
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 
Ngày 19 tháng 02 năm 2021 

 DOANH NGHIỆP 
 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 4/1/2021 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp 

Nghị định quy định chi tiết Luật 

Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh. 

Theo đó, tương tự Nghị định 

108/2018/NĐ-CP, Nghị định này 

tiếp tục miễn đóng dấu các giấy tờ 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

như: giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp, nghị quyết, quyết định, 

biên bản họp... (khoản 5 Điều 4). 

Tuy nhiên, Nghị định đã quy định 

rõ, trường hợp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp giữa bản 

điện tử lưu trên Cổng đăng ký 

doanh nghiệp có nội dung khác 

với bản giấy thì bản nào ghi đúng 

theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

sẽ có giá trị pháp lý (khoản 2 Điều 

6). 

 

Trường hợp hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp có tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài thì phải có bản 

dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước 

ngoài đó (khoản 2 Điều 10). 

Cũng theo Nghị định mới, mã số 

doanh nghiệp sẽ đồng thời là mã 

số thuế và mã số đăng ký tham 

gia BHXH (khoản 1 Điều 8). 

Nghị định có hiệu lực thi hành 

từ ngày 04/01/2021. 

 

Thông tư số 121/2020/TT-BTC 

ngày 31/12/2020 của Bộ Tài 

chính quy định về hoạt động 

của công ty chứng khoán 

Thông tư thay mới quy chế hoạt 

động của công ty chứng khoán 

theo Nghị định 155/2020/NĐ-

CP. 

Một trong những điểm mới của 

Thông tư là bắt buộc công ty 

chứng khoán phải đăng tải toàn 

bộ Điều lệ công ty trên trang 

thông tin điện tử chính thức của 

mình (khoản 5 Điều 5). 

Công ty chứng khoán không 

được cung cấp dịch vụ tư vấn 

đầu tư chứng khoán cho công ty 

mà mình nắm giữ từ 10% trở lên 

vốn điều lệ (khoản 7 Điều 24). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 15/02/2021. 

 
 

Công ty Luật Hợp danh VN 

CONSULT - Cung cấp dịch vụ 

tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi 

của khách hàng trong nhiều lĩnh 

vực, điều này được phản ánh 

thông qua các khách hàng mà 

Luật sư của VN CONSULT đã 

tham gia tư vấn và cung cấp 

dịch vụ pháp lý. Khách hàng của 

VN CONSULT hoạt động trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau. (“VN 

CONSULT”) . 

 

Với nhiều năm đồng hành cùng 

doanh nghiệp, luật sư của chúng 

tôi thấu hiểu những khó khăn, 

vướng mắc mà doanh nghiệp 

gặp phải trong quá trình kinh 

doanh. 



 

 

 

 
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

 

Với kinh nghiệm và hiểu biết 

sâu sắc về hệ thống pháp luật 

cũng như môi trường kinh 

doanh tại Việt Nam, VN 

CONSULT cung cấp dịch vụ 

pháp lý trên hầu hết các lĩnh 

vực liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Dưới đây là các dịch vụ pháp lý 

thế mạnh của VN CONSULT 

● Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp 

luật thường xuyên; 

● Tư vấn đầu tư, dự án đu tư 

trong nước và dự án có vốn đầu 

tư nước ngoài; 

● Tư vấn các vấn đề pháp lý 

trong lĩnh vực bất động sản; 

● Tư vấn thành lập, quản trị, tái 

cơ cấu doanh nghiệp; 

● Tư vấn pháp luật về hợp 

đồng; 

● Tư vấn pháp luật lĩnh vực 

thuế; 

● Tư vấn pháp luật về lao động; 

 

Tham gia tố tụng tại Tòa án, 

Trọng tài.  

 DOANH NGHIỆP 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

Nghị định này thay mới các quy 

định liên quan đến lao động nước 

ngoài nhằm phù phù hợp với Bộ 

luật Lao động số 45/2019/QH14: 

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, 

cấp lại, gia hạn, thu hồi GPLĐ và 

cấp Giấy xác nhận miễn giấy phép 

lao động. 

