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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. Thanh toán bằng ví điện tử; 

2. Cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; và 

3. Hướng dẫn về việc vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt. 
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Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 

20524/CTHN-TTHT đề ngày 09/06/2021 để 

hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng 

ví điện tử với nội dung như đáng lưu ý như sau: 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có 

chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản 

của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình 

thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy 

nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim 

điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán 

khác theo quy định. 

THANH TOÁN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ 

và đợi đến lượt mình được tiêm chủng khi được 
thông báo. 

• Người dân cảnh giác trước những lời mời đăng 
ký tiêm Vắc Xin lan truyền trên mạng xã hội, tin 
nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác và 
chỉ đi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đủ điều kiện 
hoạt động. 

• Tuyệt đối không tiêm chủng những loại Vắc Xin 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y 
Tế kiểm định, cấp phép.  

• Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm 
chủng Vắc Xin không rõ ràng hay có dấu hiệu 
lừa đảo, người dân cần báo ngay cho chính 
quyền địa phương và cơ quan y tế địa phương. 

CẢNH BÁO VỀ LỪA ĐẢO, GIẢ MẠO TIÊM CHỦNG VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19 

Vào ngày 14/6/2021, Bộ Y Tế đã ban hành Công 
văn số 4719/BYT-TT-KT về việc tăng cường 
truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 (“Vắc Xin”) với 
những nội dung khuyến cáo như sau: 

• Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu 
cầu nhập khẩu Vắc Xin cần đàm phán trực tiếp 
với các nhà sản xuất, hạn chế thông qua trung 
gian. Nếu qua trung gian phải được xác nhận và 
ủy quyền của nhà sản xuất. 

• Các loại Vắc Xin sử dụng tại Việt Nam phải 
được Bộ Y Tế cấp phép. Mỗi lô Vắc Xin được 
nhập về Việt Nam phải được Cục Quản lý Dược, 
Bộ Y Tế kiểm soát và cấp phép lưu hành;  

• Mỗi lô Vắc Xin nhập khẩu trước khi đưa ra sử 
dụng phải được Viện Kiểm định Quốc gia Vắc 
xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y Tế kiểm định đạt 
tiêu chuẩn chất lượng và cấp giấy chứng nhận 
xuất xưởng lô Vắc Xin theo quy định. 

• Theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y Tế đang đàm 
phán với các nhà sản xuất để mua và nhập khẩu 
số lượng lớn Vắc Xin để tiêm chủng miễn phí 
cho tất cả người dân đang sinh sống tại Việt 
Nam. Do đó, người dân bình tĩnh cần bình tĩnh 



HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC VỀ TRÍCH LẬP DỰ 

PHÒNG RỦI RO ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT 

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 
990/TCT-DNL đề ngày 06/4/2021 về việc 
vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro 
đối với trái phiếu đặc biệt của Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn (“Ngân hàng SCB”) với 
những nội dung chính sau: 

• Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được thành lập hợp pháp tại 
Việt Nam thực hiện trích lập và xử lý các 
khoản dự phòng. Riêng đối với dự phòng 
rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
thực hiện trích lập và sử dụng theo quy 
định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
ban hành sau khi thống nhất với Bộ Tài 
Chính. 

• Trái phiếu đặc biệt là giấy tờ có giá có 
thời hạn do Công ty Quản lý tài sản phát 
hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng. 

• Trong thời hạn của trái phiếu đặc biệt, tổ 
chức tín dụng bán nợ phải trích lập dự 
phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 
vào chi phí hoạt động. Hằng năm, trong 
thời hạn 05 ngày làm việc liền kề trước 
ngày tương ứng với ngày đáo hạn của trái 
phiếu đặc biệt, tổ chức tín dụng bán nợ 
phải trích lập đầy đủ số tiền dự phòng cụ 
thể tối thiểu của năm trích lập đối với 
từng trái phiếu đặc biệt. 

• Thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt là 
thời hạn của trái phiếu đặc biệt khi Công 
ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ 
xấu từ tổ chức tín dụng. Gia hạn thời hạn 
của trái phiếu đặt biệt là việc kéo dài thời 

hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành, 
đảm bảo tổng thời hạn gia hạn và thời gian 
gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không 
quá 10 năm kể từ ngày phát hành. 

• Trường hợp tổ chức tín dụng được Ngân 
hàng Nhà nước chấp thuận gia hạn thời 
hạn trái phiếu đặc biệt, nếu chênh lệch thu 
phí trước thuế thực tế trong năm của tổ 
chức tín dụng lớn hơn chênh lệch thu chi 
trước thuế dự kiến đã báo cáo Ngân hàng 
Nhà nước: 

• Tổ chức tín dụng được sử dụng tối đa 
phần chênh lệch này để trích lập bổ 
sung dự phòng đối với các trái phiếu 
đặc biệt đã được chấp thuận gia hạn 
ngay trong năm đó;  

• Phần chênh lệch này được sử dụng cho 
đến khi số tiền dự phòng đối với trái 
phiếu đặc biệt sau khi được trích lập bổ 
sụng bằng số tiền dự phòng phải trích 
lập.  

Việc trích lập bổ sung dự phòng được áp 
dụng đối với trái phiếu đặc biệt đã được 
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gia hạn. 
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