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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

1. Một số giải pháp về thuế trong năm 2012 

1.1. Nghị quyết số 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC: Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo đó, Chính phủ 
chỉ đạo các bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực 
hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Các giải pháp bao gồm: 

Gia hạn thuế GTGT:  

 Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm 
sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội 

 Không gia hạn thuế GTGT đối với doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được 
xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 

Giảm tiền thuê đất:  

Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 

11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số 
tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê 
đất mà năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2010 

Gia hạn thuế TNDN: 

 Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến 
ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của: 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hợp tác xã), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh 
trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc 
diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh 
tế, Tổng công ty. 

 Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, 
linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động.  

 Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy (bao gồm cả vận tải thủy 
nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng; Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản. 

 Không tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/09/2012 đối với số thuế 
TNDN được gia hạn nêu trên. 

 Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 mà 
doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, 
vận tải đường thủy (bao gồm cả vận tải thủy nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng (trừ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực này); Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản. Không  tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với 
số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế TNDN được gia hạn. 

 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản); Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông 
sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có 
sử dụng nhiều lao động đã được gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 
54/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo văn bản này 
mà không gia hạn thêm. 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (kể cả trường hợp có hoạt động 
kinh doanh khác); Doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; Tổ 
chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/06/2012: Ngày 21/06/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 
29/2012/QH13 về ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức và cá nhân. Theo đó: 

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất 
động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt; doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 
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b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ 
sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối 
với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học 
sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều 
kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và 
giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011. 

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá 
nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá 
nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 
04/2007/QH12. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. 

2. Hướng dẫn mới về Thuế Nhà thầu nước ngoài: 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2012/TT-BTC (“Thông tư 60”), đề ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện 
nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. 
Thông tư này sẽ thay thế các Thông tư 134/2008/TT-BTC, Thông tư 197/2009/TT-BTC và Thông tư 64/2010/TT-
BTC do Bộ Tài chính ban hành về thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”). 

Các nội dung hướng dẫn tại Thông tư 60 được sửa đổi, bổ sung các quy định mới theo hướng cụ thể, rõ ràng và 
phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của NTNN, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời cũng cập 
nhật các hướng dẫn mới về Thuế GTGT và Thuế TNDN có hiệu lực từ năm 2012. 

Sau đây là một số nội dung mới đáng chú ý được hướng dẫn tại Thông tư 60: 

Đối tượng chịu thuế NTNN: Bổ sung trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo 
hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ; hoặc cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều 
khoản thương mại quốc tế - Incoterms); quảng cáo và tiếp thị trên Internet, đào tạo trực tuyến. 

Doanh thu chịu thuế NTNN: 

- Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ giao nhận và kho vận quốc rế từ Việt Nam đi nước ngoài là toàn bộ doanh thu 
NTNN được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế; 

- Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài là toàn bộ doanh thu NTNN 
nhận được, không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ. 

Khấu trừ giá trị công việc của nhà thầu phụ: 

- NTNN được khấu trừ phần giá trị công việc thực hiện bởi nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài 
kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp hỗn hợp với điều kiện danh sách các nhà thầu phụ 
và công việc tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng thầu. 

- Các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hoá tại Việt Nam để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết 
bị để thực hiện hợp đồng nhà thầu và hàng hoá, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng, các khoản 
không thuộc hạng mục, công việc mà NTNN thực hiện theo hợp đồng nhà thầu sẽ không được trừ khi xác định 
doanh thu tính thuế của NTNN. 

Thay đổi về thuế suất:  

Thuế suất thuế TNDN ấn định đối với một số hoạt động kinh doanh được thay đổi như sau: 
 

STT Hoạt động kinh doanh 
Thuế suất 
thuế TNDN 

1 Cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP, xuất khẩu 
tại chỗ 

1% 

2 Cho thuê giàn khoan 5% 

3 Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino 10% 

4 Tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 0.1% 

5 Dịch vụ tài chính phái sinh 2% 

6 Lãi tiền vay 5% 

- Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoăc máy móc thiết bị đi kèm công trình xây 
dựng, tỷ lệ GTGT 30% và thuế suất thuế TNDN 2% trên doanh thu tính thuế sẽ được áp dụng cho toàn bộ giá trị 
hợp đồng không phân biệt trường hợp tách được hay không tách được giá trị của mỗi hoạt động kinh doanh. 

http://luatkhaiphong.com/
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- Trường hợp NTNN ký hợp đồng với nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc có bao thầu 
nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, NTNN chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng thì thuế suất 

thuế GTGT là 5% và thuế TNDN là 5% trên doanh thu tính thuế. 

Hiệu lực thi hành: 

Thông tư 60 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các hợp đồng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư này sẽ tiếp 
tục áp dụng các quy định tại thời điểm ký hợp đồng ngoại trừ các trường hợp sau: 

- Tỷ lệ % thuế NTNN mới được áp dụng đối với lãi tiền vay và phí tái bảo hiểm từ ngày 1 tháng 3 năm 2012;  

- Tỷ lệ % thuế TNDN mới được áp dụng đối với dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino từ ngày 1 tháng 3 năm 
2012. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 

THUẾ GTGT 

1. Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đáp ứng được điều kiện có chứng từ nộp thuế 
GTGT khâu nhập khẩu (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với giá trị 

hàng hóa nhập khẩu từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng 
hóa nhập khẩu theo quy định. (CV số 2283/TCT-CS ngày 28/06/2012) 

Thuế GTGT đối với dịch vụ quảng cáo: Từ ngày 01/03/2012, dịch vụ quảng cáo được cung ứng tại Việt Nam cho tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0%. (CV số 2251/TCT-CS ngày 27/06/2012) 

Thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển vùng quốc tế:  Việc áp dụng thuế GTGT đối với cước dịch vụ chuyển vùng quốc 
tế của thuê bao dịch vụ viễn thông của mạng Việt Nam khi thực hiện ở nước ngoài, doanh nghiệp viễn thông thực 
hiện như sau: 

Phần cước dịch vụ viễn thông quốc tế chia cho doanh nghiệp nước ngoài không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. 

Phần cước dịch vụ viễn thông doanh nghiệp viễn thông trong nước nhận được sau khi trừ phần cước chia cho doanh 
nghiệp nước ngoài phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%. 

(CV số 2126/TCT-DNL ngày 18/06/2012) 

2. Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế: Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng 
miễn thuế (bao gồm cả cửa hàng miễn thuế trong khu phi thuế quan, khu kinh tế cửa khẩu) bị đổ vỡ, hư hỏng, mất 
phẩm chất, kém chất lượng phải tổ chức hủy bỏ là hàng miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 24/2009/QĐ-
TTg nêu trên. 

Thủ tục thanh khoản đối với hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng và tổ chức hủy bỏ thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(CV số 7538/BTC-CST ngày 06/06/2012) 

3. Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Từ ngày 01/01/2009 cơ sở kinh doanh bất động sản 
xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án 
hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng (kể cả hợp đồng góp vốn) thì khi thu tiền cơ sở kinh doanh BĐS phải lập 
hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT. (CV số 1892/TCT-CS ngày 09/06/2012) 

4. Thuế suất thuế GTGT đối với một số loại dịch vụ: - Các dịch vụ: dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo 
về đo lường; kiểm định đo tính và lập bảng tra dung tích bể chứa cố định, xà lan, tàu là phục vụ trực tiếp cho người 
tiêu dùng, không phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; không phải là dịch vụ khoa học công 
nghệ, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

- Dịch vụ tư vấn xây dựng ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng hồ sơ xin đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo, 
là dịch vụ khoa học công nghệ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. 

- Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. 

(CV số 1873/TCT-CS ngày 31/05/2012) 

5. Hướng dẫn mới về đăng ký thuế 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký 
thuế. Theo Thông tư này, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh; cá nhân có thu nhập 
chịu thuế TNCN; tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập; 
ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân được hoàn thuế hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước 
ngoài được cấp một mã số thuế (MST) duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động (trừ MST nhà thầu). 
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Người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng 
ký thuế được cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” hoặc “Thẻ MST cá nhân” không quá 03 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ đăng ký thuế. Quá thời hạn mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế hoặc Thông báo MST, người nộp thuế có quyền khiếu nại đến cơ quan thuế. Cá nhân cùng lúc nộp thuế TNCN 
qua nhiều tổ chức chi trả, chỉ đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp MST; cá nhân chỉ cần thông báo 
MST của mình với các tổ chức chi trả khác để sử dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. 

Cũng theo Thông tư này, trường hợp cá nhân vừa nộp thuế TNCN, vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng MST 
cá nhân để khai thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh khác; cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp 
MST thì sử dụng MST này để khai thuế, nộp thuế TNCN... 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012 và thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 
của Bộ Tài chính; bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành 
kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính. 

6. Thời điểm xác định thuế GTGT:  Trường hợp Công ty được nhà nước cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng tại 

Khu Công nghiệp để cho thuê lại thì đến thời hạn trả tiền ghi trong hợp đồng Công ty phải lập hóa đơn, thực hiện 
khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ, không phân biệt số tiền đã trả hay chưa trả. (CV số 1689/TCT-CS ngày 
18/05/2012) 

7. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư: Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ chung 
cư theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, trong hợp đồng có thoả thuận chủ đầu tư thu khoản kinh phí bảo 
trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (2% tiền bán căn hộ) thì khoản kinh phí bảo trì này chủ đầu tư không phải 
kê khai, tính và nộp thuế. 

Chủ đầu tư thực hiện kê khai, tính nộp thuế (GTGT, TNDN) đối với doanh thu từ bán căn hộ chung cư (không bao 
gồm khoản kinh phí bảo trì) theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. (CV số 6547/BTC-TCT ngày 16/05/2012) 

8. Khai bổ sung, điều chỉnh:  Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) làm 

giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng 
thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế 
chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật 
Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định 
không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp 
thuế biết để thực hiện. (CV số 1576/TCT-CS ngày 14/05/2012) 

9. Khấu trừ thuế đối với sân bóng: Sân bóng đá là công trình phúc lợi, không phải là TSCĐ phục vụ sản xuất kinh 
doanh như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe… Vì vậy, doanh nghiệp 
không được khai khấu trừ thuế GTGT đối với công trình sân bóng đá phục vụ cho người lao động làm việc trong khu 
vực sản xuất, kinh doanh. (CV số 1495/TCT-CS ngày 07/05/2012). 

10. Chứng từ đối với các khoản giảm giá và hỗ trợ khách hàng: Trường hợp Công ty thực hiện chính sách bán hàng có 
chiết khấu thương mại dựa trên doanh số mua hàng đạt được trong tháng/quý/năm cho khách hàng thì Công ty 
thực hiện giảm trừ các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại trên hóa đơn bán hàng hóa của lần mua cuối cùng 
hoặc hóa đơn bán hàng hóa của kỳ tiếp sau. 

Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì 
được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào 
hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu vào, đầu ra vào kỳ kê 
khai thuế của tháng phát sinh hóa đơn điều chỉnh. 

Trường hợp Công ty thực hiện các chương trình hỗ trợ bằng tiền và chiết khấu thanh toán cho từng đối tượng 
khách hàng theo chính sách bán hàng của Công ty thì việc lập chứng từ cho các khoản chi bằng tiền cho khách 
hàng được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài 
chính. (CV số 1463/TCT-CS ngày 03/05/2012) 

11. Xuất hóa đơn đối với hoạt động xây lắp: Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt các bên phải xuất hóa đơn tại thời 
điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân 
biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Giá tính thuế GTGT trên hóa đơn được xác định theo giá trị công 

trình, hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.  Trường hợp 

công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị 
công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá 
trị công trình phải thanh toán. (CV số 1391/TCT-DNL ngày 23/04/2012) 

12. Thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu: Trường hợp Công ty có xuất khẩu những lô hàng khẩn với số lượng nhỏ qua 
dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Công ty cung cấp dịch vụ này cung cấp Bảng kê chi tiết 
hàng hóa xuất khẩu không có thuế và trên bảng kê này có xác nhận của Hải quan là hàng đã thực xuất, trên Bảng 
kê cũng thể hiện rõ các nội dung cần thiết như: tên và địa chỉ Công ty xuất khẩu, tên và địa chỉ Công ty nhập hàng, 
tên, số lượng và giá trị hàng hóa thì Bảng kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu không có thuế có giá trị pháp lý như Tờ 
khai hải quan thông thường được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% đối với hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ 
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chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Công ty đáp ứng đủ các điều kiện về “Tờ khai hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu” theo quy định để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. (CV 1310/TCT-CS ngày 17/04/2012) 

13. Người nước ngoài xuất cảnh được hoàn 85% VAT của hàng hóa mua tại Việt Nam  

Ngày 12/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng 
hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân 
bay quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Theo đó, đối tượng áp dụng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ thành viên của tổ bay, 
mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị và sử dụng giấy tờ đó để nhập xuất cảnh 
Việt Nam, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa đó qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay 
quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng là hàng hóa đáp ứng quy định: Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng 
hóa cấm xuất khẩu, Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Hàng hóa không thuộc hàng hóa không 
được đem theo lên tàu bay.  

Hàng hóa đó còn phải đảm bảo được mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong 
thời gian 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài xuất cảnh trở về trước.  

Số tiền VAT người nước ngoài được hoàn bằng 85% tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của số hàng hóa đủ điều kiện. 
15% còn lại là phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng.  

Thời điểm hoàn thuế giá sẽ được thực hiện ngay sau khi người nước ngoài hoàn thành thủ tục kiểm tra hóa đơn 
kiêm tờ khai hoàn thuế và trước giờ lên chuyến bay.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012.  

14. Giá tính thuế GTGT và lập hóa đơn đối với lượng xăng dầu đã nộp phí xăng dầu: Đối với lượng xăng dầu đã được cơ 
sở kinh doanh xăng dầu nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012 thì kể từ ngày 01/01/2012 giá tính thuế GTGT là 
giá bán đã có phí xăng dầu nhưng chưa có thuế GTGT. 

Từ ngày 01/01/2012, đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu trước 
ngày 01/01/2012 trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá chưa có thuế GTGT, thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh 
toán đã có thuế (không ghi tách riêng dòng thuế bảo vệ môi trường hoặc dòng phí xăng dầu đối với xăng dầu đã kê 
khai nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012) trên hóa đơn GTGT. 

Đối với trường hợp trong tháng 1/2012, khi bán xăng dầu tồn kho trước ngày 01/01/2012 đã chịu phí xăng dầu, các 
công ty đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT, ghi tách riêng dòng phí xăng dầu trên hóa đơn GTGT và giá tính thuế 
GTGT không bao gồm phí xăng dầu thì không phải thực hiện điều chỉnh lại. 

