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CHÍNH SÁCH MỚI
số 52/2021/NĐ-CP ngày

Năm 2021, các doanh nghiệp, hộ cá

19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn

nhân kinh doanh sẽ tiếp tục được ân

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

hạn nộp thuế do dịch.

Nghị

định

(GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp

-

So với chính sách ân hạn thuế

(TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

năm 2020 thì năm 2021 này sẽ

và tiền thuê đất trong năm 2021.

có thêm nhiều ngành, lĩnh vực

Số thuế được ân hạn nộp trong năm 2021

được ân hạn.

bao gồm:

-

Trong đó, lĩnh vực sản xuất sẽ

- Thuế GTGT: số thuế phải nộp từ tháng 3

có thêm các ngành nghề sau:

- tháng 8/2021 hoặc phải nộp của quý 1,

xuất bản, điện ảnh, sản xuất

quý 2/2021. Trong đó, gia hạn 5 tháng cho

chương trình truyền hình, xuất

số thuế của tháng 3 - tháng 6; 4 tháng cho

bản âm nhạc; khai thác dầu

số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế

thô, khí đốt; sản xuất đồ uống;

của tháng 8.

sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh

- Thuế TNDN: số thuế tạm nộp của quý 1,

chế; sản xuất hóa chất; sản xuất

quý 2 năm 2021; gia hạn trong 3 tháng.

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;

- Riêng thuế GTGT, thuế TNCN của hộ cá

sản xuất mô tô, xe máy; sửa

nhân kinh doanh: toàn bộ số thuế của năm

chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy

2021; gia hạn đến ngày 30/12/2021.

móc thiết bị...

- Tiền thuê đất: phải nộp đầu năm 2021;gia
hạn 6 tháng từ ngày 31/5/21.
Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sẽ có thêm các
ngành: phát thanh, truyền hình; lập trình máy
vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác
liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin;
dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
4 THÁNG ĐẦU NĂM
2021
Không có dự án quy mô khủng
được cấp phép trong tháng
4/2021, tổng vốn đăng ký mới,
điều chỉnh và góp vốn mua cổ
phần của nhà đầu tư nước
ngoài trong 4 tháng đầu năm
giảm nhẹ so với cùng kỳ...

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cho biết: tính đến
20/4/2021, tổng vốn đăng ký
cấp mới, điều chỉnh và góp
vốn mua cổ phần của nhà đầu
tư nước ngoài đạt 12,25 tỷ
USD, giảm 0,7% so với cùng
kỳ năm 2020.
Sự khả quan, theo đánh giá
của chuyên gia, không chỉ ở
số vốn đăng ký mà ở cả vốn
giải ngân. Theo Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, vốn giải ngân vẫn
giữ được đà tăng, khi đạt 5,5
tỷ USD, tăng 6,8% so với
cùng kỳ năm 2020. Điều này
cho thấy Việt Nam vẫn là
điểm đến đầu tư hấp dẫn đối
với nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị

định

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU
DÙNG QUÝ 1. 2021

số 44/2021/NĐ-CP ngày

31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn

Các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho

thực hiện về chi phí được trừ khi xác

phòng chống dịch Covid-19, không

định thu nhập chịu thuế TNDN đối với

phân biệt bằng tiền hay viện vật

khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh

đều được hạch toán nếu đáp ứng

nghiệp, tổ chức cho các hoạt động

các điều kiện sau:

phòng, chống dịch COVID-19.

(i) Ủng hộ, tài trợ cho hoạt động

(iii) Có đủ hồ sơ chi ủng hộ, tài trợ, gồm:

phòng chống dịch tại Việt Nam

biên bản xác nhận tài trợ (giấy hoặc điện

(tức không chấp nhận khoản ủng

tử) có chữ ký đóng dấu của doanh

hộ phòng chống dịch ở nước

nghiệp và bên nhận tài trợ; hóa đơn,

ngoài);

chứng từ chi tài trợ.

