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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 08 & 09/ 2021  

 

THÁNG 08 & THÁNG 09/ 2021 

 Quản lý thuế 

1. Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của 

BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc 

Nhà nước, có hiệu lực từ 15/10/2021. 

2. Công văn số 2731/TCT-QLN ngày 22/07/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc 

xóa tiền phạt chậm nộp: tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ không bao 

gồm tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần, 

tiền thuê mặt nước nộp một lần.  

3. Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 của TCT về việc chấn chỉnh, kiểm 

tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về 

hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 

4. Công văn số 31911/CTHN-TTHT ngày 17/08/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

(“CTHN”) về việc kê khai, nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh. 

5. Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 15/09/2021 của BTC về việc ban hành Danh 

sách doanh nghiệp phân công Cục thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế, có 

hiệu lực từ 01/01/2022.  

NỘI DUNG 

 Thuế Doanh nghiệp; 

 Thuế Xuất nhập 

khẩu;  

 Thuế Thu nhập cá 

nhân; 

 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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6. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ về việc 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, có hiệu lực từ 01/01/2022.  

7. Thông tư số 80/2021/NĐ-CP ngày 29/09/2021 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 

thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (“Nghị định 126”) của Chính phủ, có hiệu lực từ 

01/01/2022. 

Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 về hồ sơ thủ tục, mẫu biểu khai thuế, hoàn thuế, miễn 

thuế, giảm thuế, kiểm tra thuế, xử lý tiền nộp thuế và một số vấn đề liên quan khác.  

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa 

trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (gọi 

chung là “nhà cung cấp ở nước ngoài”). Theo đó, nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai, nộp 

thuế trực tiếp tới Cơ quan thuế theo phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin của Tổng cục thuế hoặc ủy quyền 

cho tổ chức, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 

1. Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện 

xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ, có hiệu lực từ 

01/11/2021. 

2. Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/08/2021 của CTHN về việc xác định chi phí liên quan đến phòng 

chống Covid-19. 

Trường hợp công ty có thỏa thuận chi trả tiền thuê nhà cho người lao động trong hợp đồng lao động thì chi phí cách ly 

cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Ngoài ra, khoản chi 

phí xét nghiệm Covid-19, tiêm vacxin cho người lao động được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi nên được tính vào 

chi phí được trừ nếu khoản chi này được thực hiện theo quy định tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 96 và có đầy 

đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. 

Nếu công ty có phát sinh các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 có ghi rõ tên cá nhân hưởng thì phải tính vào thu 

nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân.  

3. Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/08/2021 của TCT về chính sách thuế TNDN 

Theo đó, khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thì không thuộc diện được 

hưởng ưu đãi thuế TNDN.  

4. Công văn số 3255/TCT-CS ngày 30/08/2021 của TCT về Phiếu xuất kho 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ được quản lý như hóa đơn và mẫu số 5.4. Mẫu tham khảo Phiếu 

xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) là mẫu tham khảo không 

mang tính bắt buộc. Vì vậy, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không nhất thiết phải có tiêu thức “Đơn giá” và 

“Thành tiền”. 

https://luatvietnam.net/home/view.aspx?utm_cmd=read&keyword=63%2fNQ-CP
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 Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)  

1. Công văn số 23936/CTHN-TTHT ngày 29/06/2021 của 

CTHN về hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật 

nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến 

thức chuyên môn nghề nghiệp thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 

2. Công văn số 24786/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của 

CTHN về chính sách thuế với tiền thưởng đạt doanh số. 

Đối với tiền thưởng đạt doanh số, bên nhận tiền thưởng lập 

chứng từ thu tiền theo quy định và thuộc trường hợp không phải 

kê khai, tính nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, nếu nhận tiền để thực 

hiện các dịch vụ cho bên chi tiền như khuyến mãi, quảng cáo, 

v.v… thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.  

3. Công văn số 24787/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của 

CTHN về hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. 

Trường hợp dự án đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, nếu 

thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên và có số thuế GTGT lũy kế của 

hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng 

trở lên thì được hoàn thuế GTGT, trừ trường hợp hướng dẫn tại 

Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.  

Trường hợp dự án đầu tư bị chậm tiến độ so với nội dung trên 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty có trách nhiệm thực 

hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư.  

4. Công văn số 27456/CTHN-TTHT ngày 15/07/2021 của 

CTHN hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa bán mà điểm 

giao nhận ngoài Việt Nam. 

Trường hợp công ty tại Việt Nam mua hàng hóa tại nước ngoài và 

bán lại cho công ty khác ở Việt Nam và thỏa thuận điểm giao 

nhận hàng hóa tại cảng ngoài Việt Nam, nếu Bên bán có tài liệu 

chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam theo quy 

định và đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Thông tư 

số 219/2013/TT-BTC thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 

GTGT 0%. 

5. Công văn số 23999/CTHN-TTHT ngày 29/7/2021 của 

CTHN hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động 

xây dựng lắp đặt. 

Trường hợp công ty cung cấp hoạt động xây dựng lắp đặt cho 

doanh nghiệp chế xuất ở cả trong và ngoài khu phi thuế quan thì 

phần hoạt động xây dựng lắp đặt thực hiện trong khu phi thuế 

quan nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc trường hợp áp dụng 

thuế suất thuế GTGT 0%. Đối với phần hoạt động xây dựng lắp 

đặt thực hiện ở ngoài khu thuế phi thuế quan thì thực hiện kê khai 

nộp thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định.  