(CV số 4593/BTC-TCT ngày 06/04/2012)  

15. Thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu:  Trường hợp Công ty ký hợp đồng may gia công hàng xuất khẩu (bên 

nhận gia công) với doanh nghiệp nước ngoài (bên thuê gia công), trong hợp đồng có điều khoản bên thuê gia công 
giao cho bên nhận gia công mua nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho hoạt động gia công hàng xuất khẩu và bên thuê 
gia công sẽ thanh toán cho bên nhận gia công chi phí nguyên, phụ liệu mua vào theo bản quyết toán từng mã hàng 
thì nguyên phụ liệu bên nhận gia công mua sử dụng để gia công hàng xuất khẩu là chi phí của bên nhận gia công 
nên bên nhận gia công được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào của nguyên, phụ liệu mua vào. Doanh thu 
từ việc gia công hàng xuất khẩu (bao gồm giá gia công theo hợp đồng cộng với giá trị nguyên, phụ liệu mua vào tại 
Việt Nam được phía nước ngoài thanh toán theo từng mã hàng gia công xuất khẩu) được áp dụng thuế suất thuế 
GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC. 

(CV số 1181/TCT-CS ngày 04/04/2012) 

16. Đồng tiền ghi trên hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp 
luật thì khi lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ có gốc ngoại tệ, các tiêu thức trên hóa 
đơn như đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ; phần 
chữ ghi tổng số tiền bằng tiếng Việt ghi theo tổng số tiền bằng ngoại tệ, đồng thời ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá quy 
đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn. 

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá. 

Trước ngày 03/04/2012, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng đồng Việt Nam và nhận 
hóa đơn của bên bán hàng hóa, dịch vụ, trên hóa đơn thể hiện bằng ngoại tệ, có ghi rõ tỷ giá quy đổi ra đồng Việt 
Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố tại thời điểm lập hóa đơn, nếu việc lập hóa đơn thực tế có gắn với việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, 
doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã kê khai, nộp thuế theo quy định và đáp ứng các điều kiện khấu 
trừ thuế GTGT theo quy định thì doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào 
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chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa thu ngoại tệ nhưng 
đã lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện bằng ngoại tệ, có ghi rõ tỷ giá quy đổi ra đồng 

Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
công bó tại thời điểm lập hóa đơn, doanh nghiệp nhận thanh toán từ khách hàng bằng đồng Việt Nam thì doanh 
nghiệp lập hóa đơn bị xử phạt theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối. (CV số 4355/BTC-
TCT ngày 03/04/2012) 

17. Kê khai thuế của chi nhánh: Trường hợp Công ty chỉ sử dụng các chi nhánh để làm kho chứa hàng giao hàng cho 
khách theo sự điều động của Công ty tại trụ sở chính, chi nhánh ở các tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát 
sinh doanh thu (mọi hoạt động giao dịch với khách hàng như: đặt hàng, xuất hóa đơn, thu tiền hàng đều thực hiện 
ở trụ sở chính của Công ty thì căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC, trụ sở chính kê khai nộp thuế GTGT tập trung 
cho cả các chi nhánh, chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế môn bài của chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp chi nhánh. (CV số 1115/TCT-KK ngày 29/03/2012) 

18. Hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc: Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện hồ sơ khai thuế của 
doanh nghiệp thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc trong thời gian Giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì cơ quan 
Thuế yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay 
thế được coi là thời điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời điểm nộp bản thay thế mà quá thời 
hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế xử phạt về hành vi chậm 
nộp theo quy định của pháp luật. (CV số 1066/TCT-KK ngày 26/03/2012) 

19. Điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng bán hàng hóa với khách 
hàng ở nước ngoài, trong hợp đồng mua bán hàng hóa có quy định bên nước ngoài ủy quyền cho cá nhân ở Việt 
Nam có tài khoản mở tại một ngân hàng ở Việt Nam để thanh toán cho bên bán; và thực tế chứng từ thanh toán 
tiền hàng là Giấy báo Có của ngân hàng ghi nhận người chuyển tiền là cá nhân có tài khoản mở tại một ngân hàng 
khác không đúng với hợp đồng hai bên đã ký kết thì chứng từ thanh toán nêu trên không đủ điều kiện chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng để kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT. 

Đối với các lô hàng Công ty đã xuất khẩu và được thanh toán nêu trên thì không được áp dụng thuế suất 0%, Công 
ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (CV số 1063/TCT-KK ngày 
26/03/2012) 

20. Thuế GTGT trong phần mềm hệ thống thiết bị: Đối với hợp đồng ký có tách riêng theo đúng các quy định pháp luật 
liên quan từng phần hàng hóa gồm phần cứng, phần mềm, dịch vụ với giá trị khác nhau và thuế suất thuế GTGT 
khác nhau thì sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào tương ứng với 
phần mềm không được khấu trừ. 

Nếu hợp đồng bán thiết bị, phần mềm không tách riêng được phần thiết bị, phần mềm thì căn cứ xác định thuế 

GTGT là toàn bộ hệ thống sản phẩm theo hợp đồng cung ứng. (CV số 1028/TCT-CS ngày 22/03/2012) 

21. Một số lưu ý khi hoàn thuế:  Khi xem xét hồ sơ hoàn thuế GTGT, cần lưu ý đến các vấn đề sau: 

- Doanh thu (giá bán so với giá mua vào, thời điểm kê khai), thuế suất thuế GTGT, các khoản giảm trừ hàng hóa, 
dịch vụ bán ra. Đối chiếu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với bảng kê chi tiết hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ. 
Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

- Tài sản cố định mua sắm, đầu tư mở rộng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ hồ sơ. Tài sản cố định là ô 
tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh 
doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương 
ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ mà phải tính theo nguyên giá tài sản cố định. 

- Giá trị quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê được tính trừ khi xác định giá tính thuế GTGT 
đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên vượt quá định mức hao hụt theo quy định không được 
khấu trừ. 

- Hàng hóa tồn kho được khấu từ thuế phải được thể hiện trên hệ thống sổ và chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, 

phương pháp xác định giá nhập, xuất kho, bao gồm cả kiểm tra chọn mẫu thực tế. Thuế GTGT đầu vào của hàng 
hóa mua vào để xuất khẩu không qua khâu sơ chế, sản xuất chỉ được xét hoàn khi đã thực xuất khẩu. 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Hợp đồng xuất khẩu (và các phụ lục hợp đồng có liên quan); Tờ khai hải quan 
xuất khẩu; Hóa đơn xuất khẩu; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu (trừ 
trường hợp không phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng). 

- Trường hợp hợp đồng mua bán (và các phụ lục hợp đồng có liên quan) có thỏa thuận thanh toán chậm trả: thời 
hạn phải thanh toán qua ngân hàng; thời điểm xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng; hồ sơ khai giải trình, 
bổ sung do không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đúng thời hạn quy định. 