(ii) Ủng hộ, tài trợ thông qua các

Cần lưu ý, việc hạch toán khoản chi ủng

tổ chức quy định tại khoản 2 Điều

hộ, tài trợ cho phòng chống dịch chỉ

2 Nghị định này (gồm: bệnh viện,

được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN

trường học, cơ sở cách ly tập

năm 2020 và 2021.

trung, quân đội, cơ quan báo chí,

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ

các cơ quan nhà nước có chức

ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế

năng huy động tài trợ, quỹ từ

TNDN năm 2020 và năm 2021

thiện, quỹ nhân đạo...);

Lạm phát cơ bản tháng 3/2021
giảm 0,12% so với tháng 2/2021,
tăng 0,73% so với cùng kỳ năm
2020. Bình quân quý I/2021 lạm
phát cơ bản tăng 0,67% so với
cùng kỳ năm 2020, cao hơn mức
CPI bình quân chung (tăng
0,29%) chủ yếu do giá mặt hàng
xăng, dầu và điện sinh hoạt giảm
mạnh so với cùng kỳ 2020. Mức
lạm phát cơ bản tháng 3 và quý
I/2021 so với cùng kỳ 2020 đều
là mức thấp nhất trong 5 năm trở
lại đây.
Nhiều yếu tố làm tăng CPI
Theo dự báo của các chuyên gia
trong lĩnh vực này, trong năm
2021, thị trường, giá cả ở Việt
Nam có nhiều yếu tố làm tăng
CPI.
Trong đó, đáng lưu ý nhất là giá
nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu
trên thị trường thế giới được dự
báo tăng trở lại khi các loại vắcxin Covid-19 được tiêm chủng
trên diện rộng và dịch được
khống chế; kinh tế thế giới tăng
trưởng trở lại.
Cùng với đó, tình hình thiên tai,
dịch bệnh ở Việt Nam được dự
báo vẫn diễn biến phức tạp sẽ
ảnh hưởng lớn đến hoạt động
sản xuất nông nghiệp, cung - cầu
hàng hóa trên thị trường...
Theo dự báo của giới chuyên gia,
CPI của Việt Nam bình quân năm
2021 so với năm 2020 sẽ tăng ở
mức 3,2% - 3,8%.
Nguồn: Thoioibaotaichinh.vn

Nghị

định

số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của Chính
phủ quy định chính sách trợ giúp
xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/7/2021.
Kể từ ngày 1/7/2021, "mức chuẩn
trợ giúp xã hội" sẽ được tăng từ
270.000 lên 360.000 đồng/tháng.
Theo đó, các mức trợ cấp xã hội,
mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc,
nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi
dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội
và các mức trợ giúp xã hội khác tính
theo "mức chuẩn trợ giúp xã hội"
cũng sẽ tăng theo tương ứng.
Cư dân chung cư cần phải làm gì
khi chủ đầu tư không chịu tổ
chức Hội nghị nhà chung cư?
Theo quy định tại khoản 5 Điều 1
Thông tư 06/2019/TT-BXD, trường
hợp nhà chung cư đã được đưa vào sử

Chuyên mục: Bất động sản
và Xây dựng cơ bản.
Chứng chỉ thiết kế hạng I có thể
thiết kế tất cả các cấp công trình
Công
văn
số 1484/BXDHĐXD ngày 6/5/2021 của Bộ
Xây dựng về năng lực hoạt động
xây dựng của tổ chức (1 trang)

NHNN yêu cầu tăng cường thẩm
định các khoản vay đầu tư BĐS và
chứng khoán
Công
văn
số 3029/NHNNTTGSNH ngày 29/4/2021 của
Ngân hàng Nhà nước về một số
vấn đề trong hoạt động của các
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài (4 trang)

Sửa đổi các quy định liên quan đến
dự án đầu tư nhà ở xã hội
Nghị
định
số 49/2021/NĐCP ngày 1/4/2021 của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều
của Nghị định
số 100/2015/NĐ-CP ngày
20/10/2015 của Chính phủ về
phát triển và quản lý nhà ở xã hội
(20 trang)

