
 

SỐ 01 

NĂM 2021 

BẢN  

TIN 
PHÁP 

LUẬT 

Kiểm toán   

kế toán  

tư vấn thuế 

thẩm định giá
 

Chính sách thuế. 

PG1 

  

Chính sách lao động . 

PG2 

  

Chế độ tài chính, kế toán. 

PG3 

  

Pháp luật. 

PG4 

CÁ C CHÍ NH SÁ CH THUẾ  CÓ  HÍẾ  U LỰ C TỰ  1/1/2021 

Ngày 11/01/2021,  Thông tư 03/2021/TT-BTC hiệu 

lực 01/3/2021 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế 

phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

 

Ngày 31/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 

44/2021/NĐ_CP. Hướng dẫn thực hiện về chi 

phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài 

trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm 2020 và năm 2021. Hồ sơ xác định 

khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác 

nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm 

theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình 

thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng 

hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu. 

Ngày 26/1/2021 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 

tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành 

nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Thông tư có hiệu 

lực từ 12/3/2021, thay thế Thông tư 117/2012/TT-

BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. Đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh làm thủ 

tục về thuế khi không thực hiện thông báo, báo cáo 

theo quy định từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo 

cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế. 

Thông tư cũng bổ sung quy định về thời hạn đình 

chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Đại lý thuế tối 

đa không quá 90 ngày. Cơ quan quyết định đình chỉ 

là Cục thuế. Bổ sung thêm 2 dịch vụ đại lý thuế 

được cung cấp cho người nộp thuế, gồm: Dịch vụ 

tư vấn về thuế; Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp 

siêu nhỏ. 

 

Ngày 22/1/2021 Bộ Tài chính banh hành Thông 

tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 

năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu. Thông tư gồm có 3 Chương, 

21 Điều, trong đó hướng dẫn khoản 4 Điều 80 

Luật Quản lý thuế quy định về hồ sơ miễn thuế 

xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư  06 có hiệu lực 

thi hành từ 8/3/2021. 

 

AISC 
Đồng hành cùng doanh nghiệp 

Bản tin AISC được ban hành 

theo tháng, quý và năm, cập 

nhật các chính sách về thuế, 

kế toán, tài chính nổi bật 

cung cấp nhân viên, đối tác 

quý khách hàng quan tâm. 

 
Quý 1 năm 2021 

Continue on page 2 



 

Điều kiện để doanh nghiệp được 
sử dụng NLĐ làm thêm giờ từ 
01/01/2021:  

 
Trong đó, doanh nghiệp được sử dụng 
NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu sau: 

- Phải được sự đồng ý của NLĐ; 

- Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ 
không quá 50% số giờ làm việc bình 
thường trong 01 ngày. Trường hợp áp 
dụng quy định thời giờ làm việc bình 
thường theo tuần thì tổng số giờ làm 
việc bình thường và số giờ làm thêm 
không quá 12 giờ trong 01 ngày; không 
quá 40 giờ trong 01 tháng; 

(Hiện hành quy định không quá 30 giờ 
trong 01 tháng). 

- Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ 
không quá 200 giờ/năm. 

Trừ các trường hợp loại hình đặc biệt 
doanh nghiệp được sử dụng NLĐ làm 
thêm quá 200 giờ/năm nhưng tối đa 
không quá 300 giờ/năm và phải thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên 
môn về lao động thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương 
năm 2020 của công ty nhà nước (tại 
HCM) Công văn số 5800/SLĐTBXH-
LĐ ngày 1/3/2021 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội TP. HCM 
hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương 
thực hiện của người lao động, quỹ tiền 
lương, thù lao thực hiện của người 
quản lý năm 2020 (6 trang) 

Tiền ăn ca được miễn thuế TNCN trong 
hạn mức không quá 730.000 đ/tháng 
Công văn số 70027/CT-TTHT ngày 
28/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
thuế TNCN với khoản phụ cấp điện 
thoại và tiền ăn giữa ca (3 trang) 

 
Quy định hiện hành tại điểm g.5 Khoản 
2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC 
cho phép miễn tính thuế TNCN đối với 
tiền ăn trưa, ăn ca. Tuy nhiên, chỉ chấp 
nhận theo mức mà Bộ Lao động TBXH 
quy định và đảm bảo Công ty không tự 
tổ chức bữa ăn 
 