(CV số 1027/TCT-KK ngày 22/03/2012) 
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22. Kê khai thuế đối với chi nhánh: Trường hợp Công ty có chi nhánh đóng trên địa bàn khác Tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính nhưng không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế tại trụ sở 

chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối 
với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra 
hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT người nộp thuế đã nộp cho cơ sở sản 
xuất hạch toán phụ thuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính. (CV số 
970/TCT-KK ngày 20/03/2012) 

23. Ủy nhiệm lập hóa đơn: Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, Công ty ủy quyền cho các 
Chi nhánh của Công ty trực tiếp thực hiện các hợp đồng xây lắp thì Công ty xuất hóa đơn hoặc ủy nhiệm cho Chi 
nhánh xuất hóa đơn đối với giá trị khối lượng hoàn thành cho Chủ đầu tư. Công ty chịu trách nhiệm kê khai, nộp 
thuế GTGT đối với doanh thu của các hóa đơn đã ủy nhiệm cho Chi nhánh lập với cơ quan thuế nơi Công ty đóng 
trụ sở. (CV số 805/TCT-CS ngày 08/03/2012) 

24. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với Tổng Công ty hàng không Việt Nam: "Tờ thông tin hành trình/ Phiếu 
thu vé điện tử" của Tổng công ty Hàng không Việt Nam sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất phát từ Website 
thương mại của Tổng công ty Hàng không Việt Nam được thiết kế theo mẫu chung của Hiệp hội hàng không quốc 
tế (IATA) thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người bán; chữ ký điện tử, mã số thuế và địa chỉ người 
mua. Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện thông báo phát hành vé điện tử theo quy định tại Thông tư số 
32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam được làm tròn số đến hàng nghìn đối với giá vé, thuế, phí tại vé điện tử và 
phiếu thu tiền cước vận chuyển tự in trên hệ thống xuất vé tự động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo 
quy định của IATA 

(CV số 3266/BTC-TCT ngày 12/03/2012) 

25. Hàng bán đại lý hưởng hoa hồng: Theo quy định, người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu 
mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng 
hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng 
đại lý được hưởng. Trường hợp doanh nghiệp là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng trước tháng 07/2011 đã khai 
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bán đại lý nhưng đến tháng 07/2011 hàng hóa bán đại lý đó vẫn tồn 
kho thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh số thuế GTGT đã khấu trừ tương ứng với lượng hàng hóa bán đúng giá 
hưởng hoa hồng còn tồn kho. (CV số 667/TCT-CS ngày 29/02/2012) 

26. Thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm: Từ ngày 01/01/2009, dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành 
giao thông vận tải (trừ dịch vụ đăng kiểm cho các tàu biển nước ngoài thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước 
ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (CV số 655/TCT-CS ngày 
29/02/2012) 

27. Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh máy bay: Trường hợp công ty được phép thực hiện hoạt động 
thương mại đối với máy bay đã qua sử dụng thuộc sở hữu của cá nhân Việt Nam thì nghĩa vụ thuế được xác định 
như sau: 

a. Đối với cá nhân bán máy bay đã qua sử dụng là tài sản thuộc sở hữu cá nhân và không sử dụng cho kinh doanh: 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, trường hợp cá 
nhân Việt Nam không kinh doanh, không thuộc đối tượng nộp thuế thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế 
tiêu thụ đặc biệt khi bán máy bay cho Công ty. 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12, trường hợp cá nhân không kinh doanh bán máy bay 
thì thu nhập từ bán máy bay không thuộc mười (10) loại thu nhập chịu thuế TNCN. 

b. Đối với hoạt động kinh doanh máy bay của tổ chức: 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12: 

Trường hợp công ty bán máy bay cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam hoặc sử dụng để cho một tổ chức hoặc cá nhân 
tại Việt Nam thuê, công ty phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về 
nghĩa vụ thuế nhà thầu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại 
Việt Nam; 

Trường hợp công ty đưa máy bay ra khỏi Việt Nam, công ty không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu 
nhập doanh nghiệp; 

Trường hợp máy bay không xuất khẩu ra nước ngoài mà được giao cho người mua tại Việt Nam, đáp ứng các điều 
kiện tại Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hải quan theo 
hình thức xuất khẩu tại chỗ thì người nhập khẩu phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối 
với máy bay tại khâu nhập khẩu. 

(CV số 2222/BTC-CST ngày 22/12/2012) 

28. Quản lý hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC: Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa (người mua là 
đối tượng không có hóa đơn), người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát 
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hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hàng hóa, khi trả lại hàng hóa, người mua và 
người bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền 

thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng kèm theo hóa đơn đã lập. 
Người bán điều chỉnh lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính của quý trước bằng cách ghi giảm số lượng hóa đơn đã sử 
dụng và ghi tăng số lượng số hóa đơn xóa bỏ, số thứ tự của số hóa đơn xóa bỏ. (CV số 501/TCT-CS ngày 
16/02/2012) 

29. Thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu: Từ ngày 1/1/2009, trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cung 
ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài thì dịch vụ cung ứng được xác định là dịch vụ xuất khẩu áp dụng 
thuế suất 0% với điều kiện tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là 
người nộp thuế GTGT tại Việt Nam (cơ sở thường trú được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Hiệp định 
tránh đánh thuế hai lần), không có quy định dịch vụ xuất khẩu cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài được áp dụng 
thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện được tiêu dùng ngoài Việt Nam. (CV số 498/TCT-CS ngày 16/02/2012) 

30. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh  

Ngày 19/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg, thực hiện thí điểm hoàn thuế 
giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân 

bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Theo đó, người nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng là người có hộ chiếu mang theo không 
phải là hộ chiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp và không phải là thành viên của tổ bay 
trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài.  

Hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là 
hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy 
định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu 
hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu; Có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 
30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh trở về trước; Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 
(một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) 
tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.  

Người nước ngoài khi mua hàng tại các cơ sở kinh doanh quy định tại Quyết định này phải xuất trình hộ chiếu (bản 
chính) để được các cơ sở kinh doanh cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đối với hàng hóa mang theo khi xuất 
cảnh. Trước khi làm thủ tục gửi hành lý và lấy thẻ lên tàu bay, người nước ngoài phải xuất trình với cơ quan hải 
quan hộ chiếu (bản chính); hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế (bản chính) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 

Quyết định này; hàng hóa thực tế mang theo khi xuất cảnh đề nghị được hoàn thuế. Sau khi kiểm tra hồ sơ và hàng 
hóa, công chức hải quan ký xác nhận và đóng dấu "đã kiểm tra" vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại cho 
người nước ngoài.  

Trước khi lên tàu bay xuất cảnh ra nước ngoài, người nước ngoài phải xuất trình với ngân hàng thương mại được 
lựa chọn làm đại lý hoàn thuế các hồ sơ hộ chiếu (bản chính); thẻ lên tàu bay của chuyến bay xuất cảnh ra nước 
ngoài (bản chính); hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã đóng dấu "đã kiểm tra" của cơ quan hải quan (bản chính). 
Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ thu lại hóa đơn kiêm tờ khai 
hoàn thuế (bản chính) và làm thủ tục trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài. Số tiền thuế được hoàn để trả cho 
người nước ngoài bằng tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn trừ đi (-) phí dịch vụ hoàn thuế. Phí dịch vụ hoàn 
thuế tối đa không quá 15% trên tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn, do ngân hàng thương mại được lựa 
chọn làm đại lý hoàn thuế thu để trang trải các chi phí phục vụ việc hoàn trả tiền thuế.  

Thời gian thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định này từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 
30/06/2014. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.  

31. Hướng dẫn mới về thuế GTGT: 

Ngày 11/01/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BTC (“Thông tư 06”) hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị 
định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. 