Cách tính giá đất được giảm trừ
thuế GTGT khi bán nhà chung cư

dụng trên 12 tháng và đã bàn giao đủ

Theo quy định tại khoản 10 Điều 7

50% số căn hộ nhưng chủ đầu tư vẫn
không tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Thông tư 219/2013/TT-BTC , giá
tính thuế GTGT của hoạt động

lần đầu để bầu Ban quản trị thì các chủ
căn hộ được cử đại diện nộp đơn đề

chuyển nhượng BĐS được giảm trừ
giá đất, gồm tiền sử dụng đất và chi

nghị UBND phường đứng ra tổ chức Hội
nghị này.

phí bồi thường, giải phóng mặt
bằng.

Thời hạn tổ chức là trong vòng 30 ngày

Đối với trường hợp bán nhà chung

làm việc, kể từ ngày UBND phường
nhận được đơn đề nghị.

cư, giá đất được trừ tính cho 1m2
nhà sẽ xác định bằng cách lấy tổng
giá đất được trừ chia (:) số m2 sàn
xây dựng (trừ phần diện tích dùng
chung như hành lang, cầu thang,
tầng hầm, công trình dưới mặt đất).

LƯU Ý VỀ THUẾ TNDN, TNCN, XK-NK
CƠ QUAN THUẾ ĐƯA HÀNG LOẠT NHÓM ĐỐI TƯỢNG VÀO 'TẦM NGẮM'
Cơ quan thuế cũng tập trung vào các doanh nghiệp (DN) mở trang web bán
hàng, cung cấp dịch vụ do DN trực tiếp sản xuất, kinh doanh; cá nhân trực
tiếp bán hàng, cung cấp dịch vụ trên các trang mạng xã hội; tổ chức, cá nhân
cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã
hội nước ngoài Google, Facebook, Youtube…đến các cá nhân có thu nhập
thông qua mạng internet đều được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đưa vào "tầm
ngắm' nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Những điểm mới về khai thuế điện tử

Những điểm mới về quy định

từ 3/5/2021

Luật Thuế xuất khẩu, thuế

Công văn 1194/TCT-KK ngày 20/04/2021 của

nhập khẩu

Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung

Ngày 15/03/2021, Chính phủ ban

mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng

hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP về

dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của

đó, có một số quy định mới quan trọng như

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày

sau:

01/9/2016 của Chính phủ. Một số

-

Bổ sung các thủ tục thuế được kê khai
điện tử gồm: xác nhận đã thực hiện

Không còn giới hạn giá trị tối

đa để được miễn thuế đối với quà

giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ

biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo.
-

nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà

Cho phép khai thuế điện tử thông qua

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

các trang website khác đã kết nối với

là thành viên từ 25/4/2021.

dịch vụ công quốc gia; Website của Bộ
Tài chính; Website của cơ quan nhà

-

Bổ sung 02 trường hợp không

thu thuế xuất nhập khẩu:
+ Hàng hóa thuộc đối tượng hoàn

nước khác.

thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy

Về địa chỉ email đăng ký nhận các

định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35,

thông báo, quyết định từ cơ quan thuế,

Điều 36, Điều 37 Nghị định này.

chỉ được đăng ký 01 email và email này
phải là email đã dùng để đăng ký thuế
hoặc đăng ký kinh doanh.

Giá Bitcoin đã rớt
xuống 34.000 đô la/
bitcoin kể từ khi
Trung Quốc áp đặt
biện pháp khống chế
tiền điện tử

Miễn thuế cho hàng hóa xuất

thuế...

website của Tổng cục Thuế, như: Cổng

-

-

nghĩa vụ thuế; bù trừ tiền thuế, miễn
thuế, gia hạn nộp thuế, nộp dần nợ
-

điểm mới đáng lưu ý:

Mỹ cán mốc tiêm
chủng 200 triệu liều
vaccine trong 100
ngày. 1/3 dân số Mỹ
đã hoàn thành tiêm
chủng.

+ Hàng hóa không phải nộp thuế nhập
khẩu, thuế xuất khẩu quy định tại
Điều 33, Điều 34 Nghị định này.