 

CÁC CHÍNH SÁCH VỀ LAO ĐỘNG MỚI NHẤT  

Theo Tổng cục Thống kê, do chịu ảnh 

hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, 

trong quý I/2021, tỷ lệ thất nghiệp, 

thiếu việc làm tăng đến 2,42% và nhu 

cầu mua sắm giảm. Theo đó, chỉ số 

giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 

0,27% 

Continued from page 1 

LƯƠNG HƯU 

 

NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đáp ứng 
đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy 
định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 đã 
được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 
219 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2021) được 
hưởng lương hưu ở mức tối đa khi: 
- Đối với nữ: Phải đóng đủ 30 năm 
BHXH trở lên. 
- Đối với nam: 
+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong 
khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 
31/12/2021: Phải đóng đủ 34 năm 
BHXH (hiện hành chỉ cần đóng đủ 33 
năm BHXH trở lên). 
+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 
01/01/2022 trở đi: Phải đóng đủ 35 năm 
BHXH trở lên. 
 

Mức lương tháng đóng BHXH bắt 
buộc tối đa năm 2021 

Mức lương đóng BHXH tối đa bằng 20 
tháng lương cơ sở. Hiện nay, mức 
lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng 
theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ. 
Theo Nghị quyết 128/2020/QH14 thì 
Quốc hội đã quyết nghị chưa thực hiện 
điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 
2021. 
Như vậy, mức lương tháng cao nhất để 
tính mức đóng BHXH bắt buộc = 20 x 
1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng. 
 
 

Trả tiền thưởng sau khi đã chấm dứt 
HĐLĐ phải tính theo tỷ lệ 10% 

Công văn số 78764/CT-TTHT ngày 
26/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc khấu trừ thuế TNCN sau khi chấm 
dứt hợp đồng lao động (3 trang) không 
tính theo biểu lũy tiến 

 

LUẬT LAO ĐỘNG 2019 

 

Từ 1-1-2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 
chính thức được áp dụng: 

10 quy định mới về hợp đồng lao động 

10 quy định mới về lương, thưởng 

03 quy định mới về thử việc 

12 quy định mới về thời giờ làm việc, nghỉ 
nghơi 

08 quy định mới về kỷ luật lao động 

10 quy định mới trong giải quyết tranh 
chấp lao động 

03 quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của 
người lao động 

 

- Điều 97, Bộ luật Lao động 2019 quy định, 

trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người 

sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp 

khắc phục nhưng không thể trả lương đúng 

hạn cho người lao động thì không được 

chậm quá 30 ngày. 

- Luật hóa nội dung "sử dụng dưới 10 lao 

động không phải đăng ký nội quy lao động". 

- Người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ lễ Quốc 

khánh 02/9 (hiện hành 01 ngày nghỉ). 

- Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 

ngày với công việc của người quản lý 

doanh nghiệp. 

- Không còn loại Hợp đồng lao động theo 

mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. 

 

Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi các quý, giai đoạn 2019-2021. 
 

 

 

https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-lap-bao-cao-quy-tien-luong-nam-2020-cua-cong-ty-nha-nuoc-tai-tp-hcm--vbpl111067.html
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-lap-bao-cao-quy-tien-luong-nam-2020-cua-cong-ty-nha-nuoc-tai-tp-hcm--vbpl111067.html
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-lap-bao-cao-quy-tien-luong-nam-2020-cua-cong-ty-nha-nuoc-tai-tp-hcm--vbpl111067.html
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-lap-bao-cao-quy-tien-luong-nam-2020-cua-cong-ty-nha-nuoc-tai-tp-hcm--vbpl111067.html
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-lap-bao-cao-quy-tien-luong-nam-2020-cua-cong-ty-nha-nuoc-tai-tp-hcm--vbpl111067.html
https://luatvietnam.net/vn/tien-an-ca-duoc-mien-thue-tncn-trong-han-muc-khong-qua-730-000-d-thang-vbpl107037.html
https://luatvietnam.net/vn/tien-an-ca-duoc-mien-thue-tncn-trong-han-muc-khong-qua-730-000-d-thang-vbpl107037.html
https://luatvietnam.net/vn/tien-an-ca-duoc-mien-thue-tncn-trong-han-muc-khong-qua-730-000-d-thang-vbpl107037.html
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-moi-ve-thue-tncn-2013--vbpl54200.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2019-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-403576.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-128-2020-QH14-2020-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2021-458356.aspx
https://luatvietnam.net/vn/tra-tien-thuong-sau-khi-da-cham-dut-hdld-phai-tinh-theo-ty-le-10--vbpl107582.html
https://luatvietnam.net/vn/tra-tien-thuong-sau-khi-da-cham-dut-hdld-phai-tinh-theo-ty-le-10--vbpl107582.html
https://luatvietnam.net/vn/tra-tien-thuong-sau-khi-da-cham-dut-hdld-phai-tinh-theo-ty-le-10--vbpl107582.html