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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6. Công văn số 31450/CTHN-TTHT ngày 12/8/2021 của CTHN về chính 

sách thuế GTGT: trường hợp công ty nhận tiền của đối tác (bao gồm khoản 

hỗ trợ cho nhân viên Công ty thuê nhà) để thực hiện dịch vụ cho đối tác thì 

phải kê khai, nộp thuế GTGT. 

7. Công văn số 3061/TCT-KK ngày 13/08/2021 của TCT về việc kê khai 

thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh hoạt động xây dựng, chuyển nhượng 

bất động sản ngoại tỉnh thì người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo 

hướng dẫn tại điểm a, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung khoản 1đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

Số thuế đã nộp vãng lai tại các tỉnh khác được kê khai vào chỉ tiêu “[39] Thuế 

GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, 

bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh” trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT 

của trụ sở chính. 

8. Công văn số 33106/CTHN-TTHT ngày 30/08/2021 của CTHN hướng 

dẫn thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất  

Theo đó, trường hợp cung ứng dịch vụ sửa chữa khuôn mẫu cho doanh 

nghiệp chế xuất mà dịch vụ này thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế 

quan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%.  

9. Công văn số 32223/CTHN-TTHT ngày 31/08/2021 của CTHN về việc 

áp dụng chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ 

sinh lao động  

Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cung cấp cho doanh 

nghiệp trong khu phi thuế quan, được tiêu dùng trong khu phi thuế quan, 

không thuộc các trường hợp quy định khoản 2 điều 1 Thông tư 130/2016/TT-

BTC và đáp ứng điều kiện về dịch vụ xuất khẩu được quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc trường hợp được áp 

dụng thuế suất Thuế GTGT 0%.  

 Hóa đơn 

1. Công văn số 2410/TCT-DNL ngày 02/07/2021 của TCT về việc xuất 

hóa đơn đối với quà tặng, khuyến mãi cho khách hàng. 

Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký với cơ 

quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, nếu khách hàng không 

yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt giá trị khuyến mại trên hay dưới 

200.000 đồng) thì cuối ngày Công ty được phép lập chung một hóa đơn ghi 

nhận tổng giá trị khuyến mại cho khách hàng; giá tính thuế bằng 0 (không), 

dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo kèm theo bảng kê chi tiết 

mặt hàng khuyến mại, giá trị khuyến mại cho từng khách hàng. 

2. Công văn số 24837/CTHN-TTHT ngày 05/07/2021 của CTHN về việc 

xuất hóa đơn bán hàng kèm chi phí vận chuyển. 

Trường hợp Công ty khi bán hàng hóa có thu tiền dịch vụ vận chuyển từ khách 

hàng thì Công ty phải lập hóa đơn toàn bộ giá trị tiền hàng hóa và tiền dịch vụ 

vận chuyển nhận được.  

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/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/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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3. Công văn số 28463/CTHN-TTHT ngày 22/07/2021 của CTHN về việc xuất hóa đơn đối với hoạt động mua 

bán nợ. 

Hoạt động mua bán nợ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Thông tư 

số 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, bên bán nợ phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh 

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

4. Công văn số 31448/CTHN-TTHT ngày 12/08/2021 của CTHN về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền 

học phí sinh viên. 

Hóa đơn thu tiền học phí đã lập và giao cho sinh viên nếu có phát hiện sai sót thì thực hiện xử lý đối với hóa đơn sai 

sót đã lập theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trường hợp sinh viên làm mất liên 2 của hóa đơn 

học phí bản gốc đã lập thì nhà trường và sinh viên thực hiện xử lý đối với hóa đơn bị mất theo hướng dẫn tại Điều 24 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

5. Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý 

thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về Hóa đơn, 

chứng từ, có hiệu lực từ 01/07/2022.  

Thông tư quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm: ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa 

đơn điện tử; ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử; chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; áp dụng 

hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác; hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính 

tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử 

để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa 

đơn và các dịch vụ khác có liên quan. 

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng 

công nghệ thông tin được khuyến khích áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 

này và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022. 

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://thukyluat.vn/vb/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-51-2010-nd-cp-04-2014-nd-cp-hoa-don-ban-hang-hoa-dich-vu-37f46.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-51-2010-nd-cp-04-2014-nd-cp-hoa-don-ban-hang-hoa-dich-vu-37f46.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-78-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-477966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-78-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-477966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-78-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-477966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
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THUẾ XUẤT NHẬP 
KHẨU 

1. Công văn số 2532/TCT-DNNCN ngày 12/7/2021 

của GDT về việc phải sửa lại tờ khai tháng/quý có 

sai sót khi điều chỉnh quyết toán thuế TNCN. 

Trường hợp người nộp thuế đã thực hiện nộp hồ sơ 

quyết toán thuế TNCN, sau đó phát hiện sai sót trong tờ 

khai tháng/ quý thì phải thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ 

quyết toán thuế năm theo thực tế phát sinh, đồng thời 

phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai sót tương 

ứng theo quy định.  

2. Công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 

của TCHQ về tăng cường công tác quản lý đối với 

xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng. 

