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THUẾ DOANH NGHIỆP
► Quản lý thuế
1. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng
tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà
nước; kế toán, kiểm toán độc lập, có hiệu lực từ 01/01/2022.
2. Quyết định số 2146/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) về việc ban
hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt
động thương mại điện tử tại Việt Nam”, có hiệu lực kể từ ngày ký.

► Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
1. Công văn số 12338/BTC-CST ngày 28/10/2021 của BTC hướng dẫn chính sách ưu
đãi hiện hành (bao gồm ưu đãi về thuế) cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi
trường (xử lý nước thải, rác thải, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch...)
Lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc ưu đãi đầu tư
theo quy định của pháp luật Đầu tư, do vậy được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế: miễn,
giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; ưu đãi về thuế nhập khẩu, ưu đãi về thuế TNDN.

http://bdovietnam.vn/
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-12338-BTC-CST-2021-ap-dung-quy-dinh-phap-luat-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-495708.aspx
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Về ưu đãi thuế TNDN: thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong một số lĩnh vực, trong đó có sản
xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải, bảo vệ môi trường được áp dụng thuế
suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 tiếp theo; thu nhập của doanh
nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% và được miễn
thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo.

3. Công văn số 12662/BTC-QLKT ngày 05/11/2021 của BTC về việc hạch toán tiền thuê đất có thời hạn.
Trường hợp Công ty thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai 2003 và tiền thuê đất được trả làm nhiều đợt,
thì số tiền thuê đất trả trước được hạch toán vào Chi phí trả trước và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo thời
gian thuê đất, không hạch toán vào TSCĐ vô hình.

4. Công văn số 43221/CTHN-TTHT ngày 01/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội (“CTHN”) về chi phí được trừ khi
xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH Một thành viên.
Trường hợp công ty TNHH Một thành viên do một cá nhân làm chủ thì khoản tiền lương, tiền công của chủ công ty
không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty TNHH do tổ chức làm chủ sở hữu, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành
viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì không được tính
vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

► Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
1. Công văn số 46417/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 của CTHN về việc khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh
doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Trường hợp công ty chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh
toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán
từ ngày 01/08/2021 thì công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế thu nhập cá
nhân 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

2. Công văn số 44393/CTHN-TTHT ngày 05/11/2021 của CTHN về việc kê khai thuế GTGT dự án bất động sản
ngoại tỉnh.
Trước ngày 01/01/2022, trường hợp Công ty ủy quyền cho Chi nhánh ngoại tỉnh triển khai dự án và thực hiện chuyển
nhượng bất động sản của dự án thì Chi nhánh phải thực hiện đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động
sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư
số 156/2013/TT-BTC.
Từ ngày 01/01/2022, việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư được
thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp phải khai nộp
thuế GTGT tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng đồng thời phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia
tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

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
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► Hóa đơn
1. Thông báo số 421/TB-TCT ngày 08/10/2021 của
Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải
công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp
hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của
Tổng cục Thuế.
Bắt đầu từ ngày 05/11/2021, Tổng cục thuế tiếp nhận hồ
sơ đề nghị đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử
của Tổng cục Thuế của các tổ chức cung cấp giải pháp
hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại
khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Thông
báo đính kèm hướng dẫn nội dung hồ sơ chứng minh
đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp giải
pháp hóa đơn điện tử.

2. Công văn số 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 của
Tổng cục Thuế về giới thiệu các nội dung mới tại
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021
hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ như: ủy nhiệm lập
hóa đơn điện tử (“HĐĐT”); ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa
đơn, tên liên hóa đơn; chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã
của cơ quan thuế; xử lý sai sót về HĐĐT, HĐĐT được
khởi tạo từ máy tính tiền và việc sử dụng biên lai,
chứng từ, v.v…

THUẾ XUẤT NHẬP
KHẨU
1. Nghị định (“NĐ”) số 101/2021/NĐ-CP ngày
15/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi NĐ số
122/2016/NĐ-CP (“NĐ 122”) và các NĐ sửa đổi NĐ 122
(NĐ số 125/2017/NĐ-CP và NĐ số 57/2020/NĐ-CP) về
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,
danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, có
hiệu lực từ 30/12/2021.
2. Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021
của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc xử lý vướng
mắc về các quy định sửa đổi thuế XNK tại NĐ
số 18/2021/NĐ-CP.
3. Công văn số 5320/TCHQ-TXNK ngày 10/11/2021
của TCHQ về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị
giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành
thủ tục hải quan.

