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THUẾ GTGT & THUẾ TNCN 

Điều kiện để một số dụng cụ, thiết bị y tế áp dụng mức thuế suất thuế 
GTGT 5% 

Ngày 11/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2021/TT BTC sửa đổi, bổ 

sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015). 

Ngày 11/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 

Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT. 

Theo đó, ngoài một số dụng cụ thiết bị đã được liệt kê cụ thể như bơm kim tiêm; dụng cụ phòng 

tránh thai…, thì các dụng cụ thiết bị y tế nếu có một trong các loại giấy tờ sau sẽ được áp dụng 

mức thuế suất thuế GTGT 5%: 

▪ Giấy phép nhập khẩu; 

▪ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

▪ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo 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 ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, 

bổ sung (nếu có). 

(Hiện hành, tại Thông tư 219/2013 quy định các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế 

khác theo xác nhận của Bộ Y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5%). 

Thông tư 43/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. 

Thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, 

thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có một số 

điểm nổi bật như sau: 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 

dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Hộ kinh doanh có trách nhiệm khai 

thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể nộp thuế theo các phương pháp sau: Phương pháp 

kê khai; Nộp thuế theo từng lần phát sinh; Nộp thuế theo phương pháp khoán. Các quy định 

liên quan đến việc lựa chọn các phương pháp này được trình bày chi tiết trong Thông tư.  

Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=219%2f2013%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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THUẾ TNDN 

Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP 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. Nội dung cụ thể như sau: 

▪ Doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01 tháng 

01 năm 2015;  

▪ Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại 

Luật số 71/2014/QH13; và  

▪ Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP 

nhưng không quy định chuyển tiếp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được 

cấp phép và hoạt động trước ngày 01/01/2015. 

Nghị định 57/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/6/2021. 
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GIAO DỊCH LIÊN KẾT 

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 

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-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 nghiệệp có giao dịch liên kết. Nội dung cụ thể như sau: 

▪ Đối tượng áp dụng: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, thưc hiện giao dịch liên kết với các bên có 

quan hệ liên kết và có đề nghị với cơ quan thuế về việc áp dụng APA. 

▪ Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là giao dịch phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

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

và sẽ tiếp tục diễn tra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA. 

- Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có 

cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 

6 và Điều 7 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, 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. 

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

dụng Hiệp định thuế. 

▪ Quy trình áp dụng APA: 

- Giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính vì giai đoạn tham vấn không còn là giai đoạn 

bắt buộc. 

- Quy trình áp dụng APA vẫn tiếp tục yêu cầu các giai đoạn bắt buộc bao gồm nộp hồ sơ 

chính thức, thẩm định, đàm phán, ký kết và thực hiện APA. 

- Mốc thời gian cho từng giai đoạn bắt buộc trên không được quy định cụ thể. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2021. 
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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