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03. Thuế Thu nhập
doanh nghiệp

• Khoản khoán chi công tác phí theo quy chế
công ty

• Hỗ trợ nhận được bằng tiền cho hợp đồng
kéo dài trong nhiều năm

• Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế Thu 
nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất
phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không
phát sinh doanh thu, khác địa bàn với trụ
sở chính

05. Thương mại & Hải quan

• Hải quan sắp rà soát doanh nghiệp nợ thuế
đến 90 ngày để cưỡng chế

• Các trường hợp cho phép nhập khẩu bao bì
in sẵn thông tin xuất xứ của nước ngoài

• Doanh nghiệp tự giác khai bổ sung mã HS 
sau khi giám định sẽ được miễn tiền chậm
nộp

• Hàng tái xuất sau khi chuyển tiêu thụ nội
địa không được hoàn thuế Nhập khẩu

• Hướng dẫn về việc áp dụng mã loại hình
xuất khẩu/ nhập khẩu cho hàng hóa có
nguồn gốc nhập khẩu

• Đăng ký mã số EORI theo Hiệp định
UKVFTA

01. Quản lý thuế

• Kê khai, nộp thuế thay cá nhân trong hoạt
động thương mại điện tử

02. Thuế Thu nhập cá nhân
• Kê khai thuế Thu nhập cá nhân đối với các

tổ chức, cá nhân không phát sinh chi trả
thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

• Chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 

04. Thuế Giá trị gia tăng

• Chính sách thuế Giá trị gia tăng đối với cơ
sở sản xuất phụ thuộc không trực tiếp bán
hàng, không phát sinh doanh thu, khác địa
bàn với trụ sở chính

• Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với dự án
đầu tư không đóng cùng địa bàn với trụ sở
chính
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05. Thuế Nhà thầu nước ngoài

• Thuế Nhà thầu đối với hàng hóa và dịch vụ
đính kèm khi giao tại cửa khẩu

• Thuế Nhà thầu đối với hàng hóa theo điều
khoản quốc tế mà người bán chịu rủi ro
liên quan hàng hóa



BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN | Tháng 07/2021 | Trang 2

Liên hệ
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích tham
khảo chuyên môn,  không phát hành hoặc bán
trên thị trường

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Kê khai, nộp thuế thay cá nhân trong
hoạt động thương mại điện tử

1. Về kê khai, nộp thuế: Tổ chức khai thuế
thay, nộp thuế thay cho cá nhân có hoạt
động kinh doanh thương mại điện tử theo
tháng hoặc quý theo quy định của pháp
luật về quản lý trong các trường hợp sau:

• Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà
cung cấp nền tảng số ở nước ngoài
(không có cơ sở thường trú tại Việt
Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản
phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số
cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà
cung cấp nền tảng số ở nước ngoài;

• Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch
thương mại điện tử thực hiện việc khai
thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân
theo lộ trình của cơ quan thuế. 

2. Hồ sơ khai thuế (Điều 16, Thông tư số
40/2021/TT-BTC)

• Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh
doanh (Mẫu số 01/CNKD);

• Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh
doanh (Mẫu số 01-1/BK-CNKD);

• Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh
(nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp
đồng).

(Công văn số 11240/CTBDU-TTHT ngày
07/07/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Bình Dương)

Quản lý Thuế
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Kê khai thuế Thu nhập cá nhân đối
với các tổ chức, cá nhân không phát
sinh chi trả thu nhập chịu thuế Thu 
nhập cá nhân

• Trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh
trả thu nhập chịu thuế Thu nhập cá
nhân (“TNCN”) mới thuộc diện phải
khai thuế TNCN theo tháng/quý.

• Trường hợp tổ chức, cá nhân không
phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN 
tháng/quý nào thì không phải khai
thuế TNCN của tháng/quý đó.

(Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày
01/07/2021 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

VĂN BẢN MỚI

Chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/07/2021 và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 ban 
hành bởi Chính phủ:

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% 
trong 12 tháng (từ ngày 01/07/2021 
đến hết ngày 30/06/2022);

Số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp sẽ sử dụng vào mục đích
phòng chống đại dịch COVID-19 cho 
người lao động.

