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Bản tin thuế
Tháng 7 năm 2021
Chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp và Người
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách hỗ trợ cho các
Doanh nghiệp (DN) và Người lao động (NLD) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp
Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2021 (NQ 68) và
văn bản hướng dẫn là Quyết định 23/2021/QD-TTg ngày 7 tháng 7 2021 (QD 23), DN sẽ
được hỗ trợ các chính sách sau:
 Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong quỹ Bảo hiểm xã hội
(BHXH) bắt buộc xuống còn 0% (tỷ lệ đóng hiện hành là 0.5%) trong giai đoạn 12
tháng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Số tiền có được từ chính sách này
phải được DN sử dụng vào việc phòng chống đại dịch COVID-19 cho nhân viên. DN
không cần phải nộp hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ này. Thay vào đó, các cơ quan
BHXH địa phương sẽ trực tiếp gửi thông báo đến các DN.
 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của quỹ BHXH bắt buộc. Với những DN
đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết
tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm 15% số
NLĐ tham gia BHXH trở lên, thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng
kể từ lúc nộp hồ sơ đề nghị. NLĐ cũng được tạm hoãn đóng vào quỹ này. Hiện tại, tỷ lệ
đóng góp của DN và NLĐ vào quỹ hưu trí và tử tuất lần lượt là 14% và 8%.
 Hỗ trợ chi phí đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. DN sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo
cho NLĐ với mức tối đa là 1.500.000 đồng/nhân viên/ tháng và thời gian hỗ trợ tối đa là
6 tháng. Với chính sách này, DN thỏa mãn những điều kiện sau có thể nộp hồ sơ đề
nghị hỗ trợ trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022:
 DN đã đóng quỹ Bảo hiểm thất ngiệp cho NLĐ từ đủ 12 tháng trở lên tính từ thời
điểm đề nghị hỗ trợ
 DN thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 điều 42 Luật Lao động
hiện hành
 DN có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở
lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020
 DN có phương án đào tạo, nâng cao trình độ của để duy trì việc làm cho NLĐ.
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 Hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. DN được hỗ trợ
cho vay không lãi suất và không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong
các tình huống sau:
 Vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên theo khoản 3
điều 99 Luật Lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày
31 tháng 3 2022 hoặc/và
 Vay để trả lương phục hồi sản xuất cho một số loại hình DN
Để nhận được chính sách hỗ trợ này, DN phải không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và
chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NLĐ đã tham gia BHXH đầy đủ tại thời điểm đề nghị
vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng cho tổng số NLĐ bị ảnh hưởng
trong khoảng thời gian tối đa 3 tháng và thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Các chính sách hỗ trợ cho Người lao động
Nghị quyết 68 và Quyết định 23 cũng có những hỗ trợ một lần cho NLĐ đang tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ không lương hoặc ngừng việc hay phải
chấm dứt HĐLĐ mà đang tham gia BHXH bắt buộc như:
 NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên:
1.855.000 đồng/người
 NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên: 3.710.000
đồng/người
 NLĐ bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 của Luật Lao động và thuộc đối tượng phải
cách ly y tế hoặc trong các khu vực phong tỏa từ 14 ngày trở lên: 1.000.000 đồng/người
 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3.710.000
đồng/người
Nếu NLĐ thuộc các đối tượng trên đang mang thai hoặc đang nuôi con hay chăm sóc trẻ
em dưới 6 tuổi thì sẽ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người hoặc 1.000.000 đồng/trẻ em.

Chính sách hỗ trợ Kinh phí công đoàn
Theo Công văn 2059/TLD của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 28 tháng 5 năm
2021, DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có số lao động đang tham gia BHXH phải
tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
trở lên, được lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn (tỷ lệ là 2% trên quỹ lương đóng
BHXH), đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Chính sách hỗ trợ về việc nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế
Theo Công văn 2598/TCT-PC của Tổng Cục Thuế ngày 24 tháng 6 năm 2020, trường hợp
người nộp thuế là tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quy định của cơ quan
nhà nước, bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội, cách ly theo vùng, khu vực, không thể
thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng thời hạn quy định thì không bị xử phạt vi phạm
hành chính. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế được kéo dài tương ứng với số
ngày người nộp thuế bị cách ly.
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Các chính sách khác về quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại
Việt Nam
Hiện tại chính phủ Việt Nam vẫn chưa thực hiện việc mở cửa với người nước ngoài, trừ
các trường hợp là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật và
thân nhân của các cá nhân này. DN bảo lãnh lao động nước ngoài nhập cảnh phải nộp hồ
sơ xin cấp phép nhập cảnh chi tiết. Thời gian cách ly y tế tập trung hiện tại giảm còn 14
ngày, thay vì 21 ngày như quy định trước đây. Sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly tập trung,
người nhập cảnh phải thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa.
Các quy định về quản lý lao động nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Việt Nam cũng quy
định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của DN cũng như lao động nước ngoài trong việc tuân
thủ các quy định về phòng chống đại dịch COVID-19. Trường hợp không tuân thủ các quy
định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hạn chế hỗ trợ nhập cảnh cho lao động
nước ngoài trong tương lai.

Liên hệ
Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang
được quan tâm, không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông
tin hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của FAC.
Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách
truy cập trang web http://kiemtoan.net.vn
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