
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. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; 

2. Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại cho cá nhân 

kinh doanh ; and 

3. Hướng dẫn về xuất hóa đơn khi chuyển nhượng đất và tài sản hình thành trên đất. 
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH 

TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 
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Vào ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh do-

anh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

Bộ Y tế phối hợp với các cá nhân, tổ chức: 

• Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm bao 

gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; 

• Ban hành văn bản hướng dẫn việc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực 

hiện việc tự xét nghiệm và việc công nhận kết quả xét nghiệm; và 

• Nghiên cứu cơ chế, hướng dẫn, tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin. 

Bộ Thông tin và Truyền thông: 

• Ban hành sổ tay điện tử hướng dẫn ứng phó với COVID-19; và 

• Xây dựng nền tảng công nghệ số để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải để vận chuyển hàng hóa an toàn, 

thông suốt.  

Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và 

đời sống. 

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác 

nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực 

theo quy định để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực 

hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

• Ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn;  

• Đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và năm 2021; và 

• Chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định/ điều kiện về việc cấp/ gia hạn/ xác nhận giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới. 

Bộ Tài chính: 

• Triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Đồng thời, triển khai chính sách thuế ưu đãi đối 

với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; và 

• Xem xét, nghiên cứu tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 

năm 2021. Đồng thời, xem xét việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch 

vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống 

còn 30 ngày. 
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HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KÊ KHAI, NỘP THUẾ CÁC KHOẢN HỖ 

TRỢ, THƯỞNG, KHUYẾN MẠI CHO CÁ NHÂN KINH DOANH  

Cục thuế Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1457/CT-TTHT đề ngày 24/3/2021 để hướng dẫn về 

việc kê khai, nộp thuế các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại cho cá nhân kinh doanh. Nội dung chính như 

sau: 

• Các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại mà tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận được là các khoản thu nhập chịu 

thuế GTGT. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp 

luật. 

• Trong trường hợp tổ chức chi trả các khoản hỗ trợ, thưởng, khuyến mại bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá 

nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm 

khai thuế thay và nộp thuế thay theo quy định của pháp luật. 

HƯỚNG DẪN VỀ XUẤT HÓA ĐƠN KHI CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT 

VÀ TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRÊN ĐẤT 

Vào ngày 1/9/2021, Cục thuế Tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 8079/CTHDU-TTHT để hướng 

dẫn về xuất hóa đơn khi chuyển nhượng đất và tài sản hình thành trên đất. Một số nội dung chính như sau: 

• Hoạt động chuyển nhượng nhà xưởng, tài sản hình thành trên đất giữa các doanh nghiệp chế xuất không thuộc 

đối tượng chịu thuế GTGT. 

• Hóa đơn sử dụng cho hoạt động này là hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn phải ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân 

trong khu phi thuế quan”. 
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