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BẢN TIN GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU 

 

22/1/2021 | Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu. 

 

04/01/2021 | Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.  

 

29/12/2020 | Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội 

ứng phó dịch Covid-19. 

 

11/01/2021 | Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế 

TNDN đối với DN KH và CN quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. 

 

04/1/2021 | Công văn số 141/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn chính sách thuế 

GTGT đối với hàng bồi thường. 

 

14/1/2021 | Công văn số 153/TCT-CS ngày về chính sách thuế. 
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NỘI DUNG CHI TIẾT 

22/1/2021 | Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

Ngày 22/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 
 
Thông tư 06/2021/TT-BTC cung cấp cơ sở pháp lý và các biểu mẫu liên quan đến các vấn đề về 
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như:  
● Kê khai thuế cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;  
● Đồng tiền nộp thuế;  
● Thời hạn nộp thuế;  
● Hồ sơ miễn thuế và hồ sơ giảm thuế;  
● Biểu mẫu kiểm tra thuế. Thông tư 06/2021/TT-BTC cũng hướng dẫn việc xử lý các trường 
hợp chậm nộp thuế; thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và 
xóa nợ thuế. 

(Thông tư 06/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/3/2021) 

 

04/01/2021 | Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh 
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.  
2. Việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai 
trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa 
đơn của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về phối 
hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai 
trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa 
đơn của doanh nghiệp.  
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Đối tượng áp dụng  
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật Việt Nam.  
2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị 
định này.  
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh.  
4. Cơ quan quản lý thuế.  
5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. 
(Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021) 

 

29/12/2020 | Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh 

xã hội ứng phó dịch Covid-19. 

Theo Thông tư số 112, mức thu một số khoản phí, lệ phí được giảm, tiêu biểu như các khoản 
phí, lệ phí sau:  
- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;  
- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;  
- Lệ phí sở hữu công nghiệp;  
- Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài 
đến các Cảng hàng không Việt Nam;  
- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản; 
- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấp phép xuất cảnh, tem AB;  
- Lệ phí cấp Căn cước công dân;  
- Phí trong lĩnh vực y tế;  
- Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận 
tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải.  
(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 
6 năm 2021) 

 
 
 
 
 



BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH  
THÁNG 01 NĂM 2021  

  

5 

        
  

   Hotline  : 0906.713.480 – 0394.455.680 

   Website: http://www.ftac-auditing.com
   

 

 
11/01/2021 | Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế 
TNDN đối với DN KH và CN quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. 
 
Thông tư số 03 hướng dẫn về ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 
13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, khi đáp ứng được các điều kiện theo quy 
định, các doanh nghiệp này được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 
năm tiếp theo.  
(Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021) 

 

04/1/2021 | Công văn số 141/CTHN-TTHT về việc hướng dẫn chính sách thuế 

GTGT đối với hàng bồi thường. 

Trường hợp Công ty bồi thường bằng hàng hóa cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn và 
kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa.  
 
Đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định thì Công ty lập hóa 
đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC: 
“Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa 
đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và 
gạch bỏ.”  
 
Đối với khoản chi mua hàng bồi thường của Công ty nếu đáp ứng quy định theo hướng dẫn tại 
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 
 

14/1/2021 | Công văn số 153/TCT-CS ngày về chính sách thuế. 

Trường hợp hợp đồng Bảo hiểm là giao dịch giữa Khách hàng và bên Công ty Bảo hiểm, Công 
ty là người đứng ra trả phí năm đầu tiên nhưng hóa đơn lại xuất mang tên khách hàng thông qua 
Hợp đồng Bảo hiểm giữa khách hàng và Công ty Bảo hiểm thì khoản chi này không được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.  
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Đồng thời khách hàng được Công ty đóng phí gói bảo hiểm cho năm đầu tiên thì khoản phí gói 
bảo hiểm này không thuộc điều chỉnh của Luật Thuế TNCN về thu nhập chịu thuế từ quà tặng. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC 
Trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 
Thành Phố Hồ Chí Minh.  

Văn phòng giao dịch:  
11B Đường Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

 


