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HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

Thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành 

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định sẽ là 06 địa phương 

bắt đầu thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo Công văn 10847 của Bộ Tài 

chính. 

Như vậy, các doanh nghiệp tại các 06 tỉnh, thành phố nêu trên cần đặc biệt lưu ý về việc thí 

điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP 

và Thông tư 78/2021/TT-BTC. 

Trên cả nước, từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử chính thức được áp dụng.  

https://luatvietnam.vn/thue/cong-van-10847-btc-tct-211683-d6.html
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THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người 

dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người 

nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không 

quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. 

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường 

hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, 

năm 2021. 

Hướng dẫn về thuế TNDN với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu 

Từ ngày 01/11/2021, Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/5/2014, có 

hiệu lực thi hành. 

Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 22/07/2016, có thu 

nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau: 

(1) Cơ sở được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định về thuế TNDN kể 

từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng trong từng thời kỳ bao gồm: 

▪ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008. 

▪ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013. 

▪ Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. 

(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định trên thì thực hiện kê 

khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc cơ quan 

thuế thực hiện truy thu đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các Quyết định nêu trên. 

Cơ sở trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế 

và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 01/11/2021. 

 

Từ ngày 02/11/2021, Cơ sở chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu thì phải nộp tiền chậm 

nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có). 

 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-quyet-406-nq-ubtvqh15-211321-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=71%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2014-giai-phap-thue-day-manh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-246524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1466-QD-TTg-danh-muc-hinh-tieu-chi-quy-mo-tieu-chuan-co-so-xa-hoi-hoa-trong-giao-duc-dao-tao-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-73566.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-693-QD-TTg-nam-2013-sua-doi-Danh-muc-chi-tiet-cac-loai-hinh-tieu-chi-184873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-1470-QD-TTg-sua-doi-danh-muc-tieu-chi-co-so-thuc-hien-xa-hoi-hoa-giao-duc-moi-truong-2016-317882.aspx
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THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG 

Nhiều hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT đến hết năm 2021 

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người 

dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Trong đó, từ ngày 01/11/2021 - hết 31/12/2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, 

dịch vụ sau đây: 

(1) Các nhóm dịch vụ ăn uống, lữ hành..., gồm: 

▪ Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường 

bộ khác); 

▪ Dịch vụ lưu trú; 

▪ Dịch vụ ăn uống; 

▪ Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến 

quảng bá và tổ chức tua du lịch. 

(2) Nhóm dịch vụ về nghệ thuật, giái trí..., gồm: 

▪ Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; 

▪ Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 

▪ Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; 

▪ Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; 

▪ Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. 

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (2) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, 

dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến. 

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: 

▪ Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất 

thuế giá trị gia tăng; 

▪ Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh 

thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức 

tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng. 

 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-quyet-406-nq-ubtvqh15-211321-d1.html
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HỖ TRỢ COVID-19  

Hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 

Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi nhận được danh sách người lao động 

đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông 

tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh 

thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông 

tin điều chỉnh theo quy định. 

Trong vòng 20 ngày kể  từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021, 

cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp.  

Về phía người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, chậm nhất ngày 30/11/2021 mà 

chưa nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, 

qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã 

hội, như đối với trường hợp người đã nghỉ việc. 

Như vậy, cả doanh nghiệp và người lao động đều cần phải lưu ý các mốc thời gian trên để đảm 

bảo quyền lợi. 

Miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người 

dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá 

nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch 

COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

quyết định.  

Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và 

dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim 

số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số. 

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người 

dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm 

kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. 

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. 

http://luatvietnam.vn/lao-dong/quyet-dinh-28-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-210298-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-quyet-406-nq-ubtvqh15-211321-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-quyet-406-nq-ubtvqh15-211321-d1.html
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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  

Ông Trần Viết Tú 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

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

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@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 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 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 Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

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

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@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 Văn phòng đại diện 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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