 

Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2021 

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 

19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn 

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), 

thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế 

thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất 

trong năm 2021 (11 trang). 

Năm 2021, các doanh nghiệp, hộ cá nhân 

kinh doanh sẽ tiếp tục được ân hạn nộp 

thuế do dịch. 

Chế độ kế toán dành cho công ty cổ phần hóa 

từ đơn vị sự nghiệp công lập  

Chế độ tài chính, kế 

toán, kiểm toán, thuế 

mới nhất.. 

1 

2 

3 

4 

Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển 
đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (57 
trang). 

Theo Thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập phải 
thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập và hạch toán theo chế độ kế toán hành 
chính sự nghiệp ban hành tại Thông tư 107/2017/TT-
BTC cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi thành công 
ty cổ phần. 

 

Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử 
dụng tiền mặt  

CV số 4260/NHNN-TT ngày 11/6/2020 của 
Ngân hàng Nhà nước quy định về thanh toán 
tiền mặt. 

 

Hàng hóa mua của hộ kinh doanh phải có 
hóa đơn nếu đến ngưỡng chịu thuế 

Công văn số 94369/CT-TTHT ngày 28/10/2020 
của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 
GTGT, TNCN (5 trang) 

Theo quy định tại khoản 2.4 Điều 4 Thông 

tư 96/2015/TT-BTC , chứng từ hạch toán chi 

phí mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh 

doanh phụ thuộc vào mức doanh thu dưới hay 

trên ngưỡng chịu thuế "100 triệu/năm". 

Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán 
bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên 
thứ 3. 

(i) trong hợp đồng có quy định rõ hình thức 
thanh toán này; 
(ii) có biên bản đối chiếu bù trừ công nợ giữa ba 
bên. 
Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tham 
khảo quy định tại Điều 1 TT 173/2016/TT-BTC  

 

. Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi 
nhánh phải được ủy quyền trong 
từng hợp đồng 

Công văn số 4246/CT-
TTHT ngày 4/5/2020 của Cục Thuế 

TP. HCM về chính sách thuế (2 trang) 

Điều chỉnh đối tượng kiểm toán thuộc diện phải thuê công ty 
kiểm toán đạt chuẩn. 

Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán 
được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (2 trang) 
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. 

 

Những điểm mới về kê khai 
thuế từ 2021 

Công văn số 5189/TCT-CS ngày 7/12/2020 

của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội 

dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý thuế (44 trang). 

Văn bản tổng hợp khá nhiều những điểm mới 

của Luật Quản lý thuế mới 

số 38/2019/QH14 được quy định chi tiết tại 

Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Những quy định 

này sẽ có hiệu lực từ 5/12/2020. 

 

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt 

Nam  

Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 

của Bộ Tài chính về việc ban hành chuẩn mực 

kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo 

đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (23 trang). 

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam (Phụ lục 

I) và Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm 

toán nội bộ (Phụ lục II) ban hành tại Thông tư này 

được áp dụng bắt buộc đối với các doanh 

nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị 

định 05/2019/NĐ-CP. 