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử
tuất cho người lao động bị ảnh hưởng
bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải
giảm lao động từ 15% trở lên so với
thời điểm tháng 04 năm 2021;

3. Hỗ trợ chi phí cho người sử dụng lao 
động để đào tạo duy trì việc làm cho
người lao động;

4. Hỗ trợ một lần cho người lao động
tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ
việc không hưởng lương do dịch bệnh
COVID-19;  

5. Hỗ trợ một lần cho người lao động
ngừng việc do dịch bệnh Covid-19;

6. Hỗ trợ một lần cho người lao động
chấm dứt hợp đồng lao động do dịch
bệnh Covid-19;

*Cho điểm 4, 5, 6, lao động nữ đang mang 
thai và lao động nữ đang nuôi con dưới 06 
tuổi được hỗ trợ thêm bởi ngân sách nhà
nước. 

7. Hỗ trợ kinh tế cho trẻ em đang điều
trị Covid-19;

8. Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân Covid-
19;

9. Hỗ trợ một lần cho ngành du lịch và
ngành nghệ thuật phục vụ đơn vị
công;

10. Hỗ trợ một lần cho hộ kinh doanh;

11. Chính sách hỗ trợ cho vay trả lương
ngừng việc, trả lương phục hồi sản
xuất với lãi suất 0% cho người sử
dụng lao động;

12. Hỗ trợ đối với người lao động không
có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) và một số đối tượng đặc
thù khác.

(Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/07/2021 và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 ban 
hành bởi Chính phủ)

Thuế Thu nhập
cá nhân
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Khoản khoán chi công tác phí theo
quy chế công ty

Theo Công văn, trường hợp doanh nghiệp
có thực hiện khoán chi khoản phụ cấp cho
cán bộ được cử đi công tác phù hợp với
quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của
doanh nghiệp thì khoản chi này được tính
vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu 
nhập doanh nghiệp (“TNDN”).

(Công văn số 17322/CTHN-TTHT ngày
20/05/2021 ban hành bởi Cục Thuế TP. Hà
Nội)

Hỗ trợ nhận được bằng tiền cho hợp
đồng kéo dài trong nhiều năm

Trường hợp công ty nhận được khoản hỗ
trợ bằng tiền cho hợp đồng kéo dài trong
nhiều năm, và khoản hỗ trợ này không
liên quan đến hoạt động sửa chữa, bảo
hành, quảng cáo, khuyến mại thì công ty 
thực hiện khai nộp thuế TNDN. Khoản thu
nhập tính thuế TNDN được xác định một
lần và không thực hiện phân bổ cho nhiều
kỳ, thời điểm xác định thu nhập để tính
thuế TNDN là thời điểm công ty nhận
được khoản hỗ trợ nêu trên.

(Công văn số 933/TCT-DNL ngày
01/04/2021 ban hành bởi Tổng cục Thuế)

Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế
Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở
sản xuất phụ thuộc không trực tiếp
bán hàng, không phát sinh doanh thu, 
khác địa bàn với trụ sở chính

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng doanh
thu, chi phí, thu nhập chịu thuế từ hoạt
động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi
thuế của cơ sở phụ thuộc;

Trường hợp doanh nghiệp không tính
riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hưởng ưu đãi thuế thì thu
nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
hưởng ưu đãi thuế được xác định bằng
tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ
phần trăm của doanh thu hoặc chi phí
được trừ của hoạt động hưởng ưu đãi
thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí
được trừ trong kỳ tính thuế.

(Công văn số 10779/CTBDU-TTHT ngày
25/06/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Bình Dương) 

Thuế Thu nhập
doanh nghiệp
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Thuế Giá trị gia tăng

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Chính sách thuế Giá trị gia tăng đối
với cơ sở sản xuất phụ thuộc không
trực tiếp bán hàng, không phát sinh
doanh thu, khác địa bàn với trụ sở
chính

1. Về cách sử dụng hóa đơn, chứng từ
cho nguyên vật liệu và thành phẩm với trụ
sở chính: doanh nghiệp căn cứ vào
phương thức tổ chức kinh doanh và hạch
toán kế toán và lựa chọn một trong hai
hình thức sử dụng hóa đơn, chứng từ:

• Sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng
(“GTGT”);

• Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận
chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều
động nội bộ.

2. Về kê khai thuế GTGT: Đối với đơn vị/ 
cơ sở sản xuất không có hạch toán kế toán
thì doanh nghiệp khai thuế tại trụ sở chính
và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở
sản xuất phụ thuộc theo tỷ lệ cụ thể sau: 

• 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất
thuế GTGT 10%; hoặc,

• 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất
thuế GTGT 5%.

