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Tháng 12/2021 



 
 

Trang 2 

 

 

1. Thông tư số 102/2021/TT-BTC (TT 102) ngày 17.11.2021 của Bộ Tài chính quy định giá 
dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, 
ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 

Đáng lưu ý, theo Biểu giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo TT 102 
này, so với quy định hiện hành tại Thông tư số 128/2018/TT-BTC, TT 102 mới đã giảm giá 
một số dịch vụ chứng khoán, có thể kể đến như: 

▪ Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp 
dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) điều chỉnh giảm từ 

tối đa 0,5% xuống còn tối đa 0,45%/giá trị giao dịch. 

▪ Giá dịch vụ phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ ETF đối với nhà đầu tư, điều chỉnh giảm từ 
tối đa 5% (dịch vụ phát hành) và tối đa 3% (dịch vụ mua lại) xuống còn tối đa 1%/giá trị 
giao dịch đối với cả 2 dịch vụ. 

▪ Giá dịch vụ đấu giá điều chỉnh thành từ 20 triệu đồng/cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại 
chứng khoán đến 0,15% (trước đây là 0,3%) trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng 
khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/cuộc bán đấu giá.  

▪ Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai: điều chỉnh giảm từ tối đa 15.000 đồng xuống 
5.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số; giảm từ tối đa 25.000 đồng xuống 8.000 đồng/hợp 
đồng tương lai trái phiếu chính phủ. 

Căn cứ vào mức giá tối đa, khung giá quy định, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực 
chứng khoán quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định 

của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.01.2022. 

2. Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26.11.2021 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí 
trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe 
tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 

Theo đó, Nghị định quy định rõ:  

Từ ngày 01.12.2021 đến hết ngày 31.05.2022, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ 

moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp 

ráp trong nước. 

Lệ phí trước bạ là một yếu tố quan trọng cấu thành chi phí lăn bánh của xe. Việc giảm đến 
50% lệ phí trước bạ được cho là khiến người mua có thể tiết kiệm đến hàng chục triệu đồng, 
thậm chí cả trăm triệu đồng. Đối với người tiêu dùng, đây là một quy định mới hoàn toàn có 
lợi.  

Tuy nhiên, cần lưu ý, ưu đãi này chỉ dành cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước, còn 
các dòng xe nhập khẩu thì không được hưởng ưu đãi này. Quy định của Chính phủ là một 
động thái rõ ràng nhằm kích cầu cho các dòng xe nội địa, chia sẻ với khó khăn của ngành 

sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

Đây là thứ 2 thị trường ô tô chứng kiến chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, 
lắp ráp trong nước của Chính phủ. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-
CP quy định từ ngày 28.06.2020 đến hết ngày 31.12.2020, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô 
tô sản xuất, lắp ráp trong nước chỉ còn 50%. 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-70-2020-nd-cp-ve-le-phi-truoc-ba-o-to-185490-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-70-2020-nd-cp-ve-le-phi-truoc-ba-o-to-185490-d1.html
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3. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07.12.2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

ĐỐI TƯỢNG 

Theo đó, Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho 
các đối tượng sau: 

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động…; quân nhân, công an 
nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn …theo quy định. 

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hàng tháng theo quy 

định của pháp luật. 

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định. 

đ) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định. 

e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định. 

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 
quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định. 

THỜI ĐIỂM VÀ MỨC ĐIỀU CHỈNH 

Thời điểm điều chỉnh: kể từ ngày 01.01.2022. 

Mức điều chỉnh: 

▪ Tăng 7.4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối 
tượng quy định ở trên; 

▪ Đối với các đối tượng trên nghỉ hưu trước ngày 01.01.1995 sau khi thực hiện điều chỉnh 
tăng 7.4% theo quy định trên mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng 
dưới 2.500.000 đồng/tháng thì điều chỉnh lên đạt mức 2.500.000 đồng/tháng. 

4. Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH (TT 18) ngày 15.12.2021 của Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động 
làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 

Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm mới đáng chú ý của TT 18 so với Thông tư số 54/2015/TT-
BLĐTBXH (TT 54) ngày 16.12.2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm công việc sản xuất có 

tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng. 