Theo đó, căn cứ vào tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Cục 

Hải quan các tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập 

khẩu chuyển danh sách tổ chức, cá nhân nhận quà biếu 

kèm hồ sơ xác định trị giá tính thuế cho Cục Thuế địa 

phương thực hiện thu thuế TNCN theo quy định. 

3. Khấu trừ 10% TNCN đối với thù lao chi trả cho 

Ban kiểm soát của công ty cổ phần nếu không có 

hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) theo hướng dẫn tại 

Công văn số 33104/CTHN-TTHT ngày 30/8/2021 của 

Cục Thuế TP. Hà Nội. 

Trường hợp công ty chi trả tiền thù lao cho các thành 

viên là Ban kiểm soát công ty (các thành viên này không 

ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới ba (03) tháng) thì công ty 

phải khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trên tổng mức 

chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên hoặc cá 

nhân làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN 

theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

 

1. Công văn số 3690/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2021 

của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc ủy thác nhập 

khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu. 

2. Công văn số 3995/TCHQ-TXNK ngày 11/08/2021 

của TCHQ về việc xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là 

hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. 

3. Công văn số 3991/TCHQ-PC ngày 11/08/2021 của 

TCHQ về việc xử phạt tờ khai nhánh. 

4. Công văn số 4065/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2021 

của TCHQ về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công 

nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công. 

5. Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/09/2021 của 

Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập 

khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và 

Công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ 

Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP. 

6. Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021 của 

Chính phủ 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 Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương 

quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022, có hiệu lực từ 

13/9/2021 đến 31/12/2022. 

7. Công văn số 4428/TCHQ-PC ngày 15/09/2021 của 

TCHQ về việc không xử phạt hành chính do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 

8. Công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2021 

của TCHQ về việc thực hiện quản lý việc hoàn thuế 

GTGT. 

 

 

THUẾ THU NHẬP CÁ 
NHÂN (“TNCN”) 
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1. Công văn số 2582/LĐTBXH-VP ngày 6/8/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) về 

việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động (“NLĐ”), người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Cụ thể, 5 thủ tục hành chính được triển khai là:  

 Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (“HĐLĐ”), nghỉ việc không hưởng lương; 

 Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; 

 Hỗ trợ NLĐ ngừng việc; 

 Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

2. Thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ bằng tin nhắn hay email vẫn được chấp nhận theo Công văn số 

2558/LĐTBXH-VP ngày 5/8/2021 của BLĐTBXH. 

Nhằm tạo điều kiện để NLĐ và NSDLĐ tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị Quyết số 68/2021, 

BLĐTBXH đã quy định rằng trong trường hợp dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận tạm 

hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bằng văn bản thì có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác 

như qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử. 

3. Công văn 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội Vụ xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước 

tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 24/8/2021. 

Cụ thể, các đối tượng sau sẽ được hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 

 Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; và 

 Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. 

Lưu ý, đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản 

biên chế trước thời điểm ban hành Công văn này thì không cần xem xét lại. 

4. Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (“TLĐLĐ”) về việc miễn 

đóng đoàn phí cho NLĐ có mức lương thấp hơn lương tối thiểu.   

5. Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 của TLĐLĐ về việc bổ sung chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, 

NLĐ liên quan đến Covid-19.  

6. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 

thiên tai, hiệu lực từ ngày 15/09/2021. 

Theo đó, mức đóng góp hàng năm vào quỹ phòng chống thiên tai đối với người lao động được quy định cụ thể như 

sau: 

 Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sự nghiệp: Đóng 1/2 của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. 

 Người lao động làm việc theo HĐLĐ trong các doanh nghiệp: đóng 1/2 mức lương tối thiểu vùng chia cho số 

ngày làm việc trong tháng theo HĐLĐ. 

 Người lao động giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 HĐLĐ có thời gian 

dài nhất. 

 Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định trên đây, đóng góp 10.000 đồng/người/năm. 

Ngoài ra, mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên 

tổng giá trị tài sản hiện có, tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động 

sản xuất kinh doanh của tổ chức. 

 

LAO ĐỘNG 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-3022-qd-tld-2021-sua-doi-quyet-dinh-2606-qd-tld-chi-ho-tro-khan-cap-cho-doan-vien-484537.aspx?v=d
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BẢO HIỂM XÃ HỘI 

(“BHXH”) 

1. Thông báo số 3011/TB-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo 

hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành quy trình, hồ sơ hỗ 

trợ người gặp khó khăn do dịch Covid 19 tại TP HCM.  

Đính kèm theo thông báo này là quy trình giao nhận hồ sơ 

theo cơ chế 1 cửa, trong đó có quy trình giảm mức đóng BH 

TNLĐ-BNN tại Tp.HCM. 

2. Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc được chọn nơi khám 

chữa bệnh (“KCB”) bảo hiểm y tế (“BHYT”) thuận tiện 

trong thời gian giãn cách xã hội. 

Theo đó, những người sống tại địa phương đang giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị 16 sẽ được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất 

trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký ban đầu và vẫn 

được thanh toán như trường hợp KCB đúng tuyến. 

3. Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về việc có thể đổi hoặc cấp lại thẻ 

BHYT tại cơ quan BHXH bất kỳ. 

Theo đó, người tham gia BHYT được hỗ trợ cấp lại, đổi thẻ 

BHYT tại BHXH ở huyện, tỉnh khác nơi cấp thẻ BHYT ban đầu. 