Chế độ kế toán dành cho VAMC 

Văn bản hợp nhất số 65/VBHN-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (9 trang). 
Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 
01/10/2020 vào Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 
 

Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam  

Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án áp 
dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam (11 trang) 
Quyết định này phê duyệt lộ trình ban hành và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 
(BCTC) tại Việt Nam, bao gồm chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và chuẩn mực BCTC 
Việt Nam (VFRS). 

https://luatvietnam.net/vn/che-do-ke-toan-danh-cho-cong-ty-co-phan-hoa-tu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-vbpl111430.html
https://luatvietnam.net/vn/che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-ap-dung-tu-2018--vbpl87344.html
https://luatvietnam.net/vn/che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-ap-dung-tu-2018--vbpl87344.html
https://luatvietnam.net/vn/ca-nhan-gop-von-va-cho-vay-van-co-the-su-dung-tien-mat--vbpl106273.html
https://luatvietnam.net/vn/ca-nhan-gop-von-va-cho-vay-van-co-the-su-dung-tien-mat--vbpl106273.html
https://luatvietnam.net/vn/ca-nhan-gop-von-va-cho-vay-van-co-the-su-dung-tien-mat--vbpl106273.html
https://luatvietnam.net/vn/hang-hoa-mua-cua-ho-kinh-doanh-phai-co-hoa-don-neu-den-nguong-chiu-thue-vbpl108693.html
https://luatvietnam.net/vn/hang-hoa-mua-cua-ho-kinh-doanh-phai-co-hoa-don-neu-den-nguong-chiu-thue-vbpl108693.html
https://luatvietnam.net/vn/hang-hoa-mua-cua-ho-kinh-doanh-phai-co-hoa-don-neu-den-nguong-chiu-thue-vbpl108693.html
https://luatvietnam.net/vn/sua-doi-them-mot-so-chinh-sach-thue-tndn-tu-2015--vbpl69497.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-kien-khau-tru-thue-khi-thanh-toan-bang-hinh-thuc-bu-tru-cong-no-qua-ben-thu-3-vbpl109690.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-kien-khau-tru-thue-khi-thanh-toan-bang-hinh-thuc-bu-tru-cong-no-qua-ben-thu-3-vbpl109690.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-kien-khau-tru-thue-khi-thanh-toan-bang-hinh-thuc-bu-tru-cong-no-qua-ben-thu-3-vbpl109690.html
https://luatvietnam.net/vn/go-bo-yeu-cau-chung-tu-thanh-toan-phai-phu-hop-voi-tai-khoan-ngan-hang-da-dang-ky--vbpl80104.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-me-thanh-toan-thay-cho-chi-nhanh-phai-duoc-uy-quyen-trong-tung-hop-dong-vbpl106375.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-me-thanh-toan-thay-cho-chi-nhanh-phai-duoc-uy-quyen-trong-tung-hop-dong-vbpl106375.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-me-thanh-toan-thay-cho-chi-nhanh-phai-duoc-uy-quyen-trong-tung-hop-dong-vbpl106375.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-me-thanh-toan-thay-cho-chi-nhanh-phai-duoc-uy-quyen-trong-tung-hop-dong-vbpl106375.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-me-thanh-toan-thay-cho-chi-nhanh-phai-duoc-uy-quyen-trong-tung-hop-dong-vbpl106375.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-chinh-doi-tuong-kiem-toan-thuoc-dien-phai-thue-cong-ty-kiem-toan-dat-chuan-vbpl108874.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-chinh-doi-tuong-kiem-toan-thuoc-dien-phai-thue-cong-ty-kiem-toan-dat-chuan-vbpl108874.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-chinh-doi-tuong-kiem-toan-thuoc-dien-phai-thue-cong-ty-kiem-toan-dat-chuan-vbpl108874.html
https://luatvietnam.net/vn/dieu-kien-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung--vbpl77908.html
https://luatvietnam.net/vn/nhung-diem-moi-ve-ke-khai-thue-tu-2021--vbpl109295.html
https://luatvietnam.net/vn/nhung-diem-moi-ve-ke-khai-thue-tu-2021--vbpl109295.html
https://luatvietnam.net/vn/nhung-diem-moi-ve-ke-khai-thue-tu-2021--vbpl109295.html
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-thue-va-khai-nop-thue--vbpl108410.html
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-thue-va-khai-nop-thue--vbpl108410.html
https://luatvietnam.net/vn/luat-quan-ly-thue-2019--vbpl99413.html
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-chinh-sach-thue-va-khai-nop-thue--vbpl108410.html
https://luatvietnam.net/vn/cong-ty-niem-yet-bat-buoc-kiem-toan-noi-bo-hang-nam--vbpl96597.html
https://luatvietnam.net/vn/-hop-nhat--che-do-ke-toan-danh-cho-vamc-vbpl110156.html
https://luatvietnam.net/home/view.aspx?utm_cmd=read&keyword=65%2fVBHN-BTC
https://luatvietnam.net/vn/sua-doi-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-vbpl108228.html
https://luatvietnam.net/vn/che-do-ke-toan-moi-danh-cho-vamc-vbpl82319.html
https://luatvietnam.net/vn/de-an-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-tai-viet-nam--vbpl104408.html
https://luatvietnam.net/vn/de-an-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-tai-viet-nam--vbpl104408.html


