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ĐIỂM TIN 

 

➢ Thuế – Phí – Lệ phí   

• Trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất 

(DNCX) gia công khi nhập khẩu vào nội địa. 

• Chính sách thuế đối với giao dịch nhập khẩu tại chỗ Nguyên vật liệu 

(NVL) để phục vụ sản xuất xuất khẩu. 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, giảm lãi vay cho doanh nghiệp. 

• Xác định mối quan hệ liên kết khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương tính chế độ ốm đau. 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 
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➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với 

sản phẩm thuê DNCX gia 

công khi nhập khẩu vào 

nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại chỗ 

NVL để phục vụ sản xuất 

xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 

➢ Lao động  

• Thay đổi về tiền lương tính 

chế độ ốm đau 

 

 

Trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất 

(DNCX) gia công khi nhập khẩu vào nội địa 

 

Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 của Tổng cục Hải quan 

quy định về trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất 

(DNCX) gia công khi nhập khẩu vào nội địa. 

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, 

gia công hàng hóa xuất khẩu, sau đó giao hàng hóa nhập khẩu hoặc bán 

thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu cho DNCX để 

thuê gia công thì:  

 

- Doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

 

- Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật 

liệu sử dụng trong quá trình gia công do DNCX cung cấp và các khoản 

điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 

39/2015/TT-BTC. 

 

- Không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên vật liệu mà 

doanh nghiệp nội địa đã cung cấp cho DNCX để phục vụ hoạt động gia 

công. 

 

Công văn số 3634/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 19/07/2021 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ  
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➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với sản 

phẩm thuê DNCX gia công 

khi nhập khẩu vào nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại 

chỗ NVL để phục vụ sản 

xuất xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương tính 

chế độ ốm đau 

 

Chính sách thuế đối với giao dịch nhập khẩu tại chỗ nguyên vật liệu 

(NVL) để phục vụ sản xuất xuất khẩu 

 

Công văn số 3487/TCHQ-TXNK ngày 12/07/2021 của Tổng cục Hải quan 

hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu tại chỗ để 

sản xuất hàng xuất khẩu.  

 

Theo đó, việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất 

xuất khẩu được quy định như sau: 

 

a. Các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế 

giá trị gia tăng (GTGT) 

- Doanh nghiệp nội địa (DNNĐ) nhập khẩu hàng hóa trực tiếp từ doanh 

nghiệp chế xuất (DNCX) để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thông qua 

hợp đồng mua bán. 

- DNNĐ nhập khẩu tại chỗ từ DNCX trong trường hợp DNCX bán hàng 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng cho 

DNNĐ thông qua hợp đồng mua bán giữa DNNĐ với doanh nghiệp 

nước ngoài. 

 

b. Trường hợp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu 

DNNĐ mua hàng hóa của thương nhân nước ngoài và được chỉ định 

nhận hàng từ một DNNĐ khác tại Việt Nam. 

Trong trường hợp đó: Khi sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đưa vào sản 

xuất và thực xuất ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan thì doanh 

nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lượng nguyên liệu, 

vật tư nhập khẩu tại chỗ cấu thành trong sản phẩm đã xuất quy định 

tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. 

 

Công văn số 3487/TCHQ-TXNK có hiệu lực vào ngày 12/07/2021 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ  

 



 

 

 

 

 

IC&PARTNERS VIETNAM 

Supporting  

Business Worldwide  
 

➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với sản 

phẩm thuê DNCX gia công 

khi nhập khẩu vào nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại chỗ 

NVL để phục vụ sản xuất 

xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương tính 

chế độ ốm đau 

 

Ngân hàng tiếp tục miễn, giảm lãi vay cho doanh nghiệp 

 

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/09/2021 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

 

Theo đó, việc miễn, giảm lãi, phí được áp dụng cho khách hàng đáp ứng 

đồng thời các điều kiện sau: 

 

- Có khoản nợ phát sinh trước ngày 01/08/2021 từ hoạt động cấp tín 

dụng, trừ các khoản nợ phát sinh từ việc mua, đầu tư trái phiếu doanh 

nghiệp. 

 

- Nghĩa vụ trả nợ gốc và/ hoặc lãi đến hạn thanh toán phải nằm trong 

khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến 30/06/2022. 

 

- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/ hoặc lãi 

theo hợp đồng, thỏa thuận do ảnh hưởng của dịch Cobid-19 khiến 

doanh thu, thu nhập của khách hàng bị giảm. 

 

Như vậy, thời hạn thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy 

định tại Thông tư 14/2021/TT-NHNN (thời hạn: 30/06/2022) đã kéo dài 

thêm 06 tháng so với quy định tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN ban hành 

ngày 02/04/2021 (thời hạn: 31/12/2021)  

 

Thông tư 14/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 07/09/2021 

 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

DOANH NGHIỆP 
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➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với sản 

phẩm thuê DNCX gia công 

khi nhập khẩu vào nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại chỗ 

NVL để phục vụ sản xuất 

xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương tính 

chế độ ốm đau 

Xác định mối quan hệ liên kết khi Doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng 

 

Ngày 29/06/2021, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 

23820/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc xác định mối quan hệ liên kết khi 

Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng. 

