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Bản tin thuế
Tháng 9 năm 2021
Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với
cơ sở xã hội hóa
Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN) đối với trường
hợp sử dụng kho ngoại quan để lưu trữ hàng hóa
Nghị định mới về việc thành lập và quản lý quỹ phòng chống
thiên tai
Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người lao động của doanh nghiệp
3 tại chỗ
Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở xã hội hóa tại Thông tư
71/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính (TT 71)
Theo quy định về thuế TNDN, cơ sở xã hội hóa đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy
mô, tiêu chuẩn theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành được hưởng ưu đãi thuế
TNDN. Tuy nhiên, loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành trước đây chưa phù hợp với thực tế. Do đó, tại Nghị quyết 63/NQCP (NQ 63) ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ có liên quan sửa
đổi, bổ sung Danh mục chi tiết loại hình, các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở xã
hội hóa. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung danh mục này thì chưa truy thu thuế TNDN của
các cơ sở xã hội hóa chưa đáp ứng các tiêu chí theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành trước đây.
Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1470/QĐ-TTg (QĐ
1470) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy
mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa ban hành trước đây. Tuy nhiên, sau khi
QĐ 1470 được ban hành, quy định về thuế TNDN vẫn đề cập chưa truy thu thuế TNDN của
các cơ sở xã hội hóa chưa đáp ứng các tiêu chí theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành.
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Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành TT 71 hướng dẫn về thu thuế TNDN
đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày QĐ 1470 có hiệu lực thi hành, theo
đó việc thu thuế được thực hiện như sau:
 Cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục chi tiết các loại
hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo quyết định trước đây của Thủ
tướng Chính phủ, thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ khi đáp
ứng được các điều kiện theo quyết định đó.
 Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các quyết
định của Thủ tướng Chính phủ trước đây thực hiện kê khai bổ sung và nộp số thuế
TNDN còn thiếu, không bị phạt vi phạm pháp luật thuế và không bị tính tiền chậm nộp
đến ngày TT 71 có hiệu lực thi hành. Sau thời điểm TT 71 có hiệu lực thi hành, nếu cơ
sở xã hội hóa chậm nộp tiền thuế TNDN thì bị phạt vi phạm pháp luật thuế và bị tính tiền
chậm nộp theo quy định.
TT 71 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Công văn 2668/TCT-CS ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tổng Cục thuế
(CV 2668) về việc áp dụng thuế NTNN phát sinh từ việc sử dụng kho
ngoại quan để lưu trữ hàng hóa
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Tổng Cục thuế ban hành CV 2668 để giải đáp vướng mắc của
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Tập đoàn C. Steinweg B.V về việc áp dụng thuế NTNN
phát sinh từ việc sử dụng kho ngoại quan để lưu trữ hàng hóa.
Để ban hành hướng dẫn, Tổng Cục thuế trích dẫn Khoản 5, Điều 2 (Đối tượng không áp
dụng) của Thông tư 103/2014/TT-BTC (TT 103), bao gồm: “5. Tổ chức, cá nhân nước
ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt
động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác
gia công.”
Tuy nhiên Tổng Cục thuế nêu rõ, việc sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) để phân
phối, cung cấp hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam không thuộc các đối tượng không áp dụng
của TT 103 nêu trên, và theo đó thuộc đối tượng áp dụng thuế NTNN.

Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về
việc thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai (NĐ 78)
NĐ 78 sẽ thay thế những quy định trước đây (NĐ 94/2014/NĐ-CP và NĐ 83/2019/NĐ-CP)
và có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Theo NĐ 78, mức đóng góp bắt buộc của
người lao động hàng năm là một phần hai của mức lương tối thiếu vùng chia cho số ngày
làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động (quy định trước đây là một ngày lương).
Mức đóng góp của công ty vẫn giữ nguyên không đổi ở mức 0,02% trên tổng giá trị tài sản
hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm của công ty nhưng tối thiếu 500.000 đồng và tối
đa 100.000.000 đồng mỗi năm.
Mức đóng góp của người lao động sẽ được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân và
mức đóng góp của công ty sẽ được tính vào chi phí khấu trừ thuế TNDN.
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Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam về việc doanh nghiệp 3 tại chỗ được hỗ trợ tiền ăn
cho người lao động (QĐ 3089)
Theo QĐ 3089, người lao động đang tham gia sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ sẽ được
công đoàn cấp trên chi hỗ trợ tiền ăn là 1.000.000 đồng/người (hỗ trợ một lần). Mức hỗ trợ
này sẽ áp dụng cho người lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn. Số tiền
hỗ trợ sẽ được chuyển cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn cho người lao động và không
dùng để chi trực tiếp cho người lao động.

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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