
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. Quy định chi tiết về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch 

Covid-19; 

2. Áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên 

gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; và 

3. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. 
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Vào ngày 27/10/2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP để quy định chi tiết về một số giải 

pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Một số nội dung chính như sau: 

• Giảm thuế TNDN: 

 Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu 

trong kỳ tính thuế năm 2021 (i) không quá 200 tỷ đồng và (ii) thấp hơn doanh thu trong kỳ tính thuế năm 

2019. 

 Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 

và 2021 sẽ không áp dụng tiêu chí (ii) phía trên. 

 Cách xác định số thuế TNDN được giảm và kê khai giảm thuế được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này. 

• Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: 

 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế TNCN, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài 

nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động kinh doanh của các tháng trong quý III và 

IV năm 2021. 

 Việc miễn thuế không được áp dụng đối với thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần 

mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng 

cáo số. 

 Với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động kinh do-

anh các tháng trong quý III và IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế bù trừ số tiền thuế đã nộp vào các 

khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và hoàn nộp thừa theo quy định của pháp luật. 

• Giảm thuế GTGT: 

 Từ ngày 01/11/2021-31/12/2021, thuế GTGT sẽ được giảm với hàng hóa, dịch vụ được nêu chi tiết tại 

Phụ lục I đính kèm Nghị định này. 

 Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế 

GTGT với hàng hóa, dịch vụ nêu trên. 

 Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ 

lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ nêu trên. 

 Trình tự, thủ tục thực hiện việc giảm thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này. 

• Miễn tiền chậm nộp: 

 Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, 

tiên thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm 

kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. 

 Để được miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế phải đề nghị bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Nghị định) 

tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để 

được xem xét. 

 Trình tự, thủ tục, hồ sơ xử lý miễn tiền chậm nộp được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này. 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 
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ÁP DỤNG “HỘ CHIẾU VẮC-XIN” VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TẠO 

ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI 

NHẬP CẢNH PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Vào ngày 29/10/2021, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn số 7937/VPCP-QHQT về việc áp 

dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước 

ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Nội dung chính như sau: 

• Đồng ý chủ trương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 

đúng đối tượng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại các Thông báo kết luận họp thường trực 

Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và các trường hợp tới Việt Nam để tìm hiểu thị trường, dự 

hội nghị, hội thảo, thăm thân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhân thân và có Giấy 

chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19. 

• Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện theo thủ tục quy định về việc miễn 

thị thực. 

• Các cơ quan chức năng và địa phương sau khi hướng dẫn cụ thể và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị 

cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu thực hiện 

thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành. 

• Đồng ý về nguyền tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước/ 

vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 

Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP đề ngày 28/10/2021 để sửa đổi, bổ sung Điều 14 

của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nghị định gồm những nội dung 

chính sau: 

Để hỗ trợ ngành du lịch, Chính phủ điều chỉnh giảm mức ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lữ hành chỉ còn 20% so với mức ký quỹ trước đây. Cụ thể: 

• Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:20.000.000 đồng. 

• Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:  

 Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 đồng; 

 Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng; và 

 Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra 

nước ngoài: 100.000.000 đồng. 

http://www.blawyersvn.com/