Trường hợp nếu người nộp thuế không
phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính
thì không phải nộp thuế cho địa phương

nơi có cơ sở sản xuất.

(Công văn số 10779/CTBDU-TTHT ngày
25/06/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Bình Dương) 

Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối
với dự án đầu tư không đóng
cùng địa bàn với trụ sở chính

• Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu
tư khác tỉnh, thành phố với trụ sở
chính kê khai thuế GTGT riêng cho
từng dự án đầu tư tại nơi thực hiện
dự án đầu tư.

• Ngoài ra, nếu dự án đang trong giai
đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, 
chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng
ký thuế thì Trụ sở chính tạm thời kê
khai khấu trừ thuế GTGT theo quy
định. Sau khi dự án thành lập, đơn vị
mới hoàn thành và hoàn tất thủ tục
đăng ký kinh doanh thì Trụ sở chính
tổng hợp thuế GTGT liên quan tới dự
án để bàn giao cho đơn vị mới thành
lập.

(Công văn số 11220/CTBDU-TTHT ngày
06/07/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Bình Dương)
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Thuế Nhà thầu
nước ngoài

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thuế Nhà thầu đối với hàng hóa và
dịch vụ đính kèm khi giao tại cửa
khẩu

Trường hợp công ty nước ngoài cung cấp
hàng hóa giao hàng tại cửa khẩu Việt
Nam kèm dịch vụ lắp đặt (hợp đồng tách
riêng giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ) 
thì thu nhập của nhà thầu nước ngoài
chịu thuế Nhà thầu tại Việt Nam với thuế
suất như sau:

• Đối với giá trị máy móc thiết bị: áp
dụng 1% thuế TNDN, không có nghĩa
vụ thuế GTGT nếu Công ty đã thực
hiện nộp thuế GTGT đầy đủ tại khâu
nhập khẩu máy móc thiết bị;

• Đối với giá trị các dịch vụ lắp đặt: áp
dụng 2% thuế TNDN và 5% thuế GTGT

Trường hợp công ty nước ngoài giao
hàng tại cửa khẩu nước ngoài, trong đó, 
người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, 
rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, 
chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài
về đến Việt Nam (kèm điều khoản bảo
hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của
người bán) thì thu nhập của nhà thầu
nước ngoài không thuộc đối tượng áp
dụng thuế Nhà thầu.

(Công văn số 15175/CTHN-TTHT ngày
11/05/2021 ban hành bởi Cục Thuế TP. 
Hà Nội)

Thuế Nhà thầu đối với hàng hóa
theo điều khoản quốc tế mà người
bán chịu rủi ro liên quan hàng hóa

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung
cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng
của các điều khoản thương mại quốc tế -
Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên
quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ VN 
thì thuộc đối tượng áp dụng thuế Nhà
thầu. 

(Công văn số 5615/CTDON-TTHT ngày
10/06/2021 ban hành bởi Cục Thuế tỉnh
Đồng Nai)
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Hải quan sắp rà soát doanh nghiệp
nợ thuế đến 90 ngày để cưỡng chế

Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các
tỉnh tiến hành rà soát tất cả các doanh
nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 
ngày để áp dụng ngay các biện pháp đôn
đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Theo đó, đối với biện pháp "dừng làm thủ
tục hải quan", cơ quan Hải quan sẽ gửi
thông báo cho doanh nghiệp và đăng tải
công khai trên trang web ngành Hải quan
trước ít nhất 05 ngày. 

Quyết định cưỡng chế nợ thuế chỉ chấm
dứt kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ nợ
thuế hoặc được cho phép nộp dần/ gia
hạn nợ thuế hoặc được miễn nộp. Ngành
Hải quan sẽ đồng thời gửi Thông báo nợ
thuế cho doanh nghiệp (nếu trễ hạn quá
30 ngày) và đăng tải công khai các khoản
nợ thuế lên trang web Hải quan để doanh
nghiệp chủ động tra cứu, khai nộp.

(Công văn số 2893/TCHQ-TXNK ngày
14/06/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan)

Các trường hợp cho phép nhập khẩu
bao bì in sẵn thông tin xuất xứ của
nước ngoài

Tổng cục Hải quan lưu ý, việc cấm nhập
khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài chỉ
áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu
bao bì theo loại hình kinh doanh tiêu
dùng, không trực tiếp phục vụ cho hoạt
động sản xuất của doanh nghiệp.