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://luatvietnam.net/vn/sua-doi-hang-loat-chinh-sach-ve-thue-xnk--vbpl110858.html
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)
1.Công văn số 3556/TCT-DNNCN ngày 17/9/2021 của Tổng cục Thuế về điều kiện ủy quyền quyết toán thuế
TNCN khi có thu nhập vãng lai.
Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm
thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, nếu chưa được đơn vị trả thu
nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không được ủy quyền mà phải tự khai quyết toán thuế TNCN đối với phần
thu nhập này. Trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười)
triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không cần quyết toán thuế đối với phần
thu nhập này trừ khi được yêu cầu.

2.Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi hỗ trợ phòng chống dịch từ nguồn giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp (“TNLĐ & BNN”) theo Công văn số 4102/TCT-DNNCN ngày 25/10/2021 của Tổng cục Thuế.
Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày
07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì khoản tiền hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của
người lao động.

LAO ĐỘNG
1. Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính Phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và
trợ cấp hằng tháng, hiệu lực từ ngày 20/01/2022.
Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được áp dụng từ ngày 01/01/2022
cụ thể:

· Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12/2021 cho các nhóm đối tượng quy định tại Điều 1.1 của
Nghị định.

· Điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại Điều 1.2 của Nghị định, cụ thể như sau:
P Tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ

2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống;

P Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng
tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

· Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để điều chỉnh lương
hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
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CÔNG ĐOÀN

1. Công đoàn cơ sở được giữ lại 75% phí công
đoàn để sử dụng theo Hướng dẫn số 36/HD-TLĐ ngày
25/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về
việc xây dựng dự toán tài chính cho Công đoàn cơ sở
năm 2022.
Cụ thể, từ năm 2022, công đoàn cơ sở được giữ lại 75%
số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí và 100%
tổng số thu khác của đơn vị để phân bổ cho các khoản
mục sau:

· Nguồn thu kinh phí công đoàn (phần của người sử
dụng lao động đóng):

P Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và
người lao động: tối thiểu 60%.

P Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao
động: tối đa 25%.

P Chi quản lý hành chính: tối đa 15%.

· Nguồn thu đoàn phí (phần của người lao động đóng):
P Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách

và phụ cấp cán bộ công đoàn: tối đa 45%.
P Chi thăm hỏi đoàn viên: tối thiểu 40%.

P Chi khác: tối đa 15%.
2. Công văn số 2946/TLĐ-TC ngày 26/10/2021 của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi
đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến
phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở
lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động
ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa
thuận nghỉ không hưởng lương) được lùi thời điểm đóng
kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Huong-dan-36-HD-TLD-2021-Xay-dung-du-toan-tai-chinh-Cong-doan-co-so-2022-493548.aspx
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1. Thông tư 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Ngân
Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh
nghiệp, hiệu lực từ ngày 15/01/2022.
Thông tư này quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong lãnh thổ
nước Việt Nam.

Thông tư này không quy định việc mua, bán trái phiếu do tổ chức
tín dụng phát hành; mua, bán trái phiếu do Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng
Việt Nam phát hành; mua trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức
chiết khấu; mua, bán có kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp giữa các
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mua, bán trái
phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường quốc tế; mua, bán
trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức tái chiết khấu.

TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
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CORPORATE TAX
► Tax Administration
1. Decree No. 102/2021/ND-CP dated 16 November 2021 by the Government
amending and supplementing a number of articles of Decrees on sanctioning of
administrative violations in the field of taxes and invoices; customs; insurance,
lottery; management and usage of public property; saving practice; national
reserve; state budget; accountant and independent audit, effective from 1 January
2022.

2. Decision No. 2146/QD-BTC dated 12 November 2021 by the Ministry of Finance
(“MoF”) on promulgating the Master Plan for the implementation of solutions in the
Project “Tax management for electronic commerce activities in Vietnam”, effective
from the signing date.

► Corporate income tax (“CIT”)
1. Official Letter No. 12338/BTC-CST dated 28 October 2021 by the MoF providing
guidance on the current preferential policies (including CIT incentives) for projects
in the field of environmental protection (waste and wastewater treatment;
renewable energy, clean energy production, etc.).

The field of environmental protection belongs to industries with special investment
incentives or investment incentives as prescribed in the Investment laws, thus being
entitled to tax incentives including exemption and reduction of non-agricultural land
use tax, incentives on import tax, and CIT incentives.
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Regarding CIT incentives, Income earned by enterprises implementing new investment projects in a number of sectors
including production of renewable energy, clean energy, energy from waste destruction, environmental protection will
be eligible for the preferential tax rate of 10% for 15 years, tax exemption for 4 years, 50% reduction of tax payable for
the next 9 years; Income generated from socialised sectors in the environmental field are entitled to the preferential
tax rate of 10%, tax exemption for 4 years, and a 50% reduction of tax payable up to the next 9 years.