4. Công văn số 6373/BYT-BH ngày 6/8/2021 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến 

dịch Covid-19. 

5. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 

ngày 24/9/2021 của UBTV Quốc hội. 

Theo đó: 

 Sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Qũy bảo hiểm 

thất nghiệp (“BHTN”) đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao 

động thuộc các đối tượng sau: 

 Đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 

(không bao gồm người lao động hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước);  

 Đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động 

từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo 

lưu theo quy định của pháp luật, không bao gồm người hưởng 

lương hưu hàng tháng. 

 Giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống bằng 0% trong thời 

gian 12 tháng, từ 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 đối với 

người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc 

làm (không bao gồm người sử dụng lao động do ngân sách 

nhà nước đảm bảo chi thường xuyên). 
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6. Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về việc người lao động có tham gia BHTN đến 

30/9/2021 được hỗ trợ từ 1.8 đến 3.3 triệu đồng. Điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ được quy định tại Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Người lao động sẽ có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công theo Nghị quyết 

số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ.  

8. Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 06/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc người lao động được 

giải quyết các chế độ BHXH dựa trên thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ 

tiền đóng BHXH) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. Khi thời gian tham gia BHXH 

được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng (tại thời điểm người lao động đủ điều 

kiện hưởng) để chi trả bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOANH NGHIỆP 

1. Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ, hiệu lực từ ngày 

01/10/2021. 

Một số sửa đổi, bổ sung của Nghị định này có thể kể đến như sau: 

a. Về trị giá tài sản bảo đảm tiền vay: tối thiểu bằng 120% dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại 

doanh nghiệp, hoặc 100% dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. 

b. Về tỉ lệ cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân (“UBND”) cấp tỉnh: 

 Địa phương có tỉ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ: 

 70% trở lên, tỉ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi (tỉ lệ cho vay lại trước đây là 30%); và 

 50% đến dưới 70%, tỉ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi (tỉ lệ cho vay lại trước đây là 40%) 

 Đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số 

địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 1/4/2021, 

Chính Phủ sẽ quyết định tỉ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 10%. 
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2. Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 

của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 2017, hiệu lực từ ngày 

15/10/2021. 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn cụ 

thể về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(“DNNVV”); hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và 

phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hỗ trợ 

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV 

khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ DNNVV. 

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
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Highlights of Vietnam’s technical updates in August & September 2021 

 

AUGUST & SEPTEMBER 2021 

 Tax Administration 

1. Circular No. 72/2021/TT-BTC dated 17 August 2021 issued by the Ministry of 

Finance (“MOF”) providing guidance on amendment and supplementing some 

articles of Circular No.328/2016/TT-BTC dated 26 December 2016 of the MOF 

guiding on collection and management of state budget through the State Treasury, 

effective from 15 October 2021. 

2. Official Letter No. 2731/TCT-QLN dated 22 July 2021 issued by the General 

Department of Taxation (“GDT”) on the exemption of late payment penalties: late 

payments and late penalty payments to be written-off are exclusive of those in 

relation to the land use right, the one-off land rental and one-off water surface 

rental. 

3. Official Letter No. 2838/TCT-KTNB dated 28 July 2021 issued by the GDT on 

the rectification, inspection, review, doing preventive measures and handling of 

taxpayers who are suspected of trading and using illegal invoices. 

4. Official Letter No. 31911/CTHN-TTHT dated 17 August 2021 issued by the 

Hanoi Tax Department (“HNTD”) guiding on the tax declaration and payment on 

behalf of business households and individuals. 

5. Decision No. 1789/QD-BTC dated 15 September 2021 issued by the MOF on 

enacting the list of enterprises which are assigned to the Tax Department of large 

enterprises for direct tax management, effective from 1 January 2022. 

CONTENT 

 Corporate Tax; 

 Customs; 

 Personal Income Tax 

(“PIT”); 

 Labour; 

 Social Insurance 

(“SHUI”); 

 Enterprise. 

Please refer to our 

following edition for 

further details. 

 

CORPORATE TAX 

CORPORATE TAX 

Page 1 

CUSTOMS 

Page 6 

LABOUR 

Page 7 

PERSONAL INCOME TAX (“PIT”) 

Page 6 

SOCIAL INSURANCE 

Page 8 

ENTERPRISE 

Page 9 

http://www.bdo.vn/


 VIETNAM BULLETIN – AUGUST & SEPTEMBER 2021    2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Decree No. 85/2021/ND-CP dated 25 September 2021 issued by the Government amending and 

supplementing a number of articles of Decree No. 52/2013/ND-CP dated 16 May 2013 on e-commerce, 

effective from 1 January 2022. 

7. Circular No. 80/2021/ND-CP dated 29 September 2021 issued by the MOF providing guidance on the 

implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration and Decree No. 126/2020/ND-CP 

dated 19 October 2020 (“Decree 126”) issued by the Goverment, effective from 1 January 2022. 

The Circular provides detailed guidance of the Law on Tax Administration and Decree 126 on dossiers, procedures, 

tax declaration forms, tax refund, tax exemption, tax reduction, tax inspection, tax payment handling and a 

number of related issues. 

The Circular also provides detailed guidance on tax administration for e-commerce, digital-based business and 

other services of overseas suppliers that do not have a permanent establishment in Vietnam (referred to as 

“overseas suppliers”). Accordingly, overseas suppliers shall conduct tax registration, declaration and payment 

directly to the tax authorities via electronic method through the General Department of Taxation’s online portal 

or authorise organisations or tax agents operating under the laws of Vietnam to conduct tax registration, 

declaration and payment on their behalf. 