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý 

người Việt Nam làm việc cho các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Một trong số các thay đổi so với 

trước đây là người nước ngoài khi 

đầu tư thành lập doanh nghiệp tại 

Việt Nam phải góp vốn ít nhất 3 

tỷ đồng mới thuộc diện được miễn 

Giấy phép lao động (khoản 1, 2 

Điều 7) 

Việc miễn GPLĐ đối với trường 

hợp làm việc ngắn hạn (dưới 30 

ngày mỗi lần) của những chuyên 

gia, giám đốc... chỉ được chấp 

nhận tối đa 3 lần mỗi năm (quy 

định cũ miễn tối đa không quá 90 

ngày cộng dồn/năm) (khoản 8 

Điều 7).  

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 15/02/2021. 

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

về chứng khoán phái sinh và thị 

trường chứng khoán phái sinh 

Hoạt động kinh doanh chứng 

khoán phái sinh được quy định tại 

Nghị định này bao gồm: môi giới 

chứng khoán; tự doanh chứng 

khoán và tư vấn đầu tư chứng 

khoán phái sinh. 

So với quy định hiện hành, điều 

kiện kinh doanh chứng khoán phái 

sinh theo Nghị định mới đã siết 

chặt hơn. Theo đó, chỉ các công ty 

chứng khoán và công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán mới được 

kinh doanh chứng khoán phái sinh 

và phải có giấy phép của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước. 

Đặc biệt, công ty chứng khoán chỉ 

được kinh doanh chứng khoán phái 

sinh khi đảm bảo mức vốn pháp 

định là 800 tỷ (đối với nghiệp vụ 

môi giới); 600 tỷ (nghiệp vụ tự 

doanh) và 250 tỷ (nghiệp vụ tư vấn 

đầu tư). Đồng thời, tỷ lệ vốn khả 

dụng đạt tối thiểu 220% liên tục 

trong vòng 12 tháng gần nhất và 

không có lỗ trong 02 năm gần 

nhất. 

Đối với công ty quản lý quỹ, phải 

có vốn tối thiểu 25 tỷ đồng. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2021 và thay thế 

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 

05/5/2015. 



 

 CHÍNH SÁCH THUẾ 
 

Thông tư số 03/2021/TT-BTC 

ngày 11/1/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn miễn thuế, giảm 

thuế TNDN đối với doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

Theo đó, doanh nghiệp KH&CN 

chỉ được miễn, giảm thuế TNDN 

khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

tại Điều 2 Thông tư này. Trong 

đó, lưu ý, phải có Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp KH&CN và 

doanh thu hàng năm từ sản phẩm 

KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% 

trên tổng doanh thu. 

Thuế TNDN sẽ được miễn trong 4 

năm và giảm 50% trong 9 năm 

tiếp theo. Thời gian miễn giảm 

thuế được tính liên tục kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp KH&CN (điểm a, b khoản 

1 Điều 3). 

 

Tuy nhiên, lưu ý, trong thời gian 

miễn, giảm thuế nếu năm nào 

doanh nghiệp không đáp ứng tỷ lệ 

tối thiểu (30%) về doanh thu từ 

sản phẩm KH&CN thì năm đó 

không được miễn, giảm thuế và 

được tính trừ vào thời gian hưởng 

ưu đãi (điểm c khoản 1 Điều 3). 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/3/2021. 

Thông tư số 06/2021/TT-BTC 

ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Quản lý thuế ngày 

13/6/2019 về quản lý thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

Quản lý thuế 2019 về các nội dung 

liên quan đến hàng hóa xuất nhập 

khẩu, gồm: 

- Tờ khai hải quan; đồng tiền khai 

thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do 

chuyển đổi; 

- Hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử 

trong lĩnh vực thuế; 

- Quản lý rủi ro trong quản lý thuế; 

- Khai thuế, nộp thuế đối với hoạt 

động kinh doanh thương mại điện 

tử; 

- Thời hạn nộp thuế đối với hàng 

hóa xuất nhập khẩu; 

- Thời hạn chuyển tiền vào NSNN; 

- Thủ tục xử lý đối với việc chậm 

nộp tiền thuế; thủ tục xử lý tiền 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 

thừa; thủ tục hoàn thuế; không thu 

thuế đối với trường hợp không phải 

nộp thuế XNK; 

- Hồ sơ miễn giảm thuế; xóa nợ 

thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; 

- Nộp dần tiền thuế nợ; 

- Các trường hợp hàng hóa XNK 

không phải khai thuế theo từng lần 

phát sinh. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 08/3/2021. 