2. Official Letter No. 12662/BTC-QLKT dated 5 November 2021 by the MoF providing guidance on the accounting
treatment of land lease with definite term.

Where the Company leases land after the effective date of the 2003 Land Law and the land rental fee is paid in
installments, the prepaid land rental shall be recorded as prepaid expenses and gradually amortised as business
expenses over the land lease period, and shall not be recognised as intangible fixed assets.

3. Official Letter No. 43221/CTHN-TTHT dated 1 November 2021 by the Hanoi Tax Department (“HNTD”) on
deductible expenses when determining taxable income for salaries and wages of owners of sole member limited
liability companies (“SLLC”).

Where a SLLC is owned by an individual, the salary and wages of the company’s owner are not included in the
deductible expenses when calculating CIT.

Where a SLLC is owned by an organisation, remuneration paid to the founders, members of the Members' Council, Board
of Directors, who are not directly involved in production and business operations, are not included in deductible
expenses when calculating CIT.

►Value added tax (“VAT”)
1. Official Letter No. 46417/CTHN-TTHT dated 15 November 2021 by the HNTD on tax declaration and payment
on behalf of business households paying tax using the presumptive method.

Where a company pays bonuses, sales support, sales promotion, trade discount, payment discount, cash or non-cash
support, compensation for contract violations, other compensation to business households from 1 August 2021, the
company is responsible for declaring and paying tax on behalf of the business households at the rate of 1% for VAT and
0.5% for PIT according to Article 8 Circular No. 40/2021/TT-BTC.

2. Official Letter No. 44393/CTHN-TTHT dated 5 November 2021 by HNTD on VAT declaration for real estate
projects in different provinces.

Before 1 January 2022, where a company authorises its branch in another province to implement a project and transfer
the real estate of the project at that province, the branch must register for tax, declare and pay VAT under the
deduction method on real estate business activities to the local tax authorities where the real estate business activities
arise as prescribed in Clause 1, Article 11 of Decree No. 126/2020/ND-CP and point c, Clause 1, Article 11 of Circular
No. 156/2013/TT-BTC.

From 1 January 2022, the VAT declaration for real estate transfer of investment projects shall comply with the guidance
at point b, Clause 3, Article 13 of Circular No. 80/2021/TT-BTC. Accordingly, the enterprise must declare and pay VAT in
the locality where the transferred real estate is located, and the VAT-exclusive revenue from the real estate transfer
shall be included in the tax declaration dossier at the head office.
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► Invoice
1. Notice No. 421/TB-TCT dated 8 October 2021 by the
General Department of Taxation (“GDT”) on the
receipt of requests for public posting of information
from organisations providing e-invoice solutions on the
GDT’s online portal.

Starting from 5 November 2021, the GDT will receive
applications for posting of information on GDT’s online
portal regarding organisations providing e-invoice
solutions which fully meet the criteria specified in Clause
1, Article 10 of Circular No. 78/2021/TT-BTC. The notice
was attached with instructions on the content of the
dossiers proving the criteria satisfaction for organisations
providing e-invoice solutions.

2. Official letter No. 4144/TCT-CS dated 28 October
2021 by the GDT introducing new contents in Circular
No. 78/2021/TT-BTC dated 17 September 2021
providing guidance on invoices and documents, such a
authorisation for issuing e-invoices; form number and
reference number of invoices, name of invoices,
application of e-invoices with tax authorities' codes,
handling errors of e-invoices, e-invoices generated from
POS cash registers and the use of receipts, vouchers, etc.

CUSTOMS
1. Decree No. 101/2021/ND-CP dated 15 November
2021 by the Government amending Decree
122/2016/ND-CP (“Decree 122”) and the Decrees
amending Decree 122 (Decree No. 125/2017/ND-CP and
Decree No. 57/2020/ND-CP) on export tariffs,
preferential import tariffs, list of goods and absolute
tax rates, mixed tax rates, out-of-quota import tariffs,
shall be effective from 30 December 2021.

2. Official Letter No. 5529/TCHQ-TXNK dated 24
November 2021 by the General Department of Customs
(“GDC”) on handling problems relating to the amended
regulations of import and export tax in Decree No.
18/2021/ND-CP.