4.1. Thay đổi về số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày 

Hằng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động 
(NSDLĐ) có trách nhiệm lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của 
NLĐ theo các trường hợp quy định. 
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Trường 
hợp 

 

Số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày 
 

TT 18 
(Áp dụng từ 01.02.2022) 

 

TT 54 
(Áp dụng đến hết 31.01.2022) 

1 08 giờ 
08 giờ hoặc 06 giờ (nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) 

2 
Nhiều hơn 08 giờ nhưng không quá 12 
giờ 

Nhiều hơn 08 giờ nhưng không quá 12 giờ 
hoặc nhiều hơn 06 giờ nhưng không quá 09 
giờ (nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm) 

3 Từ 04 - dưới 08 giờ 
Từ 04 - dưới 08 giờ hoặc từ 03 giờ - dưới 06 
giờ (nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm) 

4 Cho nghỉ trọn ngày Cho nghỉ trọn ngày 

4.2. Nới giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ 

TT 18 đã bỏ quy định về tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày 
đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là không quá 
09 giờ. Thay vào đó, mọi công việc mang tính chất thời vụ mà TT 18 đề cập đều áp dụng 

chung tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm/ngày là không quá 12 giờ. 

Ngoài ra, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng theo quy định 

mới cũng mở rộng hơn. 

Lựa chọn 

Giới hạn tổng số giờ làm thêm 
 

TT 18 
(Áp dụng từ 01.02.2022) 

 

TT 54 
(Áp dụng đến hết 31.01.2022) 

Tổng số giờ làm việc tiêu 
chuẩn và số giờ làm thêm/tuần 

<= 72 giờ 
<= 64 giờ hoặc <= 48 giờ (nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm) 

Tổng số giờ làm thêm/tháng <= 40 giờ 
<= 32 giờ hoặc <= 24 giờ (nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm) 

4.3. Đi làm ngày lễ, Tết không còn được nghỉ bù 

TT 18 đã bãi bỏ quy định về việc nghỉ bù hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, Tết, nghỉ hằng năm 
và các ngày nghỉ có hưởng lương khác. Thay vào đó, NSDLĐ phải bố trí để NLĐ được nghỉ 

ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác theo quy định. 

Như vậy, kể từ ngày 01.02.2022 tới đây, nếu NLĐ đi làm vào dịp lễ, Tết, nghỉ có hưởng 
lương sẽ không còn được nghỉ bù mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày 
làm việc đó. 

4.4. Làm việc từ 10 giờ/ngày không được nghỉ thêm 30 phút 

TT 18 đã bãi bỏ quy định về việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca quy định tại Khoản 
2 Điều 7 TT 54: “Nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng 
lao động phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời 
giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.” 
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Quy định về thời giờ nghỉ ngơi tại TT 18 được thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019 và 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. 

5. Thông tư số 100/2021/TT-BTC (TT 100) ngày 15.11.2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC (TT 40) ngày 01.06.2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý 
thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

Trước đây, tại điểm đ Khoản 1 Điều 8 TT 40 quy định như sau: 

“Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp 
thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được 
việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương 
mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh 
của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: 
họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ 
chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại liên lạc; hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh 
thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; thông tin khác liên quan;” 

Đến nay, TT 100 sửa đổi quy định trên như sau: 

“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 theo quy định của pháp luật dân sự. 

Trong 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 
theo quy định của pháp luật dân sự 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 theo 
hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.” 

Như vậy, theo quy định mới tại TT 100, Sàn giao dịch thương mại điện tử không bắt buộc 
phải thực hiện khai thuế thay cho người bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử.  

TT 100 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2022 tới đây. 

6. Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14.12.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán 
nghiệp vụ thuế nội địa 

Thông tư này hướng dẫn kế toán về tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 
nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng 
dẫn thi hành bao gồm: 

a) Các quy định chung về kế toán thuế; 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế; 

c) Thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế, chứng từ kế toán thuế; 

d) Tài khoản kế toán thuế; 

đ) Sổ kế toán thuế; 

e) Báo cáo kế toán thuế; 

g) Tổ chức công tác kế toán thuế. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

▪ Cơ quan thuế: Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, Chi cục Thuế. 

