
THÁNG 02/2021 
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật 

hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản  

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai  

quan tâm đến các chính sách và quy định  

của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch  

Covid-19; 

2. Chuyển lợi nhuận cho công ty mẹ ở nước ngoài; 

và 

3. Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập,  

tái xuất phục vụ dự án đầu tư. 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 
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CHI PHÍ CÁCH LY Y TẾ, KHÁM, CHỮA BỆNH  
VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ  

TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

Vào ngày 08/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số  

16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc 

thù trong phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung chính sau đây: 

“ 

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt 

Nam chỉ được cách ly tại khách sạn, resort và phải tự trả tất cả các chi phí như chi phí 

đưa đón đến nơi cách ly; chi phí xét nghiệm sàng lọc; chi phí ăn, ở, sinh hoạt theo 

mức giá do khách sạn, resort công bố. 

Đối người Việt Nam trong nước thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung nếu chọn 

tại nơi cách ly là khách sạn hay resort thì chịu các khoản phí như đối với người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong trường hợp chọn địa điểm cách 

ly là cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do Nhà nước bố 

trí thì chỉ phải chi trả tiền ăn theo mức 80.000VND/người/ngày, các khoản còn lại do 

Ngân sách Nhà nước chi trả.  



8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  
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Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 681/CT-TTHT đề ngày 25/01/2021 

về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp có nhận vốn đầu tư trực tiếp từ 

nhà đầu tư nước ngoài, để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định về đầu tư, doanh nghiệp 

phải thực hiện như sau: 

Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài 

chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định. 

Sau khi nộp các giấy tờ trên, doanh nghiệp nộp bản gốc Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước 

ngoài theo mẫu được quy định cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Việc nộp thông báo 

này phải được thực hiện trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất 07 ngày làm việc. 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ 

thuế. 

CHUYỂN LỢI NHUẬN  
CHO CÔNG TY MẸ Ở NƯỚC NGOÀI  

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA  
TẠM NHẬP, TÁI XUẤT PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8210/

TCHQ-TXNK đề ngày 31/12/2020 hướng dẫn về chính 

sách thuế đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất 

phục vụ dự án đầu tư với các nội dung chính như sau 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của 

các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để 

thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công 

trình phải nộp thuế nhập khẩu và không thuộc các 

trường hợp hoàn thuế nhập khẩu theo quy định. 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của 

các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để 

thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng không chịu thuế 

giá trị gia tăng. Trường hợp hết thời hạn tạm nhập 

nhưng doanh nghiệp không tái xuất đối với số hàng hóa 

này thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy 

định.  

http://www.blawyersvn.com/