 
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN 

THƯỜNG XUYÊN 

 

 Tư vấn, giải đáp các các vấn 

đề pháp lý phát sinh trong 

quá trình hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp 

 

 Soát xét, hỗ trợ doanh 

nghiệp hoàn thiện các 

hợpđồng, quy chế, quy định 

nội bộ của doanhnghiệp. 

 

 Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp 

đồng hoặc giải quyết các 

tranh chấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CHÍNH SÁCH THUẾ 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ 

Các quy định về thuế của Việt 

Nam thường xuyên có sự thay đổi, 

đây cũng là một trong những khó 

khăn cho doanh nghiệp trong quá 

trình hoạt động kinh doanh. Luật 

sư của VN CONSULT sẽ tư vấn, 

hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt các 

quy định về thuế GTGT, thuế 

TNDN, thuế tiêu thục đặc biệt, 

thuế nhà thầu nước ngoài, thuế 

phát sinh từ các giao dịch chuyển 

nhượng vốn, chuyển nhượng cổ 

phần, chuyển nhượng dự án bất 

động sản… 

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn 

một số lưu ý khi thực hiện quyết 

toán thuế TNCN, TNDN năm 

2020 

1. Đối với thuế TNCN: 

+ Hạn nộp: không trễ hơn ngày 

31/3/2021. Riêng trường hợp cá 

nhân trực tiếp quyết toán thuế 

TNCN thì không trễ hơn 30/4/2021. 

Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán 

TNCN để xin hoàn thuế thì có thể 

nộp trễ hơn mà không bị phạt. 

+ Về giảm trừ gia cảnh: áp dụng 

mức giảm trừ mới theo Nghị quyết 

số 954/2020/UBTVQH14 là 11 

triệu/tháng cho bản thân và 4,4 

triệu/tháng cho mỗi người phụ 

thuộc, không phân biệt thu nhập 

phát sinh trước hay sau 1/7/2020. 

Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết 

toán thuế TNCN, nếu số thuế còn 

phải nộp không quá 50.000 đồng thì 

vừa được miễn nộp thuế, vừa được 

miễn nộp tờ khai quyết toán. 

 
2. Đối với thuế TNDN: 

- Hạn nộp: 31/3/2021. Nếu áp dụng 

năm tài chính khác năm Dương lịch 

thì hạn nộp là ngày cuối cùng của 

tháng thứ 3 sau khi kết thúc năm tài 

chính. 

- Nếu tổng doanh thu theo quyết 

toán không quá 200 tỷ thì khai 

giảm 30% thuế TNDN theo Nghị 

quyết 116/2020/QH14; 

- Khai quyết toán thuế TNDN theo 

Mẫu 03/TNDN và lưu ý Chỉ tiêu 

[04] và [05] cần kê khai tỷ lệ % 

của ngành nghề có tỷ suất doanh 

thu cao nhất. 

 

Công văn số 3628/CTHN-TTHT 

ngày 28/1/2021 của Cục Thuế 

TP. Hà Nội về việc giảm thuế 

TNDN theo Nghị định số 

114/2020/NĐ-CP 

 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị 

định 114/2020/NĐ-CP, doanh 

nghiệp nếu có tổng doanh thu năm 

2020 không quá 200 tỷ sẽ được 

giảm 30% thuế TNDN của năm 

2020. 

"Tổng doanh thu năm 2020" làm 

cơ sở giảm thuế TNDN theo quy 

định trên được xác định theo Điều 

5 Luật thuế TNDN, bao gồm toàn 

bộ tiền bán hàng, tiền gia công, 

tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ 

giá, phụ thu, phụ trội mà doanh 

nghiệp được hưởng. 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Luật sư: Nguyễn Thu Hằng – Tel: 0903236646 

Email: contact@vnconsult.com.vn – Website: vnconsult.com.vn 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn

