
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. Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

2. Thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm; và 

3. Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN và lệ phí môn bài đối với hoạt động giải đáp thắc mắc, 

tư vấn chăm sóc khách hàng. 

CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 
THÁNG 10/2021 
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GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ 

ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg đề ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền 
thuê đất đối với năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các nội dung chính 
như sau: 

• Các đối tượng được áp dụng bao gồm: tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà 
nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới 
hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. (“Người Thuê Đất”). 

• Mức giảm tiền thuê đất: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với Người Thuê Đất. Mức 
giảm này không áp dụng với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước 2021. 

• Trường hợp Người Thuê Đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật thì mức giảm 30% 
tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm.  

• Để được miễn giảm, Người Thuê Đất phải có Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: (i) Giấy đề nghị giảm 
tiền thuê đất năm 2021 (theo mẫu đính kèm Quyết định này); (ii) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng 
thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sáo). Sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
Người Thuê Đất sẽ nhận được Quyết định giảm tiền thuê đất. 

• Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất được nêu cụ thể tại Quyết định này. 

• Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất từ ngày 01/1/2022 trở đi thì sẽ không 
được áp dụng giảm tiền thuê đất theo Quyết định này. 

THUẾ GTGT, TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM 

Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 3530/TCHQ-TXNK đề ngày 13/7/2021 về thuế 

GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm với những nội dung sau: 

• Trường hợp nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo 

thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập 

khẩu. 

• Phần mềm điều khiển, vận hành (còn gọi là phần mềm hệ thống) là các dữ liệu, chương trình hoặc 

hướng dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác (operating 

system), khi tích hợp vào máy móc thiết bị thì có tác dụng làm trung gian giao tiếp giữa người sử 

dụng và máy móc thiết bị; cung cấp môi trường cho phép người sử dụng vận hành, điều khiển các 

chức năng của máy móc thiết bị. 

• Phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành 

nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu thì không cộng trị giá 

phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị. 

• Trường hợp công ty nhập khẩu phần mềm nâng cao được cài vào máy vi tính để nâng cấp thêm tính 

năng quản lý và điều khiển hệ thống theo yêu cầu của người dùng thì không cộng trị giá phần mềm 

điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị. 

• Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 
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Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3490/TCT-CS đề ngày 14/9/2021 về việc thực 

hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với hoạt động giải đáp thắc mắc, tư vấn chăm 

sóc khác hàng với những nội dung sau: 

• Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế 

theo quy định khi nhận phần doanh thu được chia từ Viettel của hợp đồng hợp tác kinh 

doanh sau đây: 

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng 

với Tổng Công ty Viễn thông Viettel để cung cấp dịch vụ thông tin giải đáp, chăm 

sóc khách hàng trên đầu số 1900; 

 Các bên phân chia doanh thu theo tỷ lệ đã bao gồm thuế GTGT; và 

 Viettel lập hóa đơn giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ, kê khai thuế GTGT 

theo quy định. 

• Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kê khai thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi số doanh và 

thuế GTGT tương ứng. 

• Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kê khai thuế GTGT 

theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu thì sử dụng 

hóa đơn bán hàng, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% nhân với doanh thu. 

• Đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế 

TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập dianh nghiệp 

phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế xuất. Trường hợp các 

đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của 

hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên 

doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. 

• Trường hợp đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hoạt động sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ thì phải nộp thuế môn bài theo quy định. 

CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, THUẾ TNDN VÀ LỆ PHÍ MÔN BÀI 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢI ĐÁP THẮC MẮC, TƯ VẤN CHĂM 

SÓC KHÁCH HÀNG 
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