Cơ quan Hải quan vẫn cho phép nhập
khẩu bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài
trong các trường hợp sau:

• Bao bì in sẵn thông tin xuất xứ nước
ngoài (như chai, lọ, tuýp...) được nhập
khẩu, kèm theo thành phẩm, bán
thành phẩm có xuất xứ phù hợp với
xuất xứ đã được ghi trên bao bì nhập
khẩu, để chia tách, đóng gói sau đó
xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa;

• Bao bì in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước
ngoài được nhập khẩu để thay thế cho
bao bì đóng gói hàng hóa nhập khẩu
trước đó đã bị hư hỏng, với điều kiện
bao bì nhập thay thế phải giống hệt với
bao bì bị hư hỏng.

(Công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày
21/06/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan, hướng dẫn tiếp theo cho Công văn
số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2021)

Doanh nghiệp tự giác khai bổ sung 
mã HS sau khi giám định sẽ được
miễn tiền chậm nộp

Căn cứ quy định tại Điều 46, Thông tư số
38/2015/TT-BTC, đối với hàng hóa nhập
khẩu phải giám định để đảm bảo xác định
chính xác mã số HS, doanh nghiệp được
tạm nộp thuế theo mã HS tự khai. Sau khi
có kết quả giám định, nếu khác mã HS so 
với mã khai ban đầu thì phải khai bổ sung 
theo mã HS đúng và nộp tiền thuế chênh
lệch nếu có.

Cần lưu ý, nếu doanh nghiệp tự giác khai
bổ sung mã HS sau khi có kết quả giám
định thì được miễn tiền chậm nộp. Ngược
lại, nếu không tự giác khai bổ sung thì bị
cơ quan hải quan ấn định thuế và phải
chịu thêm tiền chậm nộp và tiền phạt
(nếu có).

(Công văn số 3189/TCHQ-TXNK ngày
24/06/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan)

Thương mại và 
Hải quan
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Hàng tái xuất sau khi chuyển tiêu thụ
nội địa không được hoàn thuế Nhập
khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 19, Luật
thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu số
107/2016/QH13, hàng hóa tái xuất sẽ
thỏa điều kiện hoàn thuế Nhập khẩu nếu
"chưa qua sử dụng, gia công, chế biến".

Trường hợp Công ty đã nhập khẩu hàng
hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, sau
đó đăng ký tờ khai chuyển tiêu thụ nội
địa, nộp đủ thuế nhưng sau đó, lô hàng
này lại tái xuất khẩu ra nước ngoài thì cơ
quan hải quan cho rằng không đủ cơ sở
xác định hàng tái xuất chính là hàng tạm
nhập trước đây và không đáp ứng điều
kiện "chưa qua sử dụng, gia công, chế
biến" tại Việt Nam nên không được xét
hoàn thuế Nhập khẩu.

(Công văn số 3191/TCHQ-TXNK ngày
24/06/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan)

Hướng dẫn về việc áp dụng mã loại
hình xuất khẩu/ nhập khẩu cho hàng
hóa có nguồn gốc nhập khẩu

B13 - Trường hợp công ty trực tiếp nhập
khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt
Nam, sau đó xuất kinh doanh chính mặt
hàng này sang nước thứ 3.

B11 - Trường hợp công ty mua hàng hóa
có nguồn gốc nhập khẩu từ nhà cung cấp
trong nước để xuất kinh doanh ra nước
ngoài.

A41 - Trường hợp cho doanh nghiệp FDI 
nhập khẩu hàng kinh doanh theo giấy
chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu

(Công văn số 1648/HQTPHCM-GSQL ngày
25/06/2021 ban hành bởi Cục Hải quan
TP. Hồ Chí Minh)

Đăng ký mã số EORI theo Hiệp định
UKVFTA

Nhà xuất khẩu từ Vương Quốc Anh sẽ
phải đăng kí mã số EORI (Econommic
Operators Registration and Identification) 
mới thay cho hệ thống REX trước đây.

(Công văn số 1249/GSQL-GQ4 ngày
28/06/2021 ban hành bởi Tổng cục Hải
quan)

Thương mại và 
Hải quan
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