 Corporate Income Tax (“CIT”) 

1. Circular No. 71/2021/TT-BTC dated 17 August 2021 issued by the MOF guiding on CIT in arrears which 

are not yet retrospectively collected from entities performing socialisation under Government’s Resolution 

No. 63/NQ-CP dated 25 August 2014, effective from 1 November 2021. 

2. Official Letter No. 31557/CTHN-TTHT dated 13 August 2021 issued by the HNTD on determining costs 

related to Covid-19 prevention. 

Where a company has agreed in the labour contract to pay for the employee’s house rental, the expenses relating 

to the employee’s quarantine will be treated as deductible expenses provided that they have sufficient invoices 

and payment vouchers as prescribed by law. In addition, costs of Covid-19 testing and vaccination for employees, 

which are considered as welfare expenditure, are treated as deductible expenses provided that they have been 

conducted according to Point 2.30, Clause 2, Article 6, Circular 96 and have sufficient invoices and payment 

vouchers as prescribed by law. 

Where a company incurs expenses for the prevention of Covid-19 pandemic with the beneficiary name clearly 

stated, such amount should be included as taxable income for Personal income tax (“PIT”) purpo se.  

3. Official Letter No. 3253/TCT-CS dated 30 August 2021 issued by the GDT guiding on CIT implication. 

Accordingly, interest income generated from term deposits arising outside of encouraged areas is not eligible for 

CIT incentives. 

4. Official Letter No. 3255/TCT-CS dated 30 August 2021 issued by the GDT on ex-warehousing-cum-

internal transportation slips.  

Ex-warehousing-cum-internal transportation slip is managed as invoice and form 5.4. The template of ex-

warehousing-cum-internal transportation slip (Appendix 5 of Circular No. 39/2014/TT-BTC) is for reference 

purposes and is not compulsory. Thus, ex-warehousing-cum-internal transportation slip is not required to have 

items “Unit price” and “Amount”. 
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 Value Added Tax (“VAT”) 

1. Official Letter No. 23936/CTHN-TTHT dated 29 June 

2021 issued by the HNTD guiding that vocational training 

activities under the regulations for the purposes of training 

and improving the level of professional knowledge and skills, 

are not subject to VAT. 

2. Official Letter No. 24786/CTHN-TTHT dated 5 July 2021 

issued by the HNTD providing guidance on tax policy for sales 

bonus.   

For sales bonus, the recipients of the bonus shall make payment 

receipts in accordance with regulations. They are not required to 

declare and pay VAT. However, if the amount is used to perform 

services such as promotion, advertising, etc for the payer, they 

must declare and pay VAT as prescribed by law. 

3. Official Letter No. 24787/CTHN-TTHT dated 5 July 2021 

issued by the HNTD guiding on VAT refund for investment 

projects. 

Where a new investment project is at investment stage, if the 

investment period is for 1 year or more and the accumulated 

VAT amount used for investment is VND300 million or more, the 

input VAT will be refunded, except for the cases specified in 

Point c, Clause 3, Article 1 of Circular No. 130/2016/TT-BTC. 

Where there is a delay in the investment project and it is falling 

behind the schedule reflected on the Investment Registration 

Certificate (“IRC”), the Company is responsible for conducting 

the IRC-adjustment-procedure in accordance with the law on 

investment. 

4. Official Letter No. 27456/CTHN-TTHT dated 15 July 

2021 issued by the HNTD providing guidance on VAT for 

goods sold with delivery points outside Vietnam. 

Where a company in Vietnam buys goods from a foreign company 

and re-sells to another company in Vietnam with the agreed 

delivery point of a port outside Vietnam, if the seller has 

sufficient documents proving the delivery and receipt of goods 

outside Vietnam as prescribed by law and satisfies the conditions 

in Point a, Clause 2 of Circular No. 219/2013/TT-BTC, it is 

eligible to apply VAT rate of 0%. 

5. Official Letter No. 23999/CTHN-TTHT dated 29 July 

2021 issued by the HNTD providing guidance on VAT policy 

for construction and installation activities. 

Where a company provides construction and installation 

activities for the export processing enterprises located at both 

inside and outside the non-tariff zone, the construction and 

installation activities which are carried out in the non-tariff zone 

and satisfy the conditions specified in Point b, Clause 2, Article 9 

of Circular No. 219/2013/TT-BTC, are subject to VAT at the rate 

of 0%. For the construction and installation activities performed 

outside the non-tariff area, the VAT rate of 10% shall be applied 

as prescribed by law. 
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6. Official Letter No. 31450/CTHN-TTHT dated 12 August 2021 issued 

by the HNTD on VAT policy.  

Where a company receives funds from a partner (including support for 

housing rental of the company’s employee) in order to perform services, such 

amount is subject to VAT.  

7. Official Letter No.3061/TCT-KK dated 13 August 2021 issued by the 

GDT on VAT declaration of extra-provincial business activities.  

Taxpayers having extra-provincial construction, real estate transfer activities 

shall declare and pay VAT according to Point a, Point e, Clause 1, Article 2, 

Circular 26/2015/TT-BTC amending and supplementing Clause 1đ, Clause 6, 

Article 11, Circular 156/2013/TT-BTC. The tax paid in other provinces shall 

be declared in item “[39] Paid VAT for extra-provincial construction, 

installation, sale, real estate transfers” on the VAT declaration form 

01/GTGT of the head office.  