Theo đó, một số nội dung đáng lưu ý sau đây đã được hướng dẫn tại Thông tư 06: 

+ Bổ sung và hướng dẫn cụ thể về các đối tượng không chịu thuế GTGT đầu ra nhưng vẫn được kê khai, khấu trừ 
thuế GTGT đầu vào liên quan, chẳng hạn: 

- Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp ở ngoài Việt Nam (kể cả dịch vụ được cung cấp giữa hai đối tượng chịu thuế tại 
Việt Nam). Trong trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ (trừ các dịch vụ xuất khẩu), mà hoạt động cung 
cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở nước ngoài thì chỉ phần dịch vụ thực hiện ở Việt Nam mới phải chịu thuế 
GTGT (trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu); 

- Tài sản cố định được điều chuyển giữa công ty mẹ và các công ty con hoặc giữa các công ty con với nhau để phục 
vụ cho hoạt động sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; góp vốn bằng tài sản; điều chuyển tài sản 
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giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

+ Hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, tổ chức cung cấp 
dịch vụ cần có cam kết của tổ chức nước ngoài là họ không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và không phải là đối 
tượng nộp thuế GTGT tại Việt Nam. Thông tư 06 cũng quy định thuế suất thuế GTGT 0% không áp dụng với các 
dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bao gồm dịch vụ thanh toán qua mạng, dịch vụ 
số hóa, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ 
hành. 

Đặc biệt, theo hướng dẫn tại Thông tư 06 thì lãi cho vay do các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận 
được sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT, trong khi đó tiền lãi từ bán hàng trả góp hoặc thanh toán trả trước sẽ không 
phải kê khai thuế GTGT. 

Thông tư 06 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/03/2011, thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC. 

32. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh: Ngày 
19/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg, thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị 
gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay 
quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Theo đó, người nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng là người có hộ chiếu mang theo không 
phải là hộ chiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp và không phải là thành viên của tổ bay 
trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài.  

Hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là 
hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy 
định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu 
hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu; Có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 
30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh trở về trước; Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 
(một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) 
tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.  

Người nước ngoài khi mua hàng tại các cơ sở kinh doanh quy định tại Quyết định này phải xuất trình hộ chiếu (bản 
chính) để được các cơ sở kinh doanh cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đối với hàng hóa mang theo khi xuất 
cảnh. Trước khi làm thủ tục gửi hành lý và lấy thẻ lên tàu bay, người nước ngoài phải xuất trình với cơ quan hải 
quan hộ chiếu (bản chính); hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế (bản chính) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 
Quyết định này; hàng hóa thực tế mang theo khi xuất cảnh đề nghị được hoàn thuế. Sau khi kiểm tra hồ sơ và hàng 
hóa, công chức hải quan ký xác nhận và đóng dấu "đã kiểm tra" vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại cho 

người nước ngoài.  

Trước khi lên tàu bay xuất cảnh ra nước ngoài, người nước ngoài phải xuất trình với ngân hàng thương mại được 
lựa chọn làm đại lý hoàn thuế các hồ sơ hộ chiếu (bản chính); thẻ lên tàu bay của chuyến bay xuất cảnh ra nước 
ngoài (bản chính); hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã đóng dấu "đã kiểm tra" của cơ quan hải quan (bản chính). 
Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ thu lại hóa đơn kiêm tờ khai 
hoàn thuế (bản chính) và làm thủ tục trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài. Số tiền thuế được hoàn để trả cho 
người nước ngoài bằng tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn trừ đi (-) phí dịch vụ hoàn thuế. Phí dịch vụ hoàn 
thuế tối đa không quá 15% trên tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn, do ngân hàng thương mại được lựa 
chọn làm đại lý hoàn thuế thu để trang trải các chi phí phục vụ việc hoàn trả tiền thuế.  

Thời gian thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định này từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 
30/06/2014. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.  

33. Thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ: Việc xuất thành phẩm do Công ty sản xuất sang làm tài sản cố định của Công ty 
thì phải lập hoá đơn GTGT sản  phẩm dùng để làm tài sản cố định (CV số 299/TCT-CS ngày 30/01/2012). 

34. Thuế GTGT hoạt động vận tải bằng xe điện: Trường hợp hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe điện 
theo các tuyến nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, thuộc 
đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp công ty có hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe điện trong nội thị, trong khu cửa khẩu trên lộ 
trình tuyến không có các điểm quy định cho xe dừng đón, trả khách, không đáp ứng quy định của Bộ Giao thông 
vận tải về vận chuyển hành khách công công nên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. (CV số 217/TCT-CS 
ngày 17/01/2012). 

35. Ủy nhiệm lập hóa đơn: Việc ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 
153/2010/TT-BTC không phải là ủy nhiệm cho bên thứ ba thay mặt mình bán hàng hóa, dịch vụ do đó việc kinh 
doanh bán hàng hóa, dịch vụ đơn vị phải trực tiếp thực hiện. Công ty chỉ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa 
đơn giao cho khách hàng (CV số 182/TCT-CS ngày 16/01/2012). 

36. Thuế GTGT đối với hoạt động xử lý nước thải: Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư 
cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồm các hoạt động: thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát 
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nước, xử lý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt; thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống 
thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng; duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động (nhà vệ sinh lắp ghép 

trên xe ô tô); đặt dụng cụ thu chứa rác thải phục vụ vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải 
khác… 

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ vệ sinh, lau dọn văn phòng, 
lau dọn nhà cửa… thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Đối với trường hợp đã thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với mức thuế suất 10% thì được lập hoá đơn 
điều chỉnh như sau: Đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ lý do điều chỉnh, 
đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ lập hoá đơn điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số thuế GTGT cho dịch 
vụ tại hoá đơn số, ký hiệu…(do dịch vụ thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh hai bên kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào (CV 
số 566/BTC-TCT ngày 12/01/2012). 

37. Điều chỉnh hóa đơn: Trường hợp Công ty bán hàng lập hóa đơn giao cho người mua nếu hóa đơn lập sai chỉ tiêu mã 
số thuế, tên người mua, số tiền viết bằng chữ thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, 
trên hóa đơn ghi “thay thế hóa đơn số... ký hiệu... ngày... tháng... năm...”. Hóa đơn này làm căn cứ để hai bên kê 
khai điều chỉnh theo quy định (CV số 104/CT-TTHT ngày 05/01/2012). 

38. Các điều kiện về hóa đơn tự in: Hoá đơn tự in sử dụng chương trình tự in hoá đơn từ các thiết bị tin học, máy tính 

tiền hoặc các loại máy khác đảm bảo nguyên tắc: việc đánh số thứ tự trên hoá đơn được thực hiện tự động. Mỗi 
liên của một số hoá đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy); phần 
mềm ứng dụng để in hoá đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người 
không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng (CV số 25/TCT-CS ngày 
03/01/2012) 

39. Đồng tiền ghi trên hóa đơn:Trường hợp Công ty nếu được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật 
thì trên hóa đơn, tại các chỉ tiêu “Đơn giá”, “Thành tiền” được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt, 
đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn theo quy định nêu trên. 

Trường hợp Công ty không được phép bán hàng, cung ứng dịch vụ thu tiền bằng ngoại tệ, khi lập hóa đơn đồng 
tiền ghi trên hóa đơn (cột “Đơn giá”, “Thành tiền”) không phải là đồng Việt Nam thì các hóa đơn này được xác định 
là hóa đơn không hợp pháp, người mua nhận hóa đơn không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không 
được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (CV số 06/CT-TTHT ngày 03/01/2012). 

40. Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn tự in: Đối với các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng, để được 
sử dụng hóa đơn tự in thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 

8/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng phần mềm tự in hóa đơn 
đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế tóan để hạch toán 
doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp 
có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế tóan để khai thuế 
(tức doanh nghiệp khai thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản 
lý thuế (CV số 18036/BTC-TCT ngày 30/1/2012). 

THUẾ TNDN 

1. Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư: Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì việc thành lập doanh nghiệp mới phải gắn với dự án đầu tư thực hiện tại 
địa bàn ưu đãi đầu tư; quy định về dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư, Thông tư số 
130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC. Nếu doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu 
đãi đầu tư nhưng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại địa phương khác không thuộc 
địa bàn ưu đãi đầu tư thì không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. (CV số 
2017/TCT-CS ngày 14/06/2012) 

2. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc 
không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm 
quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu 
thuế, trốn thuế. Đồng thời, người nộp thuế phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế (nếu đã khai sai) hoặc nộp hồ sơ khai 
thuế (nếu trước đây chưa khai thuế) để làm căn cứ xác định đầy đủ số thuế phải nộp vào NSNN. 

Trường hợp người nộp thuế không khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ 
sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 của Điều 32 và Điều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, 
(nếu người nộp thuế tự giác nộp đủ số tiền thuế và số tiền phạt chậm nộp vào NSNN) trước khi cơ quan thuế thanh 
tra, kiểm tra thuế thì không bị xử phạt trốn thuế, gian lận thuế. 

Trường hợp khi phát hiện người nộp thuế có hành vi trốn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế 
trốn trong biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế để có cơ sở xử lý đối với hành vi trốn thuế của người nộp 
thuế. 
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Thời điểm xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo 
ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 32, 

Điều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. 

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế 
trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết. Số ngày chậm nộp tiền thuế được 
tính từ ngày người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào NSNN ghi trên 
chứng từ nộp tiền vào NSNN (người nộp thuế bị phạt chậm nộp trên số thuế truy thu đến ngày thực nộp tiền vào 
NSNN). 

(CV số 1938/TCT-CS ngày 07/06/2012) 

3. Giảm, gian hạn nộp thuế đối với hợp tác xã: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế theo quy định tại Thông tư 
số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội bao gồm cả Hợp tác xã được 
thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản liên quan. Khi xác định số thuế được 
giảm, Hợp tác xã phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tuân thủ các quy định về xác định số thuế được giảm theo 
quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC. (CV số 7010/BTC-CST ngày 25/05/2012) 

4. Chính sách giảm, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13: Theo các văn bản hướng 
dẫn về giảm, gian hạn thuế TNDN năm 2011, số thuế thu nhập doanh nghiệp được giãn/giảm không bao gồm số 

thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, sổ xố 
kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt 
hàng không khuyến khích nhập khẩu. (CV số 7009/BTC-CST ngày 25/05/2012) 

5. Ấn định thuế: Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường thì 
khi xác định số thuế phải nộp đơn vị bị ấn định giá bán hàng hóa theo giá giao dịch thông thường trên thị trường 
(kê khai, nộp thuế theo giá giao dịch thông thường trên thị trường). 

Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp 
phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai 
thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục 
hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm 
nộp thuế theo quy định. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế trong kinh doanh xe ôtô, xe 
hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao 
dịch thông thường trên thị trường thì doanh nghiệp bị ấn định thuế theo Thông tư số 71/2010/TT-BTC và bị xử phạt 
vi phạm pháp luật về thuế tùy theo mức độ vi phạm quy định tại Điều 107, Điều 108 Luật quản lý thuế và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. 

(CV số 1791/TCT-CS ngày 24/05/2012) 

6. Chi hỗ trợ đoàn thể: Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại 
doanh nghiệp nếu khoản chi này được quy định cụ thể trong quy chế của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng 
từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 1727/TCT-CS 
ngày 22/05/2012) 

7. Chi phí điện thoại trả cho nhân viên: Trường hợp Công ty có chi tiền điện thoại cho người lao động để phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế Công 
ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty. Trường hợp Công ty khoán 
chi tiền điện thoại cho người lao động được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động thì các khoản chi này được xác 
định là chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.  

Về thuế TNCN, trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động nếu được quy định cụ thể tại hợp 
đồng lao động và mức khoán chi này được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc, hội 

đồng thành viên là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại 
cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu 
nhập chịu thuế TNCN. 

(CV số 1685/TCT-CS ngày 18/05/2012) 

8. Ưu đãi thuế TNDN:  Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật đã 
tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp đang hoạt động thì 
Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư. (CV số 
1385/TCT-CS ngày 23/04/2012) 

9. Chi phí thuế TNCN được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Trường hợp cá nhân là người nước ngoài, là đối tượng 
cư trú tại Việt Nam, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đối với thu nhập toàn cầu mà hợp đồng lao 
động quy định tiền lương, tiên công không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp 
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nộp thay cho cá nhân và thực tế đã nộp cho cơ quan thuế Việt Nam đối với thu nhập toàn cầu là khoản chi phí tiền 
lương được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. (CV số 1330/TCT-TNCN ngày 18/04/2012) 

10. Gia hạn nộp thuế đối với trường hợp phải di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền: 

Đối với trường hợp di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà 
Doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế 
theo quy định tại khoản 1b Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 phải đảm bảo đầy đủ 3 điều kiện sau 
đây: 

a. Phải di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo văn bản quyết định thu hồi của UBND cấp tỉnh, thành phố trong trường 
hợp nhà nước thu hồi diện tích đất đối với địa điểm sản xuất kinh doanh cũ của doanh nghiệp vì mục đích công 
cộng theo quy định của pháp luật, không phải di dời địa điểm sản xuất kinh doanh theo mục đích yêu cầu của bản 
thân doanh nghiệp. 

b. Doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh và phải chứng minh bằng các chứng từ, tài liệu có liên quan về việc 
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, có xác nhận của chính quyền địa phương. 

c. Giá trị thiệt hại phải được xác định căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và các chế độ quy định pháp luật có liên quan để 
xác định những khoản thiệt hại liên quan trực tiếp, gồm: chi phí tháo dỡ trang thiết bị ở cơ sở cũ; chi phí vận 
chuyển lắp đặt ở cơ sở mới; chi phí tháo dỡ nhà xưởng ở cơ sở cũ (sau khi trừ chi phí thu hồi, chi phí trả lương cho 
người lao động do ngừng việc làm (nếu có) 

(CV số 5280/BTC-TCHQ ngày 19/04/2012) 

11. Chi phí thành lập doanh nghiệp: Khoản tiền một công ty trả cho một công ty khác để tìm đối tác cùng hợp tác kinh 
doanh là một khoản chi phí trước khi thành lập của Công ty liên doanh và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh 
của Công ty liên doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. (CV số 
4334/BTC-TCT ngày 03/04/2012) 

12. Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất 
động sản đáp ứng tiêu chí là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ 
theo quy định của pháp luật và đăng ký nộp thuế theo kê khai thì không được gia hạn nộp thuế đối với số thuế phải 
nộp từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp này có thu nhập từ các hoạt động kinh 
doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh bất động sản thì được gia hạn nộp thuế theo Quyết định số 21/2011/QĐ-
TTg. 