 

Theo đó, Công ty và các bên được xác định là có quan hệ liên kết trong 

trường hợp Công ty được một doanh nghiệp khác cho vay vốn dưới bất kỳ 

hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ 

nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất 

tương tự) với điều kiện:   

 

- Khoản vay vốn ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp 

đi vay và; 

 

- Chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh 

nghiệp đi vay. 

 

Khi các bên có quan hệ liên kết thì giao dịch phát sinh giữa các bên là giao 

dịch liên kết quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP. 

 

Công văn số 23820/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 29/06/2021 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

DOANH NGHIỆP 
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➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với sản 

phẩm thuê DNCX gia công 

khi nhập khẩu vào nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại chỗ 

NVL để phục vụ sản xuất 

xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ 

giá hối đoái 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương tính 

chế độ ốm đau 

 

 

Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái 

 

Ngày 27/05/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi 

bỏ Thông tư 179/2021/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các 

khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp. 

 

Việc bãi bỏ Thông tư 179/2021/TT-BTC nhằm thống nhất các quy định 

liên quan đến việc đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính và quy định về chia lợi nhuận đối với những khoản phi 

tiền tệ trong lợi nhuận sau thuế. 

 

Sau khi Thông tư 179/2021/TT-BTC được bãi bỏ, các quy định về ghi 

nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh 

nghiệp được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Thông tư 

200/2014/TT-BTC. 

 

Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 

 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

DOANH NGHIỆP 
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➢ Thuế – Phí – Lệ phí 

• Trị giá tính thuế đối với sản 

phẩm thuê DNCX gia công 

khi nhập khẩu vào nội địa 

• Chính sách thuế đối với 

giao dịch nhập khẩu tại chỗ 

NVL để phục vụ sản xuất 

xuất khẩu 

 

➢ Doanh nghiệp 

• Ngân hàng tiếp tục miễn, 

giảm lãi vay cho doanh 

nghiệp 

• Xác định mối quan hệ liên 

kết khi doanh nghiệp vay 

vốn ngân hàng 

• Ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

 

➢ Lao động 

• Thay đổi về tiền lương 

tính chế độ ốm đau 

 

 

Thay đổi về tiền lương tính chế độ ốm đau 

 

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 07/07/2021 để 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã 

hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

 

Theo đó việc thay đổi về tiền lương tính chế độ ốm đau được sửa đổi, bổ 

sung cụ thể như sau: 

 

Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào 

quỹ ốm đau và thai sản thì mức hưởng chế độ ốm đau dựa trên:  

 

- Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức hưởng 

chế độ ốm đau được tính trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội của 

chính tháng người lao động nghỉ ốm đau. (Khoản này đã được sửa đổi 

bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH). 

 

- Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH, sửa đổi 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBX, mức hưởng chế độ 

ốm đau được tính trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền 

kề trước khi nghỉ việc.  

 

Trường hợp các tháng liền kề tiếp theo người lao động vẫn tiếp tục bị 

ốm và phải nghỉ việc thì mức lương hưởng chế độ ốm đau được tính trên 

tiền lương tháng làm căn cứu đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc. 

 

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBX có hiệu lực từ ngày 01/09/2021 

 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

LAO ĐỘNG 
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Số 14 Phan Tôn,  

Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh  

Tel: +84 6257 0000 

Web: www.icpartners.it 
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info@icpartnersvietnam.com 

 

 

GIỚI THIỆU 

 

Công ty TNHH IC&Partners Việt Nam là thành viên của Công ty 

IC&Partners S.p.A tại Italy, chuyên cung cấp các dịch vụ về Đại lý Thuế, Tư 

vấn Thuế, Tư vấn lập hồ sơ giá chuyển nhượng, Tư vấn doanh nghiệp, và hỗ 

trợ các công việc khác liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. 

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ cho về lĩnh vực 

tư vấn nói chung và tư vấn thuế nói riêng cho các tập đoàn đa quốc gia có 

quốc tịch khác nhau như Hàn, Nhật, Italy, Đức, Singapore ... không chỉ ở Việt 

Nam mà cả nhiều quốc gia khác trên thế giới.  

 

Hiện nay, những quy định, chính sách của Cơ quan Thuế ngày càng nghiêm 

ngặt trong khi các doanh nghiệp chưa thể lường trước được những rủi ro có 

thể xảy ra do chưa nắm bắt được những quy định pháp luật hiện hành. 

   

Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ Quý Công ty các dịch vụ sau: 

- Đại lý Thuế (Báo cáo thuế hàng quý, quyết toán thuế hàng năm) 

- Rà soát rủi ro về thuế 

- Hỗ trợ thủ tục thành lập, đóng cửa Công ty 

- Hoàn thuế GTGT, thuế TNCN 

- Tư vấn lập hồ sơ giá chuyển nhượng 

- Các thủ tục xử lý những vướng mắc về thuế (miễn, giảm, phạt thuế...) 

- Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về quản lý và hành chính khác. 

   

Với thế mạnh về chất lượng và uy tín, IC&Partners Việt Nam tự tin sẽ mang 

đến sự hài lòng nhất cho Khách hàng khi đến với chúng tôi.  

 

Trân trọng cám ơn! 

 

 

BẢN TIN THUẾ VÀ PHÁP LUẬT 

SỐ THÁNG 09, 2021 

 

http://www.icpartners.it/