8. Official Letter No.33106/CTHN-TTHT dated 30 August 2021 issued 

by the HNTD providing guidance on VAT for services provided to export 

processing enterprises (“EPE”). 

Accordingly, mould repair service provided to an EPE, if performed and 

consumed outside the non-tariff zone, is not eligible to apply VAT rate of 0%. 

9. Official Letter No. 32223/CTHN-TTHT dated 31 August 2021 issued 

by the HNTD on VAT for occupational safety and health training services. 

Occupational safety and health training services which are provided to 

enterprises located in the non-tariff zone and consumed in the non-tariff 

zone, are eligible to apply VAT rate of 0% provided that the services do not 

fall into the cases specified in Clause 2, Article 1, Circular 130/2016/TT-BTC 

and they satisfy conditions of applying VAT rate of 0% for exported services 

specified in Point b, Clause 2, Article 9, Circular No. 219/2013/TT-BTC,  

 Invoice 

1. Official Letter No. 2410/TCT-DNL dated 2 July 2021 issued by the 

GDT on the issuance of invoices for gifts and promotions to customers. 

Where a company implements a promotion program that has been registered 

with a competent authority in accordance with the law, if the customer does 

not request an invoice (regardless of whether the promotional value is 

greater or less than VND 200,000), at the end of the day, the Company is 

allowed to issue an invoice recording the total promotional value for 

customers, with the taxable price listed as VND nil, the line items of tax rate 

and VAT number left blank and crossed out, and enclosing the detailed list of 

promotional items and promotional value for each customer. 

2. Official Letter No. 24837/CTHN-TTHT dated 5 July 2021 issued by 

the HNTD regarding the issuance of invoices with goods value and 

shipping fees. 

Where a company sells goods with delivery services, the Company is required 

to issue an invoice for the entire value of goods and shipping fee.  
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3. Official Letter No. 28463/CTHN-TTHT dated 22 July 2021 issued by the HNTD on issuing invoices for debt 

trading activities. 

“Debt trading” is not subject to VAT according to Clause 8, Article 4, Circular 219/2013/TT-BTC. However, the debt-

seller has to issue VAT invoice, on which the selling-price line item is the payment price and the line items of tax 

rate and VAT amount are left blank and crossed out. 

4. Official Letter No. 31448/CTHN-TTHT dated 12 August 2021 issued by the HNTD guiding the student 

tuition receipts. 

If there are any errors detected on the tuition receipts which are already prepared and delivered to students, it shall 

be handled according to Article 20 of Circular No. 39/2014/TT-BTC. In case the student loses the second copy of the 

original tuition receipt, the university and the student will handle the lost receipt according to the Article 24 of 

Circular No. 39/2014/TT-BTC.  

5. Circular 78/2021/TT-BTC dated 17 September 2021 issued by the MoF providing guidance on the 

implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration dated 13 June 2019 and Decree No. 

123/2020/ND-CP dated 19 October 2020 issued by the Goverment guiding on invoices and documents, 

effective from 1 July 2022. 

This Circular provides guidance on some matters related to electronic invoices (“e-invoices”), including authorisation 

for e-invoice issuance; e-invoice template on various types of e-invoice; e-invoice numbering and signals; application 

of e-invoice with tax authority’s code; application of e-invoice for a number of other cases; e-invoice with tax 

authority’s code generated from POS cash registers that are digitally connected with the tax authorities for data 

transfer; criteria for selection of e-invoices providers providing e-invoicing services for e-invoice with tax authority's 

code and services of receiving, transmitting and storing invoice data and other related services. 

The Circular will take effect from 1 July 2022. However, organisations and individuals that meet the conditions on 

information technology infrastructure are encouraged to apply regulations on invoices and electronic documents as 

guided in this Circular and Decree 123/2020/ND-CP before 1 July 2022. 
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CUSTOMS 

1. Official letter No. 2532/TCT-DNNCN dated 12 

July 2021 issued by GDT regarding revision of 

incorrect monthly/quarterly tax return when 

adjusting the annual PIT finalisation. 

In the event when the PIT finalisation dossier has been 

submitted with an incorrect monthly/quarterly tax 

declaration, the taxpayer must lodge a supplementary 

finalisation return and simultaneously adjust the 

corresponding monthly/quarterly tax return as 

prescribed. 

2. Official letter No. 3978/TCHQ-GSQL dated 11 

August 2021 issued by the GDC on strengthening the 

management of cars imported as gifts. 

Accordingly, based on the customs declaration, the 

Customs Departments of the provinces or cities where 

the import license is granted shall transfer the list of 

organisations or individuals receiving the gifted cars 

together with the taxable value calculation dossier to 

the local Tax Departments for PIT collection as 

prescribed. 

3. Remuneration to the Board of Supervisors of a 

joint-stock company (“JSC”) is subject to 10% PIT if 

there is no labour contract according to Official 

Letter No. 33104/CTHN-TTHT dated 30 August 2021 

by the Hanoi Tax Department. 

