngày 01/07/2021 đến hết 30/06/2022, NSDLĐ được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, từ 0.5% còn 0%. 

 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng cho NLĐ và NSDLĐ nếu NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội 

đến hết tháng 4/2021 và phải cắt giảm từ 15% số lao động trở lên so với tháng 4/2021. 

 Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022, NSDLĐ có thể xin hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho NLĐ tối đa là 1.500.000 

đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên, có thay đổi 

cơ cấu công nghệ, và doanh thu quý trước liền kề giảm từ 10% so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020. 

 NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương từ giai đoạn từ 01/05/2021 đến 31/12/2021 được hỗ 

trợ một lần: từ 15 ngày liên tục đến dưới 01 tháng là 1.855.000 đồng và từ 01 tháng trở lên là 3.710.000 đồng. 

 NLĐ ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc ở trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong 

thời gian từ 01/05/2021 đến 31/12/2021 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hỗ trợ một lần 1.000.000 

đồng. 

 NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động từ 01/05/2021 đến 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng. 

 NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động mà: (i) đang mang thai được hỗ trợ 1.000.000 đồng, (ii) đang nuôi 

con chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ 1.000.000 đồng/trẻ em. 

2. Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/05/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng 

kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, các doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên được lùi thời 

điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021. 

3. Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 22/06/2021 của Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh về điều kiện, hồ sơ, 

và quy trình cụ thể để xin gia hạn đóng kinh phí công đoàn năm 2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(‘‘BHXH’’) 

1. Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 

31/05/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 

sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng 

dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

từ 01/06/2021. 

2. Công văn số 1940/BHXH-VP ngày 31/05/2021 

của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả 

các thủ tục của các đơn vị và cá nhân trong thời 

gian dịch bệnh Covid-19. 

 

DOANH NGHIỆP 

1. Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 

quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông 

tin tín dụng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/8/2021 và thay thế Nghị định số 10/2010/NĐ-

CP ngày 12/02/2010 và Nghị định số 57/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016. 

Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, 

sửa đổi và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt 

động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công 

ty thông tin tín dụng. 

 

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

 

JUNE 2021 

 Tax Administration 

1. Circular No. 45/2021/TT-BTC dated 18 June 2021 by the Ministry of Finance 

(MoF) providing guidance on application of Advance Pricing Agreements (APA) in tax 

administration for enterprises having related-party transactions, effective from 3 

August 2021, replacing Circular 201/2013/TT-BTC dated 20 December 2013. 

Transactions eligible for APA application  

Being the related-party transactions specified in Clause 2, Article 1 of Decree No. 

132/2020/ND-CP (“Decree 132”) and must simultaneously satisfy the following conditions: 

 Actual transactions have arisen in the taxpayer's business activities, and will continue 

to take place during the proposed period of APA application; 

 Transactions have a basis to: (i) determine the nature of transactions for tax purpose, 

(ii) analyse, compare and select independent comparables as prescribed in Articles 6 and 7 

of Decree 132, based on information and data in compliance with Point b, Clause 6, Article 

42 of the Law on Tax Administration; 

 Transactions are not subject to tax disputes or complaints; and 

 Transactions are made in a transparent manner, not for the purpose of tax evasion, 

avoidance or misuse of tax treaties. 

CONTENT 

 Corporate Tax; 

 Customs; 

 Personal Income Tax 

(PIT); 

 Labour; 

 Social Insurance 

(SHUI); 

 Enterprise. 
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Effect of APA  

The effective period of a concluded APA is up to 3 tax years but must not exceed the actual number of years in which 

the taxpayer has conducted its business activities, declared and paid the corporate income tax. 

This provision is completely different from Circular 201 with a maximum validity period of 5 years and the effective 

time begins no sooner than the day the taxpayer submits the APA application. 

