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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 04 nội dung sau đây: 

1. Hướng dẫn về việc phân loại một số hàng hóa; 

2. Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT; 

3. Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân và quản 

lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; và 

4. Các khoản chi hỗ trợ, bồi thường cho khách hàng. 



HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MỘT SỐ HÀNG HÓA 

Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Công văn số 5486/TCHQ-TXNK đề ngày 22/11/2021 để hướng dẫn về việc phân 

loại một số mặt hàng dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung vitamin omega-3; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe/thực phẩm bổ sung EPA/DHA… Nội dung hướng dẫn như sau: 

• Việc phân loại mặt hàng được dựa trên các yếu tố về thành phần, hàm lượng, mức độ chế biến, quy trình sản xuất. 

• Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học, các mặt hàng thường có 

mùi tanh đặc trưng của cá, có vị khó chịu, có màu thay đổi từ vàng đến nâu đỏ thì thuộc nhóm 15.04. 

• Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn 

bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm thuộc nhóm 15.16. 

• Trường hợp mặt hàng là dầu cá đã hoặc chưa hydro hóa nhưng đã được chế biến bằng cách nhũ hóa, nhào trộn, thay đổi 

kết cấu… hoặc mặt hàng được xác định là các hỗn hợp/chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu của động vật, thực vật 

khác, thì thuộc nhóm 15.17. 

• Trường hợp mặt hàng có bản chất là các hỗn hợp ethyl ester được sản xuất từ dầu cá bằng cách thay thế toàn bộ gốc 

glycerin bằng gốc ethyl thì thuộc nhóm 21.06. 

• Các mặt hàng trên có thể chứa thêm gelatin đóng vai trò là vỏ nang và có thể bổ sung vitamin E đóng vai trò là chất 

chống oxy hóa, với điều kiện các chất bổ sung thêm này không làm thay đổi bản chất của dầu cá và hỗn hợp dầu cá. 

Cập nhật pháp luật | Tháng 12/2021 01 

GIẢM 30% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 

Cục thuế TP. Hải Phòng ban hành Công văn số 3075/CTHPH-TTHT đề ngày 26/11/2021 để hướng dẫn về việc giảm 

30% mức thuế suất thuế GTGT với những nội dung sau: 

• Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 bao gồm: Dịch vụ vận tải (vận 

tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Dịch 

vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. 

• Mức giảm thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nêu trên là 30% mức thuế suất thuế GTGT. 

• Đối với trường hợp được giảm thuế GTGT, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm 

thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x70%”. 



Cập nhật pháp luật | Tháng 12/2021 02 

8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  

Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

 

(+84) 93 7879 724 

www.blawyersvn.com  

 

      

consult@blawyersvn.com 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(THUẾ “GTGT”), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (THUẾ “TNCN”) VÀ QUẢN 

LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH 

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC đề ngày 15/11/2021 để sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh. Một số nội dung tiêu biểu như sau: 

• Sửa đổi quy định về hai trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân (điểm đ, e khoản 1 Điều 

8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC): 

• Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá 

nhân trên cơ sở ủy quyền; 

• Cá nhân khai thuế thay nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền. 

• Sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế trong trường hợp đặc biệt: Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời 

gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống thì thuộc diện không phải 

nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức 

doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch. 

• Bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Thuế: Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử 

không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền thì Cục Thuế 

phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông 

qua Sàn. 

CÁC KHOẢN CHI HỖ TRỢ, BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG 

Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 11480/CTHDU-TTHT đề ngày 29/11/2021 với các nội dung sau: 

• Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ tiền cước vận tải cho khách hàng và hỗ trợ tiền cho nhà phân phối để đưa 

hàng vào công trình và các khoản tiền hỗ trợ này kèm theo điều kiện (sửa chữa, bảo hành, khuyến mãi, quảng cáo, ...) 

ghi trong hợp đồng nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì khi nhận được tiền hỗ trợ, khách hàng 

lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.  

• Đối với khoản tiền hỗ trợ không kèm theo điều kiện thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khách 

hàng khi nhận khoản tiền hỗ trợ này thì lập chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp căn cứ mục đích chi để lập chứng 

từ chi tiền. 

• Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi bồi thường bằng tiền cho khách hàng bị lỗi hỏng thì khoản tiền bồi thường này 

không thuộc đối tượng phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định. Khách hàng khi nhận khoản tiền hỗ trợ này thì lập 

chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp căn cứ vào mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. 
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