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Nghị quyết số 
08/2011/QH13: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nếu đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 

động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà 

máy nước, nhà máy điện, công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; 
cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, 
rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải 

rắn; công trình thông tin liên lạc, công trình thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp), đồng thời, thực hiện chế độ 

kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai thì được giảm 30% số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2011 theo Nghị quyết số 08/2011/QH13. 

(CV số 3898/TCT-CS ngày 23/03/2012) 

13. Trích trước chi phí đầu tư XDCB: Để đảm bảo nguyên tắc chi phí phù hợp với doanh thu và phù hợp với hoạt động 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài, nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài 
chưa quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng nhưng đã phát sinh doanh thu thì được phân bổ các khoản chi thực tế đã 
phát sinh và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định vào chi phí được trừ tương 
ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nguyên tắc phân bổ các khoản chi phí đầu 
tư kết cấu hạ tầng đã phát sinh và trích trước thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2 mục II phần G Thông tư số 
130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính. (CV số 1054/TCT-CS ngày 
23/03/2012) 

14. Chính sách thuế TNDN: Trường hợp Công ty thực hiện bán hàng cho các cá nhân (nhà phân phối), các nhà phân 
phối bán lại sản phẩm cho người khác theo mức giá Công ty đề nghị (có chênh lệch giá so với giá Công ty bán cho 
nhà phân phối) thì các khoản tiền và lợi ích kinh tế khác mà Công ty trả cho các nhà phân phối nêu trên là các loại 
chi phí được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế theo quy định khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp. (CV số 980/TCT-CS ngày 20/03/2012) 

15. Chính sách thuế TNDN đối với khoản nợ khó đòi: Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu 
khó đòi theo đúng quy định nêu tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ trích lập và sử dụng các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải 
thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp thì được xác định là khoản chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Như vậy giá trị tổn thất thực tế của khoản nợ không có khả năng thu 
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hồi, doanh nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính (nếu có) để bù đắp, phần 
chênh lệch thiếu Công ty sẽ hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp. (CV 932/TCT-CS ngày 16/03/2012) 

16. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động  

Về nội dung trên, ngày 12/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC. Theo đó, số thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, II năm 2011 được gia hạn theo quy định tại Thông tư này là số thuế được 
gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC và Thông tư 170/2011/TT-BTC.  

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định cụ thể như sau: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp 
của quý I năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/07/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế 
tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/10/2012. Trường hợp ngày nộp thuế 
theo quy định nói trên là các ngày nghỉ theo quy định thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc 
tiếp theo.  

Trong thời gian gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế mà chưa kê khai 
để được gia hạn thì doanh nghiệp được gia hạn theo quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp được thực hiện khai 
bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần 
tiếp theo, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, 
thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.  

Trong thời hạn được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành 
chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
26/04/2012.  

17. Xác định chi phí được trừ: Trường hợp Công ty tự bỏ kinh phí sửa chữa con đường vào kho chứa hàng của đơn vị, 
là đường giao thông công cộng thì khoản chi phí này không tương ứng với doanh thu tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp và không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV 
số 632/TCT-CS ngày 27/02/2012). 

18. Tiếp tục gia hạn thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp: 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 hướng dẫn chi tiết về việc gia hạn 
thêm 3 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp của Quý I và Quý II năm 2011 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và 
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

Thời gian gia hạn 

Theo Quyết định 21 ban hành tháng 10 năm 2011, các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn đã được gia hạn 1 năm cho số 
thuế TNDN trong năm 2011. Nay, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép gia hạn thêm 3 tháng đối với số thuế TNDN 

phải nộp của Quý I và Quý II năm 2011, cụ thể như sau: 

 

Số thuế TNDN Được gia hạn theo Quyết 
định 21 đến 

Được gia hạn theo Quyết 
định 04 đến 

Quý I/2011 30/4/2012 30/7/2012 

Quý II/2011 30/7/2012 30/10/2012 

Đối tượng áp dụng 

a. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ như quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không 
được gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm, chứng khoán, sổ xố kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu 
nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 

b. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có thu nhập từ: 

1. Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; và 

2. Hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Doanh nhiệp sử dụng nhiều lao động là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân trên 
300 người, không kể lao động có hợp đồng dưới 3 tháng. 

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, số lao động của công ty mẹ không bao 
gồm số lao động của công ty con. 

19. Chính sách ưu đãi thuế TNDN: Công ty nếu đang hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, 
nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được 
lựa chọn và thông báo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại tương ứng 
với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về 
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thuế TNDN tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về 
thuế TNDN tại thời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (hết năm 2011). (CV số 568/TCT-CS ngày 21/02/2012) 

20. Xác định đối tượng giảm, gia hạn thuế TNDN: Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 
của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp 
luật, được chia thành ba cấp; siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn(tổng nguồn vốn tương đương tổng 
tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn 
vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau: 

Quy mô 

 

 

Khu vực 

Doanh 
nghiệp 
siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 
động 

Tổng 
nguồn vốn 

Số lao 
động 

Tổng nguồn 
vốn 

Số lao động 

I. Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

10 người 
trở xuống 

20 tỷ trở 
xuống 

Từ trên 10 
người đến 
200 người 

Từ trên 20 tỷ 
đồng đến 100 tỷ 
đồng 

Từ trên 200 
người đến 300 
người 

II. Công 

nghiệp và xây 
dựng 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ trở 

xuống 

Từ trên 10 

người đến 
200 người 

Từ trên 20 tỷ 

đồng đến 100 tỷ 
đồng 

Từ trên 200 

người đến 300 
người 

III. Thương 
mại và dịch vụ 

10 người 
trở xuống 

10 người trở 
xuống 

Từ trên 10 
người đến 
50 người 

Từ trên 10 
người đến 50 
người 

Từ trên 50 
người đến 100 
người 

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty có số dư cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán đến ngày 
31/12/2010 với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng thì không đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí 
về vốn. (CV số 443/TCT-CS ngày 10/02/2012) 

21. Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư: Việc áp dụng các ưu đãi về thuế TNDN cho 
doanh nghiệp đều phải gắn liền với dự án đầu tư nằm trên địa bàn được hưởng ưu đãi nhằm mục đích phát triển 
kinh tế tại các vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Vì vậy, việc các đơn vị thành lập doanh nghiệp tại địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng thực hiện các hoạt 
động kinh doanh tại các địa bàn khác nằm ngoài địa bàn được hưởng ưu đãi thì không đủ điều kiện được hưởng ưu 
đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư. (CV số 
441/TCT-CS ngày 10/02/2012)  

22. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011: Ngày 19/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
04/2012/QĐ-TTg, quy định việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đã được gia hạn nộp 
thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ.  

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý I năm 2011 chậm 
nhất đến ngày 30/07/2012. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính tạm nộp của quý 
II năm 2011 chậm nhất đến ngày 30/10/2012. Trường hợp ngày nộp thuế là các ngày nghỉ theo quy định của pháp 
luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2012.  

23. Chính sách thuế đối với cơ sở y tế công lập: Trường hợp Bệnh viện công lập là đơn vị đang nộp thuế GTGT theo 
phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ 
thì từ ngày 01/1/2011 các hoạt động: chụp Xquang, phẫu thuật (trừ phẫu thuật thẩm mỹ), xét nghiệm, khám bệnh, 
truyền thuốc áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu là 2% (CV số 420/ CT-TTHT ngày 13/01/2012). 