Notes for transition period   

Where: (i) an APA application was submitted prior to the effective date of Circular 45 but has not been concluded, and 

(ii) the proposed APA application period is still unexpired when this Circular takes effect, such application shall 

continue to be processed as prescribed by the Law on Tax Administration, Decree No. 126/2020/ND-CP and Circular 45. 

2. Official Letter No. 1495/TCT-KK dated 13 May 2021 by the General Department of Taxation (GDT) providing 

guidance on the implementation of Decree No. 52/2021/ND-CP (Decree 52) on the extension of tax payment in 

2021. 

3. Circular No. 40/2021/TT-BTC dated 1 June 2021 by the MoF providing guidance on Value Added Tax (VAT), 

Corporate Income Tax (CIT) and tax administration for business households and individuals, effective from 1 

August 2021. 

 Corporate Income Tax (CIT) 

4. Official Letter No. 17324/CTHN-TTHT dated 20 May 2021 by the Hanoi Tax Department (“HNTD”) regarding 

tax policy for securities investment funds. 

According to Article 7 of Circular No. 98/2020/TT-BTC, securities investment funds could distribute profits to investors 

only after they have fulfilled their tax liabilities and financial obligations as prescribed by law. 

The distributed incomes of investors which are domestic and foreign organisations from capital contribution to 

member funds after the funds have paid CIT under the CIT Law, shall be exempted from CIT per Clause 6, Article 8 of 

Circular No. 78/2014/TT-BTC dated 18 June 2014. 

5. Official Letter No. 18037/CTHN-TTHT dated 24 May 2021 by HNTD on the deferral of CIT payment according 

to Decree 52 where the fiscal year is different from the calendar year. 

Where an enterprise is eligible for a deferral of tax payment according to Article 2 of Decree 52 and has a CIT period 

based on the fiscal year that is different from the calendar year, the deferral of tax payment shall be determined in 

accordance with the CIT period of its fiscal year.  

6. Decree No. 57/2021/ND-CP dated 4 June 2021 by the Government supplementing Point g Clause 2, Article 

20 of Decree No. 218/2013/ND-CP on CIT incentives for supporting industrial products (SIP) manufacturing 

projects, effective from 4 June 2021. 

Accordingly, enterprises with investment projects (new and expansion) manufacturing products in the list of SIP of 

prioritised development, which were implemented before 1 January 2015, satisfy the conditions of SIP manufacturing 

projects according to Law 71/2014/QH13 and have been granted a certificate of incentives for manufacturing SIP by 

competent authorities (“the Certificate”), shall be entitled to CIT incentives as follows: 

 If the project has not enjoyed any CIT incentives, it shall be entitled to CIT incentives applicable to SIP 

manufacturing projects from the tax period when the Certificate was granted. 
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 If the project enjoys or has enjoyed CIT incentives under 

other preferential conditions, it shall be entitled to CIT 

incentives applicable to SIP manufacturing projects for the 

remaining period from the tax period when the Certificate was 

granted. The remaining preferential period is determined based 

on the CIT incentive period applicable to SIP manufacturing 

projects, minus the number of years of tax exemption, tax 

reduction, or preferential tax rate enjoyed under other 

preferential conditions. 

7. Circular No. 37/2021/TT-BTC dated 27 May 2021 by the 

MoF on the cancellation of Circular No. 179/2012/TT-BTC 

dated 24 October 2012 by the MoF providing guidance on 

recording, evaluating and handling foreign exchange 

differences in enterprises, effective from 11 July 2021. 

 Value Added Tax (“VAT”) 

8. Circular No.43/2021/TT-BTC dated 11 June 2021 by the 

MoF amending regulations related to the determination of 

"medical equipment and instruments" which are subject to 

VAT rate of 5% as prescribed in Clause 11, Article 10 of 

Circular 219/2013/TT-BTC (Circular 219), effective from 1 

August 2021. 