 

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021 

 
Các dịch vụ của AISC 

Kiểm toán – kế toán 

Tư vấn tài chính, thuế, 

quản trị doanh nghiệp.  

Kiểm toán xây dựng cơ bản. 

Thẩm định giá 

Nếu quý doanh nghiệp gặp bất cứ vấn đề gì về tài 

chính, thuế, kế toán và các vấn đề khác trong quản 

trị doanh nghiệp,  hãy gọi Chúng tôi 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ 

tin học Tp.HCM (AISC) 

Tel: +84 3832 9129 – line 53 

www.aisc.com.vn 

389A Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3, 

Tp.HCM. 

 

Luật Doanh nghiệp 2020 có 

những nội dung mới đáng chú ý sau 
đây:Thứ nhất, bỏ quy định về thông báo 

mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. 
Thứ hai, thêm đối tượng không được 
thành lập doanh nghiệp. Thứ ba, rút ngắn 
thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh 
doanh từ 2021. Thứ tư, thay đổi khái 
niệm doanh nghiệp nhà nước. 

Luật Cư trú 2020; theo đó, kể từ 

ngày 01/7/2021 sẽ thay đổi hình thức 
quản lý dân cư bằng giấy sang điện tử. 
 
Người dân đến cơ quan công an thực 
hiện các thủ tục về cứ trú mà làm thay đổi 
thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới 
thu hồi sổ. Không phải tất cả người dân 
phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/7/2021; 
sổ đã cấp nếu không có thay đổi gì thì vẫn 

được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022. 

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có 

hiệu lực gồm: 1. Luật Đầu tư; 2. Luật 

Doanh nghiệp; 3. Bộ luật Lao động; 4. 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư (PPP); 5. Luật Chứng khoán; 6. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp; 7. Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án; 8. Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 10. Luật Thanh niên; 11. Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Quốc hội. 

Luật Chứng khoán 2019 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2021 
  

Về mặt nội dung, Luật tập trung sửa đổi 

ở một số vấn đề cơ bản như nâng điều 

kiện để trở thành công ty đại chúng, làm 

rõ điều kiện chào bán lần đầu ra công 

chúng (IPO) và chào bán thêm ra công 

chúng; mở rộng một số định nghĩa, 

hướng tới Sở Giao dịch chứng khoán 

Việt Nam và một số vấn đề khác. 

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 của 

điều kiện chào bán chứng khoán ra công 

chúng (mức vốn điều lệ, lãi năm trước 

khi kinh doanh,...) đã có một số thay đổi 

so với quy định hiện hành: 

- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm 

đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên 

tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. 

- Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên 

tục liền trước năm đăng ký chào bán phải 

có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính 

đến năm đăng ký chào bán. 

- Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền 

biểu quyết của tổ chức phát hành phải 

được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư 

không phải là cổ đông lớn;  

“Sau gần 20 năm phát triển, thị trường chứng khoán 

Việt Nam đã có sự tăng trưởng rõ rệt về quy mô vốn 

hóa, cơ cấu thị trường ngày một hoàn thiện, cơ sở hàng 

hóa ngày càng đa dạng.” 

Theo quy định hiện hành, các hình thức 

xử phạt đối với hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo quy 

định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012, Nghị định 108/2013/NĐ-CP, 

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi 

Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Tại Điều 132 của Luật Chứng khoán 

năm 2019: 

- Mức phạt tiền tối đa là 10 lần khoản thu 

trái pháp luật: thao túng thị trường, tin 

đồn thất thiệt, … 

- Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi 

phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán 

là 03 tỷ đồng đối với tổ chức.  

- Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi 

phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán 

là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. 

http://www.aisc.com.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx

