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Đoàn viên Công đoàn được miễn 
Phí Công đoàn và Doanh nghiệp 
được tiếp tục hoãn đóng BHXH 
đến ngày 31/12/2020.

Các chính sách hỗ 
trợ người lao động 
và doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19

Điểm tin về Thuế - 08/2020



1. Văn bản quy định
• Nghị định 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013, có hiệu lực từ ngày 10/01/2014 hướng dẫn về tài chính công đoàn
• Căn cứ vào Điều 23 của Quyết Định 1908/QĐ-TLĐ ban hành ngày 19/12/2016 quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng 

đoàn phí
• Quyết định số 1609/QĐ-TLĐ ban hành ngày 22/10/2019 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài 

chính công đoàn năm 2020
• Hướng dẫn số 1609/HD-TLĐ ban hành ngày 22/10/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020
• Công văn 771/TLĐ ban hành ngày 29/07/2020 của Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Mức đóng và Đối tượng đóng kinh phí Công đoàn và đoàn phí Công đoàn
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Đối tượng Không phân biệt: có tổ chức Công đoàn hay không

Kinh phí Công 
đoàn (Do tổ 
chức đóng)

Mức đóng
Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% trên tổng quỹ lương đóng Bảo hiểm xã hội cho Người lao động (NLĐ).
(Kinh phí Công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải 
đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH)

Phân phối
Năm 2020:
• Doanh nghiệp được sử dụng 70% tổng số thu kinh phí Công đoàn (tăng 1% so với năm 2019)
• Công đoàn cấp trên được sử dụng 30% tổng số thu kinh phí Công đoàn (giảm 1% so với năm 2019)

Đối tượng Có tổ chức Công đoàn Không có tổ chức Công đoàn

Đoàn phí Công 
đoàn (Do đoàn 
viên tham gia 
công đoàn đóng

Mức đóng

• NLĐ tham gia Công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo 
hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% 
mức lương cơ sở

• NLĐ không tham gia Công đoàn không phải đóng phí công đoàn

NLĐ không phải đóng đoàn phí 
Công đoàn.

Phân phối
• Doanh nghiệp được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí Công đoàn
• Công đoàn cấp trên được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí Công đoàn

Không thu và không phải nộp phí 
Công đoàn cho công đoàn cấp 
trên.

Miễn phí Công đoàn cho Đoàn viên



Miễn phí Công đoàn cho Đoàn viên
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Chú ý

Đối tượng không phải 
đóng phí Công đoàn

• Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn  Do đó chủ doanh nghiệp 
không phải đóng đoàn phí Công đoàn

• NLĐ không tham gia Công đoàn không phải đóng phí Công đoàn

• Doanh nghiệp không có tổ chức Công đoàn vẫn phải đóng kinh phí Công đoàn. Nhưng NLĐ không phải 
đóng đoàn phí Công đoàn

• Đoàn viên Công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải 
đóng phí; Đoàn viên Công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng 01 tháng trở lên 
không hưởng tiên lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí

• Đoàn viên Công đoàn không thuộc đối tượng đóng BHXH: Đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức 
đóng phí thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. Mức lương cơ sở hiện nay là 
1.490.000VNĐ/ tháng (từ ngày 01/07/2020, sẽ tăng lên thành 1.600.000VNĐ/ tháng theo điều chỉnh từ Nghị 
quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020)

Đối tượng được bổ 
sung không phải đóng 
phí Công đoàn

Công văn 771/TLĐ được ban hành ngày 29/07/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc miễn đóng 
đoàn phí Công đoàn bổ sung thêm một số đối tượng không phải đóng phí Công đoàn như sau:

• Đối với đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở 1.490.000VNĐ/ tháng thì không phải 
đóng đoàn phí Công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên

• Các đối tượng đoàn viên còn lại được miễn đóng phí Công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 
dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020



Do dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, Doanh nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng một phần BHXH (quỹ hưu trí, tứ tuất).

Ngày 10/08/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng BHXH theo thời hạn tối đa đến 
hết tháng 12/2020.

Theo đó, đối tượng và điều kiện tiếp tục tạm dừng đóng BHXH thuộc trường hợp sau:

• Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn

• Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo 
hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động TBXH ban hành vào ngày 04/05/2020

Trước đó, mặc dù tại Điểm a, Mục 1, Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam khoanh vùng đối tượng được hoãn chỉ bao gồm 
các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng nhưng Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH lại mở 
rộng đối tượng được hoãn bao gồm:

Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:
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Doanh nghiệp được tiếp tục hoãn đóng BHXH

• Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 
01 tháng trở lên do gặp khó khăn 
khi thay đổi cơ cấu, công nghệ 
hoặc do khủng hoảng, suy thoái 
kinh tế; hoặc

• Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh, mất mùa

Đồng thời đáp ứng 
một trong ba điều 
kiện sau:

• Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên; 
hoặc

• Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa 
gây ra; hoặc

• Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020 và do ảnh hưởng của dịch phải giảm từ 
50% số lao động tham gia BHXH trở lên (bao gồm: lao động phải nghỉ hẳn và lao 
động đang tạm hoãn/ nghỉ không lương/ ngừng việc từ 14 ngày trở lên)
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RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài 
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