
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 kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; 

2. Lập hóa đơn khi áp dụng chiết khấu thương mại; và 

3. Chi phí bồi thường khi thanh lý hợp đồng. 
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QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH 

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Vào ngày 27/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2021/NĐ-CP để quy định về kinh do-

anh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại Việt Nam. Một số nội dung đáng lưu ý 

như sau: 

• Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

của cơ quan quản lý nhà nước và việc kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật. 

• Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có 

thưởng tại một địa điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý cấp phép. Địa điểm kinh doanh phải 

đáp ứng các đầy đủ các điều kiện theo quy định. 

• Tỷ lệ số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng sẽ căn cứ vào số buồng lưu trú đã đưa vào 

kinh doanh với tỷ lệ: 05 buồng lưu trú – 01 máy trò chơi. 

• Tất cả các trò chơi điện tử có thưởng khi đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng Thể lệ trò 

chơi phù hợp của từng loại máy và gửi cơ quan có thẩm quyền để theo dõi. Thể lệ trò chơi phải phù hợp 

với quy định pháp luật. 

• Đối tượng được phép chơi tại các địa điểm kinh doanh bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu và còn thời hạn cư trú tại Việt 

Nam. Những đối tượng này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 

và tự nguyện chấp hành thể lệ trò chơi, quy định của Nghị định này. 

• Ngoài những đối tượng được phép chơi tại các địa điểm kinh doanh trên, chỉ những đối tượng sau đây 

được ra vào địa điểm kinh doanh: 

 Người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; 

 Người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; 

 Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ kiểm tra, 

thanh tra. 

Những đối tượng trên chỉ được vào địa điểm kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công, không 

được phép tham gia trò chơi. Việc ra vào của những người ra vào địa điểm kinh doanh phải được doanh 

nghiệp kiểm soát và lưu trữ. 

• Người quản lý, điều hành địa điểm kinh doanh phải đạt tiêu chuẩn được pháp luật quy định. 

• Những quy định về quản lý, trình tự, thủ tục khác liên quan đến việc kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng được nêu cụ thể tại Nghị định này. 
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LẬP HÓA ĐƠN KHI ÁP DỤNG CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI 

Chi cục thuế Thành phố Buôn Mê Thuột đã ban hành Công văn số 6492/CCT-TTHT đề ngày 

08/12/2021 về việc lập hóa đơn khi áp dụng chiết khấu thương mại với những nội dung chính sau: 

• Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì 

giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.  

• Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết 

khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối 

cùng hoặc kỳ tiếp sau. 

• Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập 

hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào 

hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua bán, thuế đầu ra, đầu vào. 

CHI PHÍ BỒI THƯỜNG KHI THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

Cục thuế Tỉnh Long An đã ban hành Công văn số 3807/CTLAN-TTHT đề ngày 15/12/2021 về việc chi 

phí bồi thường khi thanh lý hợp đồng với những nội dung sau: 

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nhà với khách hàng là cá nhân trong thời hạn 05 năm. Sau đó, 

do doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích văn phòng nên đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn và phát 

sinh khoản chi phí bồi thường hợp đồng cho khách hàng. Khoản chi này sẽ được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi này đáp ứng điều kiện sau: 

• Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

• Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; và 

• Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao 

gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 
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