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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. Quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; 

2. Hướng dẫn về việc giãn thời gian nộp thuế;  

3. Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài; và 

4. Việc thanh toán lương qua ứng dụng của bên thứ ba. 
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QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 đề ngày 12/11/2021 để quy định về việc tổ 

chức phiên tòa trực tuyến. Nội dung chính của Nghị quyết như sau: 

• Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình 
sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, 
trừ các trường hợp sau: 

 Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; 

 Vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

 Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người, và phạm tội chiến 
tranh. 

• Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử có 
kết nối với nhau qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng 
khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quy định. Phiên tòa trực tuyến 
phải bảo đảm về hình ảnh, âm thanh để có thể thực hiện các thủ tục tố tụng của phiên tòa được 
diễn ra liên tục, công khai và vào cùng một thời điểm. 

• Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, an 
toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên 
tòa. 

• Nghị quyết có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022. 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIÃN THỜI GIAN NỘP THUẾ 

Vào ngày 25/11/2021, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4539/TCT-CS để hướng dẫn về 
việc giãn thời gian nộp thuế. Một số nội dung chính như sau: 

• Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế và được cơ quan quản lý thuế xem xét và quyết 
định cho nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật thì sẽ không bị áp dụng biện pháp 
cưỡng chế thuế nhưng phải nộp tiền chậm nộp. 

• Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.  
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KÊ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

Cục thuế Tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 18345/CTBDU-TTHT đề ngày 22/11/2021 về việc kê 

khai thuế nhà thầu nước ngoài với các nội dung sau: 

• Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu 
nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, không 
phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài. 

• Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: 

 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng 

phát sinh nghĩa vụ thuế. 

 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), 

kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

• Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính 
trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán 
khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. 

• Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký 
khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài. 

• Trường hợp công ty tại Việt Nam được công ty mẹ bên nước ngoài hỗ trợ vay tiền để sử dụng cho hoạt 

động của công ty thì công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho công ty mẹ theo quy 

định. 

VIỆC THANH TOÁN LƯƠNG QUA ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA 

Cục Thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 17969/CTBDU-TTHT đề ngày 18/11/2021 về việc thanh toán 

lương qua ứng dụng của bên thứ ba với nội dung sau: 

• Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với bên thứ ba để sử dụng ứng dụng tạm ứng tiền lương cho nhân viên của 

mình và nhân viên của doanh nghiệp tự chịu phí khi sử dụng, thì cuối tháng ứng dụng này sẽ tổng hợp số tiền đã 

tạm ứng. Doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho bên thứ ba số tiền tạm ứng này. Đồng thời, chi phí này sẽ được trừ khi 

xác định thuế TNDN nếu đáp ứng các quy định tại Điều 4.1 Thông tư 96/2015/TT-BTC.  

http://www.blawyersvn.com/



