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QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ  

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Vào ngày 19/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ Luật Dân Sự 

về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (“BĐTHNV”), có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, với các nội dung nổi bật sau đây: 

Một nghĩa vụ có thể được bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp bảo đảm hoặc bằng nhiều tài sản khác nhau. Khi 

nghĩa vụ bị vi phạm và không có thỏa thuận trước, việc áp dụng biện pháp bảo đảm được quy định như sau: 

• Nghĩa vụ được bảo đảm bằng nhiều biện pháp: Bên nhận bảo đảm lựa chọn biện pháp bảo đảm hoặc áp dụng tất 

cả. 

• Nghĩa vụ được bảo đảm bằng nhiều tài sản: Bất kỳ tài sản nào cũng được dùng để BĐTHNV bị vi phạm. 

Trường hợp tài sản bảo đảm được dùng để BĐTHNV khác hoặc để thực hiện giao dịch dân sự khác mà bên nhận bảo 

đảm đang giữ bản chính Giấy chứng nhận thì người này giao bản chính Giấy chứng nhận cho chủ thể trong giao dịch 

liên quan hoặc thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận để chủ thể trong giao dịch liên quan thực hiện thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư được dùng dự án đầu tư mà Luật Đầu tư, luật khác liên quan không cấm chuyển nhượng để BĐTHNV. 

Khi bên thế chấp thực hiện quyền đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp thì phần giá trị đầu tư tăng thêm 

thuộc tài sản thế chấp. Việc đầu tư vào tài sản thế chấp phải có sự đồng ý của bên nhận thế chấp và có quyền yêu cầu 

chấm dứt việc đầu tư nếu việc đầu tư làm giảm giá trị tài sản thế chấp. 

Đối với việc xử lý tài sản thế chấp được đầu tư: 

Khi tài sản được thế chấp phát sinh tài sản mới hoặc tài sản tăng thêm do đầu tư không thuộc tài sản thế chấp theo 

thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp thì việc xử lý tài sản thế chấp được đầu tư giải quyết thực hiện như sau: 

• Tài sản mới phát sinh có thể tách rời khỏi tài sản thế chấp mà không làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài 

sản thế chấp so với giá trị của tài sản đó trước khi được đầu tư thì việc xử lý tài sản không bao gồm tài sản mới 

phát sinh. 

• Tài sản mới phát sinh không thể tách rời thì tài sản được xử lý bao gồm cả phần tài sản mới phát sinh. 

Vào ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chí xác 

định doanh nghiệp công nghệ cao. Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Công nghệ cao 2008, doanh nghiệp công 

nghệ cao phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí: 

• Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trên tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào hằng năm 

của doanh nghiệp. 

• Tỷ lệ tối thiểu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp: 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

 

STT 

 

Loại doanh nghiệp 

Tỷ lệ tổng chi  

trên giá trị tổng doanh 

thu thuần trừ giá trị đầu 

vào 

Tỷ lệ lao động  

trực tiếp  

thực hiện trên tổng số 

lao động 

1 Tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 

3.000 người trở lên 

0,5% 1% 

2 Không thuộc trường hợp 1 và có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ 

đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên 

1% 2.5% 

3 Các trường hợp còn lại 2% 5% 
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QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 

Vào ngày 12/3/2021, Bộ Tài Chính ban hành Công văn số 636/TCT-DNNCN về việc quyết toán thuế TNCN 

với nội dung như sau: 

Đối tượng phải quyết toán thuế: 

• Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (“Thu Nhập”) nếu có số thuế nộp thêm hoặc có số 

thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;  

• Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng 

liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên; 

• Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam; 

• Tổ chức trả Thu Nhập; 

• Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Đối tượng không phải quyết toán thuế: 

• Cá nhân có số thuế phải nộp sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống hoặc số thuế phải nộp 

nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ thuế tiếp theo;  

• Cá nhân có Thu Nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng 

lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ 

lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế với thu nhập này; 

• Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm 

không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm 

đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm; 

• Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập.  

Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và giảm trừ đối với mỗi người phụ 

thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 

hoặc năm tài chính (đối với tổ chức) và ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 

(đối với cá nhân) 
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