Where the company pays remuneration to the members 

of the Board of Supervisors and these members either 

do not sign any labour contract or sign labour contracts 

of less than three (03) months, the company must 

withhold PIT at 10% on the total payment from VND 2 

million/time or more or the individuals could make a 

commitment for temporary exemption from PIT 

withholding as prescribed in Point i, Clause 1, Article 

25 of Circular No. 111/2013/TT-BTC of the Ministry of 

Finance. 

1. Official Letter No. 3690/TCHQ-TXNK dated 22 

July 2021 issued by of the General Department of 

Customs (“GDC”) on entrusted import of goods for 

export production.  

2. Official Letter No. 3995/TCHQ-TXNK dated 11 

August 2021 issued by the GDC on tax treatment 

for security assets which are tax-free imported 

goods. 

3. Official Letter No. 3991/TCHQ-PC dated 11 

August 2021 issued by the GDC on sanction 

regarding the sub-customs declarations. 

4. Official Letter No. 4065/TCHQ-TXNK dated 17 

August 2021 issued by the GDC on importing goods 

for processing without any processing facilities.  

5. Resolution No.106/NQ-CP dated 11 September 

2021 issued by the Government providing guidance 

on tax policies for imported goods for the 

prevention and control of Covid-19 pandemic and 

Official Letter No. 10947/BTC-TCHQ dated 22 

September 2021 by the MoF on the 

implementation of Resolution No. 106/NQ-CP. 

6. Decree No. 83/2021/ND-CP dated 13 

September 2021 issued by the Government on 

Vietnam’s special preferential import tariff 

schedule for implementation of the bilateral 

agreement on trade enhancement between the 

Government of the Socialist Republic of Vietnam 

and the Government of the Kingdom of Cambodia 

in the period of 2021-2022, effective from 13 

September 2021 to 31 December 2022. 

7. Official Letter No. 4428/TCHQ-PC dated 15 

September 2021 issued by the GDC on the 

exemption from administrative sanctions due to 

the impact of the Covid-19 pandemic. 

8. Official Letter No. 4539/TCHQ-TXNK dated 21 

September 2021 by the GDC guiding on the 

management of VAT refund. 

PERSONAL INCOME TAX 

(“PIT”) 
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1. Official Letter No. 2582/LDTBXH-VP dated 6 August 2021 issued by the Ministry of Labour, Invalids and 

Social Affairs (“MOLISA”) on the implementation of online public services to support employees and employers 

facing difficulties due to the Covid-19 pandemic on the national public service portal. 

Specifically, there are 5 online administrative procedures to be deployed as follows: 

 Support employees to suspend labour contracts or take unpaid leave; 

 Support employers to borrow capital to pay suspension salary or salary resuming their production; 

 Support employees who have stopped working; 

 Support employees whose labour contracts were terminated but ineligible for unemployment allowance; 

 Suspend contributions to the retirement and death fund. 

2. The agreement of suspending labour contract via text message or email is accepted according to Official 

Letter No. 2558/LDTBXH-VP dated 5 August 2021 issued by the MOLISA. 

In order to create favourable conditions for employees and employers to access the Government’s support policies 

according to Resolution No. 68/2021, the MOLISA has provided that if it is impossible to make a labour contract 

suspension or unpaid leave agreement in writing due to a pandemic or force majeure event, an agreement in other 

forms such as via phone, text message, or email shall be accepted. 

3. Official Letter No. 4126/BNV-TCBC dated 24 August 2021 of the Ministry of Home Affairs determining the 

age of entitlement to retirement policy before retirement age specified in Decree No. 143/2020/ND-CP, 

effective from 24 August 2021. 

In particular, the following subjects shall be entitled to early retirement: 

 The downsized subjects having the retirement age in normal working conditions; and 

 The downsized subjects having a retirement age lower than the standard retirement age under normal working 

conditions. 

It is worth noting that, there shall be no re-assessment for the cases which are approved for early retirement by the 

competent authority under downsizing policy before the issuance date of this Official Letter. 

4. Official letter No. 2475/TLD dated 10 August 2021 issued by the Vietnam General Confederation of Labour 

(“GCL”) on the exemption of union fees for employees whose wages are lower than the minimum wage. 

5. Decision No. 3022/QD-TLD dated 9 August 2021 issued by the GCL on supplementing support policies related 

to Covid-19 for union members and employees. 

6. Decree No. 78/2021/ND-CP dated 1 August 2021 by the Government about establishment and management 

of Vietnam Disaster Management Fund, effective from 15 September 2021. 

Accordingly, the level of contribution to the disaster management fund for employees is listed as follows: 

 Cadres, civil servants, public employees, wage earners, and employees working in agencies, organisations and 

non-business units: pay half of the statutory base salary divided by the number of working days in a month. 

 Employees working under labour contracts at enterprises: pay half of the regional minimum wage divided by the 

number of working days in a month as agreed upon in the labour contract. 

 Employees who enter into multiple contracts with many enterprises only have to pay once according to the 1 

labour contract with the longest duration. 

 Other employees, besides those specified above, contribute 10,000 VND/person/year. 

 On the other hand, domestic and foreign economic organisations are required to contribute to the provincial 

Disaster Management Funds at the rate of 0.02% total current assets, capped at a minimum of VND 500,000 and a 

maximum of VND 100 million per annum, and the contributions shall be recorded as deductible operating expenses of 

such organisations. 

LABOUR 
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SOCIAL INSURANCE 
(“SHUI”) 1. Notice No. 3011/TB-BHXH dated 10 August 2021 issued by the 

Social Insurance Department (“SID”) in Ho Chi Minh City issuing the 

process and dossiers supporting people in difficulty due to the 

Covid-19 pandemic in Ho Chi Minh City. 

Attached to this Notice is the process of document delivery and receipt 

according to the one-stop mechanism, in which there is the process of 

reducing the insurance premium of occupational accident and disease 

fund in Ho Chi Minh City. 

2. Official Letter No. 2259/BHXH-CSYT dated 29 July 2021 issued 

by the Vietnam Social Security (“VSS”) regarding choosing a 

convenient health care facility for medical purposes with health 

insurance (“HI”) coverage during the social distancing period. 

Accordingly, the insured patients living in a locality subject to social 

distancing order under Directive 16 could come to the most convenient 

health facility for medical check-up and treatment irrespective of their 

registered hospital. The relevant medical expenses shall be covered by 

the HI scheme as if they were incurred at the right registered hospital.  

3. Decision No. 811/QD-BHXH dated 16 August 2021 issued by the 

VSS on the possibility of changing or re-issuing HI cards at any social 

insurance agency. 

Accordingly, participants of the HI scheme are allowed to register for 

re-issuance or change of their HI card at the SID of a district or 

province different from the SID which has initially issued their HI card. 

4. Official Letter No. 6373/BYT-BH dated 6 August 2021 issued by 

the Ministry of Health guiding the payment of Covid-19-related 

medical expenses covered by the HI scheme. 

5. Support policies for employers & employers affected by the 

Covid-19 pandemic provided by the Unemployment Insurance Fund 

as per Resolution No. 03/2021/UBTVQH15 dated 24 September 2021 

by the National Assembly Standing Committee. 

Accordingly, detailed policies are as follows: 

 Utilise approximately VND 30,000 billion from the balance of the 

Unemployment Insurance (“UI”) fund as of the end of 2020 to support 

employees in the following cases: 

 Employees participating in UI as at 30 September 2021; 

 Employees who ceased to participate in UI due to termination of 

the labour contract from 1 January 2020 to 30 September 2021, with 

the period of contributing to UI which is reserved as prescribed by law, 

excluding monthly pensioners. 

 For employers specified in Article 43 of the Employment Law 

(excluding employers whose current expenditures are guaranteed by 

the State Budget), there is a reduction in the UI contribution rate from 

1% to 0%, for a period of 12 months from 1 October 2021 to the end of 

30 September 2022. 
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6. Resolution No. 116/NQ-CP dated 24 September 2021 by the Government providing that employees 

participating in UI until 30 September 2021 are entitled to an allowance from VND 1.8 to 3.3 million. 

Conditions and procedures for receiving such allowance are specified in Decision No. 28/2021/QD-TTg dated 

1 October 2021 by the Prime Minister. 

7. Employees shall be able to submit UI claims via the Public Service Portal according to Resolution No. 

107/NQ-CP dated 11 September 2021 by the Government. 

8. Official Letter No. 2802/BHXH-CSXH dated 6 September 2021 by Vietnam Social Security on the 

employees’ entitlement to SI benefits based on the actual time of participating in the SHUI scheme 

(excluding the period of outstanding SHUI payments) at bankrupt employers who still owe SHUI 

contributions. When the outstanding SHUI payments are settled leading to change of the benefit level, the 

claimable benefit level shall then be adjusted (at the time the employees are eligible for such benefit) for the 

SHUI authorities to pay additional benefits to the relevant employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE 

1. Decree No. 79/2021/ND-CP dated 16 August 2021 issued by the Government amending and supplementing a 

number of articles of Decree No. 97/2018/ND-CP dated 30 June 2018 on on-lending of the Government’s official 

development assistance (“ODA”) loans and foreign concessional loans, effective from 1 October 2021. 

Some amendments and supplements to this Decree are as follows: 

a. The value of the collateral must be at least 120% or 100% of the outstanding loan balance for on-lending to 

enterprises or to public sector entities, respectively. 

b. The on-lending proportion for the provincial People’s Committee: 

 The local jurisdiction having additional funding from the central government budget as a percentage to total 

local government budget expenditure: 

 70% or more: shall be entitled to 10% of the on-lent capital derived from the ODA loan or concessional loan (the 

previous on-lending rate was 30%; and 

 50% to below 70%: shall be entitled to 30% of the on-lent capital derived from the ODA loan or concessional loan 

(the previous on-lending rate was 40%). 

 For a number of programs and projects related to sustainable development and climate change adaptation of 

some localities in the Mekong Delta that the Government needs to support according to Resolution No. 41/NQ-CP 

dated 1 April 2021, the Government shall decide the on-lending rate not lower than 10%. 
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2. Decree No. 80/2021/ND-CP dated 26 August 2021 

issued by the Government detailing and guiding the 

implementation of a number of articles of the Law on 

Assistance for Small and Medium-sized Enterprises 

(“SMEs”) 2017, effective from 15 October 2021. 

This Decree provides detailed guidance on:  

 The criteria for identifying small and medium-sized 

enterprises (“SMEs”);  

 Provision of support in technology, information, 

consulting, and human resource development for SMEs;  

 Support to be provided to SMEs that are converted 

from business households, innovative start-up SMEs and 

SMEs that participate in industry clusters and value chains; 

and 

 Responsibilities of agencies and organisations in 

supporting SMEs. 
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