Đồng USD dao động
quanh ngưỡng thấp
nhất từ đầu năm tới
nay. Giá vàng tăng
nhẹ và giá dầu thô
cũng tăng nhẹ quý
1/2021.

Công ty nhà nước không bắt buộc lập

Chế độ kế toán dành cho công

"báo cáo tài chính nhà nước"

ty cổ phần hóa từ đơn vị sự

Công

văn

số

244/QLKT-NN

ngày

7/4/2021 của Bộ Tài chính về việc lập báo
cáo tài chính nhà nước
Theo quy định tại Điều 30 Luật Kế toán
số 88/2015/QH13, việc lập Báo cáo tài
chính (BCTC) nhà nước thuộc trách
nhiệm của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà
nước. Các công ty nhà nước không phải
lập BCTC này.
Thay vào đó, các Công ty nhà nước chỉ
phải lập BCTC theo quy định của chế độ
kế toán đang áp dụng.
"Báo cáo tài chính nhà nước" là Báo cáo
hợp nhất các BCTC của cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
kinh tế và các đơn vị khác thuộc khu vực
nhà nước, dùng để tổng hợp và thuyết
minh về tình hình tài chính nhà nước, kết
quả hoạt động tài chính nhà nước và lưu
chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà
nước trên phạm vi toàn quốc và từng tỉnh
(khoản 1 Điều 30 Luật Kế toán số
88/2015/QH13.

nghiệp công lập
Thông tư số 26/2021/TT-BTC
ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công tác kế toán khi
thực hiện chuyển đổi đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty
cổ phần

Quy trình cấp giấy chứng nhận
ATTP đối với nhà hàng tại TP.
HCM
Quyết định ban hành Quy trình cấp
giấy chứng nhận ATTP đối với các cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà
hàng, quán ăn) trên địa bàn TP.
HCM. Theo đó, phí thẩm định ATTP
đối với nhà hàng, quán ăn là 700.000
đồng/lần (nếu quy mô phục vụ dưới
200 suất) và 1.000.000 đồng/lần

Theo Thông tư này, các đơn vị

(nếu quy mô phục vụ từ 200 suất trở
lên). Thời hạn giải quyết là 20 ngày

sự nghiệp công lập phải thực hiện

hợp lệ. Quyết định có hiệu lực thi

cơ chế tài chính áp dụng cho các

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hành kể từ ngày ký.

đơn vị sự nghiệp công lập và hạch
toán theo chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp ban hành tại

Thuê kế toán bên ngoài được
hạch toán chi phí bằng bảng kê

Thông tư 107/2017/TT-BTC cho

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-

đến thời điểm chính thức chuyển

BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

đổi thành công ty cổ phần.

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày

Sau khi chuyển đổi thành công

22/6/2015) hướng dẫn về thuế TNDN

ty cổ phần, sẽ hoạt động theo

quy định các khoản trừ được chi và

Luật Doanh nghiệp, các Luật

không được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN thì về nguyên tắc, Công

chuyên ngành và hạch toán theo

ty thuê cá nhân cung cấp dịch vụ cho

chế độ kế toán dành cho doanh

Công ty thì phải có Hợp đồng dịch vụ

nghiệp ban hành tại Thông tư
200/2014/TT-BTC.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01/6/2021.

hoặc Biên bản thỏa thuận với cá nhân thì
khi chi tiền cho cá nhân, Công ty phải
lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ
mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm
theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) tính
vào chi phí được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN.

Bản tin AISC được ban hành theo tháng, quý và năm, cập nhật các chính
sách về thuế, kế toán, tài chính nổi bật cung cấp nhân viên, đối tác quý
khách hàng quan tâm.

Nếu quý doanh nghiệp gặp bất cứ vấn đề gì về tài chính, thuế, kế toán và các vấn đề khác
trong quản trị doanh nghiệp, hãy gọi Chúng tôi

Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)

Tel: +84 3832 9129
www.aisc.com.vn

389A Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3, Tp.HCM.

