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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Những điểm mới sửa đổi, 

bổ sung một số quy định xử 

phạt hành chính về thuế, 

hóa đơn 

Trong số đó: 

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT

hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và

dự án đầu tư có sử dụng đất do

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành

http://www.wikilegal.vn/


A - Tin tức nổi bật

@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2021Số 2 – Tháng 11, 2021



Số 2 – Tháng 11, 2021 @Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2021

Nghị định

125/2020/NĐ-CP

Nghị định

102/2021/NĐ-CP

Thời hiệu xử

phạt VPHC
02 năm01 năm

Xử phạt hành

vi cho, bán

hóa đơn

Phạt tiền từ 20.000.000

đến 50.000.000 VNĐ đối

với hành vi cho, bán hóa

đơn mua của cơ quan

thuế nhưng chưa lập.

Phạt tiền từ 20.000.000

đến 50.000.000 VNĐ đối

với hành vi cho, bán hóa

đơn, trừ hành vi:

- Cho, bán hóa đơn đặt

in chưa phát hành;

- Cho, bán hóa đơn đặt

in của khách hàng đặt

in hóa đơn cho tổ

chức, cá nhân khác.

Lập hóa đơn không

ghi đủ nội dung bắt

buộc trên hóa đơn

Không quy định.
Phạt tiền từ 4.000.000

đến 8.000.000 VNĐ

Làm mất, cháy, 

hỏng hóa đơn đã

lập nhưng chưa

khai thuế

Không quy định.
Phạt tiền từ 4.000.000

đến 8.000.000 VNĐ

Lưu ý: Mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm

thì bị phạt gấp đôi so với cá nhân. 

Làm mất, cháy

hỏng, hóa đơn đã

lập, đã khai thuế

Phạt tiền từ 5.000.000 đến

10.000.000 VNĐ với hành

vi làm mất, cháy, hỏng

hóa đơn đã lập, đã khai,

nộp thuế trong quá trình

sử dụng hoặc trong thời

gian lưu trữ.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến

10.000.000 VNĐ với hành

vi làm mất, cháy, hỏng

hóa đơn đã lập, đã khai

thuế trong quá trình sử

dụng hoặc trong thời gian

lưu trữ.
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Nội dung Nghị định 125/2020/NĐ-CP Nghị định 102/2021/NĐ-CP

Không tính tiền

chậm nộp tiền phạt

Trong thời gian xem xét, quyết định

miễn tiền phạt.

Trong thời gian xem xét, quyết định

giảm, miễn tiền phạt.

Miễn, giảm tiền

phạt VPHC về thuế, 

hóa đơn

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như sau:

• Các trường hợp miễn, giảm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn giảm được

thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý VPHC và Khoản 38 Điều 1

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý VPHC và các Khoản 2, 3,

4, 5 Điều 43 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (sau khi đã sửa đổi theo Nghị định

102/2021/NĐ-CP).

• Miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và

không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo

hiểm, bồi thường (nếu có).

Hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm,

bồi thường khi người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy

định tại Luật Quản lý thuế:

- Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất;

- Biên bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của tổ chức có chức năng định giá;

- Hồ sơ BTTH vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường;

- Hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân phải bồi thường.
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Quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành

trước thời điểm Nghị định 102/2021/NĐ-CP

có hiệu lực mà các cá nhân, tổ chức bị xử

phạt VPHC còn khiếu nại sau 01/01/2022 

Giải quyết theo Nghị định xử

phạt VPHC có hiệu lực tại thời

điểm thực hiện hành vi VPHC.

Các hành vi VPHC về thuế, hóa đơn xảy ra

trước ngày NĐ 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực

thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc

đang xem xét, giải quyết để xử phạt VPHC

Áp dụng các quy định về xử phạt

tại NĐ 102/2021/NĐ-CP nếu NĐ

102/2021/NĐ-CP không quy định

trách nhiệm pháp lý hoặc quy định

trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho

cá nhân, tổ chức vi phạm.

Hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt VPHC về thuế, 

hóa đơn đã được cơ quan tiếp nhận trước

ngày Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực

Áp dụng Nghị định 125/2020/NĐ-CP

ngày 19/10/2020.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 30/11/2021

THƯƠNG MẠI

2

Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản

lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực: 02/01/2022

3

Thông tư 104/2021/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành

trong công thức giá cơ sở xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực: 02/01/2022

4

Thông tư 19/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT quy định

trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu

tiên phát triển do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 23/11/2021 Ngày hiệu lực: 12/01/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

5

Nghị định 103/2021/NĐ-CP về 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

Ngày ban hành: 26/11/2021
Ngày hiệu lực: 01/12/2021 

(đến hết ngày 31/05/2022)

6

Thông tư 24/2021/TT-BGTVT về quản lý, bảo trì công trình hàng không do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 22/11/2021 Ngày hiệu lực: 15/01/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

7

Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh

xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự

trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày ban hành: 16/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

8

Thông tư 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ

chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực: 07/01/2022

9

Thông tư 19/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài

sản quý, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hiệu lực: 08/01/2022

10

Thông tư 101/2021/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 

áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng 

khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

11

Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định về 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 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022
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STT Văn bản pháp luật

DOANH NGHIỆP

12

Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh

nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban

hành

Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 20/01/2022

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

13

Thông tư 99/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả

nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ

cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

LAO ĐỘNG

14

Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai

chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội

Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

XUẤT – NHẬP KHẨU

15

Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định

57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu,

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế

hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định

125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hiệu lực: 30/12/2021

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

16

Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành,

lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022
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