Accordingly, the medical equipment and instruments are entitled 

to VAT rate of 5% if they satisfy one of the following conditions: 

 Have the import licence; 

 Have the certificate of registration for circulation; 

 Have the acknowledgement receipt of standard publication 

dossiers in accordance with the Laws on health; 

 Belong to the list of medical equipment under the specialised 

management of the Ministry of Health based on commodity codes 

according to the list of exported and imported goods of Vietnam 

promulgated together with Circular 14/2018/TT-BYT. 

This Circular has removed the requirement of obtaining a 

certificate from the Ministry of Health. Besides, medical supplies 

and chemicals for testing and sterilisation for medical usage shall 

also be subject to VAT rate of 5% without requiring confirmation 

from the Ministry of Health. 

9. Official Letter No. 20844/CTHN-TTHT dated 11 June 

2021 of HNTD providing guidance on VAT policy for transfer 

of investment projects.  

Where a company transfers an investment project to another 

company and where it transfers an investment project for the 

production of goods and services subject to VAT as guided in 

Clause 4, Article 5 of Circular 219, the company shall be 

exempted from declaration and payment of VAT. The company 

transferring the project shall issue a VAT invoice in compliance 

with the regulations in which the sales price line reflects the 

payment amount, while the tax rate and the VAT amount shall 

be left blank and crossed out. 
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 Invoices and supporting documents  

10. Official Letter No. 17657/CTHN-TTHT dated 21 May 

2021 by the HNTD on scanned commercial invoices. 

Scanned commercial invoices received via email from suppliers 

are neither considered as legitimate electronic invoices nor 

valid for accounting and tax declaration.  

11. Official Letter No.1950/TCT-CS dated 4 June 2021 by 

the GDT on electronic invoices (e-invoices).  

Where an enterprise uses e-invoicing, if there are any changes 

to the content quoted at the issuance notification such as the 

name and tax code (if any) of the intermediary organisation 

providing e-invoice solutions, the enterprise must submit a new 

issuance notification under Clause 2, Article 9 of Circular No. 

39/2014/TT-BTC. 

12. Official Letter No.20376/CTHN-TTHT dated 8 June 

2021 by the HNTD providing guidance on the timing of 

issuing invoice in case of transportation and freight 

forwarding services. 

Where an enterprise does business in transportation, freight 

forwarding and provision of transportation and delivery 

services to regular clients that are business organisations and 

individuals, such enterprise can issue e-invoices on the last day 

of the month in which the service is provided. The e-invoice 

must reflect a complete list of goods sold to ensure that the 

standard information contained in the e-invoice can be 

accessed and used in a complete form when necessary as 

prescribed in Clause 3, Article 3 Circular No. 32/2011/TT-BTC. 

 

CUSTOMS 

1. Official Letter No. 2384/TCHQ-TXNK dated 20 May 

2021 by the General Department of Customs (GDC) on 

handling issues related to import and export tax 

declaration and payment under new regulations in 

Circular No. 06/2021/TT-BTC. 

2. Official Letter No. 2551/TCHQ-TXNK dated 27 May 

2021 by the GDC providing guidance on the tax 

treatment for enterprises converting to export 

processing enterprises. 

3. Official Letter No. 2687/TCHQ-TXNK dated 1 June 

2021 by the GDC on the implementation of Decree No. 

18/2021/ND-CP. 

4. Official Letter No. 2893/TCHQ-TXNK dated 14 June 

2021 by the GDC on the implementation of tax 

enforcement measures.  
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PERSONAL INCOME TAX (PIT) 
1. Official letter No. 2393/TCT-DNNCN dated 1 July 2021 by the GDT on PIT declaration.  

The Official Letter states the GDT’s opinions as follows: 

 State agencies, public administrative and non-business agencies, party organisations, state unions and state socio-

political organisations etc. which pay salaries or wages but do not generate revenues from goods sold or services 

rendered are subject to PIT filing on a quarterly basis. 

 Where the income-payers do not pay any taxable employment income in a certain month/quarter, they are not 

required to declare PIT for that month/quarter. 

2. Official letter No. 20214/CTHN-TTHT dated 7 June 2021 by the HNTD providing guidance that the costs of 

purchasing apartment for foreign experts to live in Vietnam are subject to PIT. 

In particular, where a company buys an apartment for foreign experts’ accommodation purposes, the expenses related 

to depreciation, electricity, water and other ancillary services (if any) corresponding to their stay in Vietnam shall be 

considered as taxable income for PIT purposes. 

LABOUR 
1. Resolution No. 68/NQ-CP dated 1 July 2021 by the Government regarding financial support policies for 

employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic.   

Some notable policies to support employees and employers are as follows: 

 From 1 July 2021 to 30 June 2022, employers will be entitled to a reduction in the contribution rate of occupational 

accidents insurance from 0.5% to 0%. 

 Temporary suspension of contributions to the retirement and survivorship fund for 6 months for the employer and 

employee, provided that such funds have been fully paid up to April 2021 and the employer have reduced the number 

of employees by 15% or more compared to April 2021. 

 From 1 July 2021 to 30 June 2022, employers could request training subsidy for their employees up to 

VND1,500,000/employee/month and capped up to 6 months if the employers have fully paid the unemployment 

insurance premiums of 12 months or more, are undergoing a change in their technology structure and suffer from a 

reduction in their revenue of the preceding quarter of 10% or more compared to the same period in 2019 or 2020. 

 One-off allowance of VND1,855,000/person or VND3,710,000/person for employees subject to labour contract 

suspension or unpaid leave for a duration of 15 consecutive days to less than 1 month, or from 1 month and longer, 

respectively, during the period from 1 May 2021 to 31 December 2021.  

 One-off allowance of VND1,000,000/person for employees quarantining or living in lock-down region for 14 days or 

more during the period from 1 May 2021 to 31 December 2021 if they are participating in the compulsory social 

insurance. 

 One-off allowance of VND3,710,000/person for employees whose labour contracts are terminated from 1 May 2021 

to 31 December 2021, if they are participating in the compulsory social insurance but not eligible for unemployment 

allowance. 

 For the employees temporarily postponing or terminating their labour contracts, if: (i) they are pregnant, they will 

receive a support of VND1,000,000, (ii) they raise children under 6 years old, they will be supported with 

VND1,000,000/child. 

2. Official letter No. 2059/TLD dated 28 May 2021 by the Vietnamese General Confederation of Labour on 

postponing the time for payment of trade union fees for enterprises affected by the Covid-19 pandemic.    

Accordingly, the enterprise of which 50% or more employees participating in the compulsory social insurance scheme 

that are temporarily suspended may delay trade union fee payment (employer’s portion) until 31 December 2021. 

3. Instruction No. 13/HD-LDLD dated 22 June 2021 by the Confederation of Labour of Ho Chi Minh City regarding 

the conditions, documents and specific procedure for enterprises  affected by the Covid-19 pandemic to apply for 

deferment of trade union payment in 2021.   

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
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CONTACT US 

 

SOCIAL INSURANCE 
(SHUI) 

1. Official Letter No. 1493/BHXH-CSYT dated 31 May 

2021 by the Vietnam Social Security on the use of 

image of health insurance card on VSS-ID application 

for medical examination and treatment under the 

health insurance scheme from 1 June 2021. 

2. Official Letter No. 1940/BHXH-VP dated 31 May 

2021 by the Social Insurance Department of Ho Chi 

Minh City on receiving and returning the results of 

settlement of administrative procedures through the 

public postal service for all procedures of units and 

individuals during the Covid-19 pandemic. 

ENTERPRISE 

1. Decree No. 58/2021/ND-CP dated 10 June 2021 

regulating credit rating service, replacing Decree 

No. 10/2010/ND-CP dated 12 February 2010 and 

Decree No. 57/2016/ND-CP dated 01 July 2016, 

effective from 15 August 2021. 

This Decree prescribes the conditions and procedures 

for granting, re-granting, amending and revoking the 

certificate of satisfaction of conditions for a credit 

rating service; credit rating service of credit rating 

companies. 
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