▪ Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán thuế nêu tại Thông 
tư này. 
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1. Công văn số 13983/BTC-TCT ngày 
07.12.2021 của Bộ Tài chính trả lời kiến 
nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc 
hội Khóa XV 

Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của cử tri 
thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện 
chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 
02.11.2021, nội dung kiến nghị như sau: 

Nội dung kiến nghị: 

Theo quy định tại Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP (NĐ 126) hướng dẫn Luật 
Quản lý thuế có quy định “Tổng số thuế thu 
nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý 
đầu năm tính thuế không được thấp hơn 
75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp theo quyết toán năm. Thực tế cho thấy, 
một số ngành (bất động sản, thương mại, 
đầu tư,...) thường có doanh thu rơi vào cuối 
năm. Tuy nhiên, không thể dự báo trước 
doanh thu, lợi nhuận quý 4, do đó nếu bắt 
nộp thuế trước thì thực sự khó khăn về dòng 
tiền của doanh nghiệp. Đề nghị cần có văn 
bản hướng dẫn NĐ 126 sao cho tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp và không bất lợi hơn so 
với quy định trước đây (quý 4 nộp 80% số 
quyết toán năm).” 

Bộ Tài chính xin trả lời như sau: 

Sau khi NĐ 126 có hiệu lực thi hành, một số 
doanh nghiệp đã có ý kiến tương tự như ý 
kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố 
Hồ Chí Minh nêu trên. Nhằm tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-
19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn 
thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN trong 
năm 2021, theo đó, các doanh nghiệp được 
gia hạn thuế TNDN tạm nộp của quý 1/2021 
và quý 2/2021. Thực tế, trong quý 2, quý 3 
năm 2021 đã có 23 tỉnh, thành phố phải thực 
hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, 
các tỉnh này đều là địa bàn kinh tế lớn, 
tập trung phần lớn các doanh nghiệp nhưng 
nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản 
xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, 
thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế 
TNDN phải tạm nộp. 

Bước sang quý 4/2021, Chính phủ đã triển 
khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới, các doanh 
nghiệp dần khôi phục hoạt động, dự kiến sẽ 
phát sinh số thuế TNDN chủ yếu dồn vào 
quý cuối của năm. Để tạo điều kiện hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại 
dịch Covid, Bộ Tài chính đã có văn bản báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi 
một số điều của NĐ 126 , trong đó có điều 

khoản tạm nộp 3 quý đầu năm nêu trên. 

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung NĐ 126 theo hình thức rút 
gọn, gửi các Bộ, ngành tham gia ý 
kiến để trình Chính phủ ban hành. 

2. Công văn số 4910/TCT-DNNCN ngày 
15.12.2021 của Tổng cục Thuế về Chính 
sách thuế TNCN 

Liên quan đến chính sách thuế Thu nhập cá 
nhân (TNCN) đối với khoản chi trả cho cá 
nhân cung cấp dịch vụ không thường xuyên, 
Tổng cục Thuế có ý kiến: trường hợp Công 
ty chi trả dịch vụ cho cá nhân không kinh 
doanh thực hiện giao nhận hàng hóa cho 
khách hàng thì khoản chi trả này thuộc diện 
điều chỉnh của Luật thuế TNCN từ tiền 
lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm 
khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn 
tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 
111/2013/TT-BTC ngày 15.08.2013 của Bộ 
Tài chính. 

3. Công văn số 4646/TCT-CS ngày 
01.12.2021 của Tổng cục Thuế về thuế 
GTGT 

Đối với máy móc, thiết bị khi chuyển tiêu thụ 
nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực 
hiện theo quy định pháp luật về hải quan và 
Công ty phải làm thủ tục thanh lý dự án đầu 
tư theo quy định của pháp luật. 

Đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng, thời 
điểm nghiệm thu công trình là thời điểm 
Công ty không được áp dụng quy định về 
doanh nghiệp chế xuất thì không đáp ứng 
điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% 
theo quy định tại điều 9 Thông tư số 
219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 và thuộc 

đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định. 

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 
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4. Công văn số 13751/BTC-CST ngày 
02.12.2021 của Bộ Tài chính trả lời kiến 
nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 
2, Quốc hội khóa XV 

Bộ Tài chính đã nhận được kiến của cử tri 
tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển tới 
tại công văn số 418/BDN ngày 02.11.2021, 
nội dung kiến nghị như sau: 

Nội dung kiến nghị 

a) Đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi, bổ 
sung khoản 3 Điều 1 Luật số 
106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật 
quản lý thuế, về hoàn thuế GTGT đối với dự 
án đầu tư mở rộng như sau: Hiện tại, Luật 
chỉ quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án 
đầu tư mới đủ điều kiện theo quy định, chưa 
có quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự 
án đầu tư mở rộng; để tạo thuận lợi về tài 
chính cho doanh nghiệp, đề nghị đưa quy 
định bổ sung được hoàn thuế GTGT đối với 
dự án đầu tư mở rộng đáp ứng các tiêu chí 
theo quy định. 

b) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về 
chuyển tiền ngoại tệ đối với trường hợp 
hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của 
cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ 
như đã đăng ký (khoản 3 Điều 1 Luật số 
106/2016/QH13), vì đã có trường hợp doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài khi chuyển tiền là 
ngoại tệ vào tài khoản đầu tư thì ngân hàng 
sẽ trừ phí chuyển tiền, dẫn đến không góp 
đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký (ví dụ vốn 
đăng ký 1 triệu USD đã chuyển đi đủ nhưng 
chỉ vào tài khoản 999.000 USD do trừ phí 
chuyển tiền 1.000 USD) do đó không đủ điều 
kiện về vốn đầu tư khi cơ quan thuế hoàn 
thuế GTGT. Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy 
định doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được 
chuyển tiền vào tài khoản đầu tư mở tại 
ngân hàng Việt Nam đủ vốn đăng ký, kể cả 
phí chuyển tiền (nếu có) để doanh nghiệp 
đáp ứng được điều kiện góp đủ số vốn điều 
lệ như đã đăng ký khi lập hồ sơ hoàn thuế 
GTGT. 

 

Bộ Tài chính xin trả lời như sau: 

a) Đối với kiến nghị tại điểm a 

Theo đó, đối với kiến nghị đề nghị bổ sung 
quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án 
đầu tư mở rộng theo tiêu chí đã được quy 
định tại Luật thuế TNDN và các văn bản 
hướng dẫn, Bộ Tài chính xin ghi nhận để 
nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem 
xét, sửa đổi Luật thuế GTGT vào thời điểm 
thích hợp theo đúng quy định của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Đối với kiến nghị tại điểm b 

Cơ sở kinh doanh chỉ được xem xét hoàn 
thuế GTGT khi đã góp đủ số vốn điều lệ như 
đã đăng ký.  

5. Công văn số 4668/TCT-CS ngày 
02.12.2021 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế 

Việc điều chỉnh giá bán WO3 giữa 02 Công 
ty là quyền quyết định của hai doanh nghiệp, 
tuy nhiên giá bán này cần phải thực hiện 
theo giá giao dịch thông thường trên thị 
trường và đảm bảo nguyên tắc độc lập theo 
quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 
20/2017/NĐ-CP ngày 24.02.2017 và quy 
định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 
05.11.2020 của Chính phủ.  

Khi phát sinh giao dịch liên kết, Công ty kê 
khai giá giao dịch liên kết theo quy định pháp 
luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 
giao dịch liên kết. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM được chúng tôi cập nhật từ các văn 
bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban 
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng 
cung cấp thông tin một cách chính xác cụ thể 
nhất, việc áp dụng các thông tin này trong các 
trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pham@ecovis.com.vn 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng, CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA AU, CPA, 
MBA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 
Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 
 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Hành chính kế toán  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn đồng hành  
              cùng doanh nghiệp 
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