3. Official Letter No. 5320/TCHQ-TXNK dated 10
November 2021 by the GDC on additional declaration
of royalties to the customs value of imported goods
that have completed customs clearance.
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PERSONAL INCOME TAX (“PIT”)
1.Official letter No. 3556/TCT-DNNCN dated 17 September 2021 by the General Department of Taxation (“GDT”)
regarding authorisation for PIT finalisation when having irregular income.
Accordingly, for individuals who earn income from salaries and wages, who sign a labour contract of 3 months or more at
a company, and have additional irregular income in other enterprises whereby the average monthly income in the year
does not exceed VND10mil, if this income has not been withheld at source with the rate of 10% by the income payer,
these individuals shall not be allowed to authorise their employers for PIT finalisation but instead must process PIT
finalisation directly with the tax authority. In the event where the average monthly current irregular income in other
enterprises in the year does not exceed VND10mil and the income payers have already withheld tax at source at the rate
of 10%, no PIT finalisation shall be required for such income unless otherwise requested by the tax authority.
1. Exemption of PIT withholding for employers when utilising the amount obtained from the reduction of
contributions to the Insurance Fund for Labour Accident and Occupational Diseases (“LAOD”) to make subsidy
payment for the purpose of pandemic prevention according to Official Letter No. 4102/TCT-DNNCN dated 25
October 2021 by the GDT.

Accordingly, in the event that the employer utilises the entire amount obtained from the reduction of its contributions
to the LAOD insurance to pay its employees for Covid-19 prevention purpose according to Decision No. 23/ 2021/QD-TTg
dated 7 July 2021 by the Prime Minister, this allowance shall not be included in the employees' taxable income.

LABOUR
1. Decree No. 108/2021/ND-CP dated 07 December 2021 of the Government on adjustment retirement pensions,
social insurance allowances and monthly benefits.

This Decree adjusts retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits applied from 01 January 2022
as follows:

• Adjustment to increase by 7.4% on retirement pension level of December 2021 for the groups specified in Article 1.1
of this Decree

• Adjustment to increase for the groups specified in Article 1.2 of this Decree as follows:
ü An additional VND200,000/month for those who have retirement pensions, social insurance allowances or monthly

benefits of VND2,300,000/person/month or less;

ü Increase to VND2,500,000/person/month for those who have retirement pensions, social insurance allowances or
monthly benefits from VND2,300,000/person/month to less than VND2,500,000/person/month.

The level of retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits after adjustment according to this
regulation shall be the basis for the adjustment of retirement pensions and allowances in subsequent adjustments.
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TRADE UNION

1. The grassroots trade union is entitled to retain 75% of
trade union (“TU”) fee for use, in accordance with
Instruction No. 36/HD-TLD dated 25 October 2021 by the
Vietnam General Confederation of Labour (“VGCL”)
regarding the elaboration of financial estimates of
grassroots TU in 2022.

Specifically, from 2022, the TU organisations (at company
level) are allowed to retain up to 75% of TU contribution
(employer’s portion), 60% of TU fee (employee’s portion) and
100% of other collections of each unit for their internal use
with the allocation ratio as follows:

· TU contribution (Employer’s portion):

ü Direct expenditures for care, protection and training of
TU members and employees: at least 60% of the allowable
amount.

ü Expenses for propaganda and mobilisation of TU members
and employees: up to 25% of the allowable amount.

ü For administrative management: up to 15% of the
allowable amount.

ü TU fee (Employee’s portion):

ü Expenses for salary, allowance for TU full-time officers
and TU allowance: up to 45% of the allowable amount.

ü Expenses for visiting TU members: at least 40% of the
allowable amount.

ü Other expenses: up to 15% of the allowable amount.

2. Official Letter No. 2946/TLD-TC dated 26 October 2021
by the VGCL on the amendment to the subjects of TU
payment deferral.

Enterprises which are affected by the Covid-19 pandemic and
have to reduce the number of employees participating in
Social Insurance scheme by 10% or more as compared to
January 2021 (including those who stop working, those whose
labour contracts are suspended, or those who agree to take
unpaid leave) may delay the payment of TU contribution
(employer’s portion) to 31 December 2021.
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1. Circular No. 16/2021/TT-NHNN dated 10 November
2021 of the State Bank of Vietnam on corporate bond
trading of credit institutions and branches of foreign banks,
effective from 15 January 2022.
This Circular prescribes corporate bond trading of credit
institutions and branches of foreign banks within the territory
of Vietnam.
This Circular does not prescribe trading of corporate bond
issued by credit institutions; trading of corporate bond issued
by One-member Limited liability Vietnam Asset Management
Company; purchase of corporate bond in form of discount;
trading of corporate bond between credit institutions,
branches of foreign banks under forwarding contracts; trading
of corporate bond issued in international market; trading of
corporate bond in form of re-discount.
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