24. Thuế TNDN đối với thu nhập khác: Thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật là 
thu nhập từ hoạt động tài chính và khoản thu nhập bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến bất động sản 
không được gia hạn nộp thuế, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011. 

Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì số thuế TNDN giảm 30% theo 
Thông tư số 154/2011/TT-BTC được tính trên số thuế TNDN còn lại sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh 
nghiệp đang được hưởng ưu đãi (CV số 117/CT-TTHT ngày 05/01/2012). 

25. Giảm thuế TNDN năm 2011: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử 
và đáp ứng điều kiện áp dụng ưu đãi thuế tại Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính thì 
được giảm 30% số thuế phải nộp trong năm 2011 (CV số 112/CT-TTHT ngày 05/01/2012). 
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26. Phụ cấp cho người lao động đi công tác: Trường hợp công ty có chi trả phụ cấp cho người lao động đi công tác 
trong nước và nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (không bao gồm tiền đi lại và 

tiền ở) được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, 
tiền công của người lao động nếu khoản chi này không vượt quá hai (2) lần mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính áp dụng đối với cán bộ, công chức nhà nước hiện hành (CV số 52/CT-TTHT ngày 04/01/2012). 

27. Gia hạn nộp thuế TNDN: Trưởng hợp Công ty đáp ứng các tiêu chí là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ 
kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai thì Công ty thuộc đối tượng được gia hạn 
nộp thuế TNDN năm 2011 theo quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg. Số thuế TNN được gia hạn không bao 
gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động không được gia hạn. Công ty phải hạch toán riêng thu nhập 
từ hoạt động được gia hạn và hoạt động không được gia hạn. Trường hợp không hạch toán riêng được thì xác định 
theo tỷ lệ giữa tổng doanh thu các hoạt động sản xuất kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu thực hiện của 
doanh nghiệp (CV số 17681/BTC-TCT ngày 27/12/2011).   

28. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Trường hợp Công ty thuê kho để chứa vật tư, hàng hóa nhưng không có hợp 
đồng thuê kho với bên cho thuê thì các khoản chi Công ty bỏ ra để tu bổ, sửa chữa kho (có hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp) trong thời gian thuê, Công ty không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN (CV số 10999/CT-TTHT ngày 20/12/2011). 

THUẾ TNCN  

1. Miễn giảm thuế TNCN: Theo Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 
101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc 
hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định: 
“Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 
31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp”. 

Do đó, phần lợi tức được chia từ lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân góp vốn vào Công ty TNHH không thuộc đối 
tượng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13. (CV số 1899/TCT-TNCN ngày 
04/06/2012) 

2. Chính sách thuế TNCN: Đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng 
nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế 
tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, 
không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm. 

Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài nếu có thu nhập từ tiền lương tiền công duy nhất tại một nơi khi kết 
thúc làm việc tại Việt Nam, có thể ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế TNCN trước khi xuất cảnh. 

(CV số 1900/TCT-TNCN ngày 04/06/2012) 

3. Thuế TNCN đối với phần lợi tức được chia từ góp vốn liên doanh, liên kết: Phần lợi tức được chia từ lợi tức cổ phần 
liên doanh liên kết của cá nhân mua máy, thiết bị thực hiện các thủ thuật khám và chữa bệnh theo hình thức xã hội 
hóa tại cơ sở y tế công lập không thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 
08/2011/QH13 của Quốc hội. (CV 1880/TCT-TNCN ngày 01/06/2012)  

4. Miễn thuế TNCN đối với cổ tức: Phần thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 
31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp không phân biệt nguồn 
trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm nào được miễn thuế thu nhập cá nhân. 
Thời điểm xác định cổ tức được miễn thuế căn cứ vào thời điểm nhận cổ tức trên chứng từ chi trả cổ tức mà cá 
nhân nhận. (CV số 1566/TCT-TNCN ngày 11/05/2012) 

5. Miễn thuế TNCN đối với quà tặng là bất động sản: Theo quy định, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động 
sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con 
dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột 

với nhau được miễn thuế TNCN. 

Căn cứ quy định trên thì chỉ những người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân tặng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho đối tượng cũng 
nằm trong đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp chị dâu có tên trong hộ khẩu gia đình, là một thành viên đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà tặng phần của mình cho em chồng thì em chồng vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 
thu nhập từ quà tặng. 

(CV số 1565/TCT-TNCN ngày 11/05/2012) 

6. Thuế TNCN đối với các khoản hỗ trợ:  Trường hợp doanh nghiệp chi trả hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 
người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, quỹ phúc lợi, 
quỹ khen thưởng của doanh nghiệp thì khoản hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 
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Khoản hỗ trợ cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bồi dưỡng cho cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp 
không thuộc khoản chi nêu trên nếu các khoản chi trả này ghi rõ tên cá nhân thụ hưởng thì tính vào thu nhập chịu 

thuế của cá nhân. 

Trường hợp đơn vị chi trả tổ chức hỗ trợ cho các cá nhân ban, ngành địa phương, cán bộ công nhân viên có thành 
tích xuất sắc đi tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài và Công ty du lịch xuất hóa đơn cho đơn vị chi trả 
theo hợp đồng du lịch, thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp đơn vị 
chi bằng tiền cho các cá nhân trong và ngoài ngành đi tham quan du lịch thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu 
nhập cá nhân. 

(CV số số 1419/TCT-TNCN ngày 25/04/2012) 

7. Thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở: Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở của 
người khác trước ngày 01/01/2009 mà chưa thực hiện nghĩa vụ thuế; nay người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ xin 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất thì chỉ thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân cho lần chuyển nhượng cuối cùng. Mức nộp 01 lần thuế 
TNCN cho lần chuyển nhượng cuối cùng theo qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành. (CV số 
1418/TCT-TNCN ngày 25/04/2012) 

8. Thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở duy nhất: Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất 
chỉ áp dụng đối với nhà ở, đất ở đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất chưa có giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ có xác nhận của UBND xã, 
phường về nhà ở đất ở duy nhất thì không được miễn thuế theo qui định. Nếu cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở 
duy nhất có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có 
xác nhận của UBND xã, phường về nhà ở, đất ở duy nhất; đồng thời trong cùng ngày có mua nhà ở, đất ở khác 
theo hợp đồng công chứng thì vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy 
nhất. (CV số 1319/TCT-TNCN ngày 18/04/2012) 

9. Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức: Cá nhân nhận cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) trước ngày 
01/8/2011 và thực hiện chuyển nhượng số cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2011 đến ngày 
31/12/2012 được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức. 

Cá nhân nhận cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) từ ngày 01/8/2011 đến ngày 31/12/2012 nhưng thực hiện 
chuyển nhượng số cổ phiếu này sau ngày 31/12/2012 thì không được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức. 

(CV số 1021/TCT-TNCN ngày 22/03/2012) 

10. Miễn thuế TNCN đối với nhượng bất động sản: Trường hợp vợ, chồng cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản cho 

nhau khi Tòa án có quyết định giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thuộc diện được miễn thuế TNCN dù 
bất động sản đó là tài sản của vợ chồng hay là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. (CV số 974/TCT-TNCN ngày 
20/03/2012) 

11. Quản lý thu thuế TNCN đối với nhà thầu (nhà thầu phụ) nước ngoài: Trường hợp Nhà thầu có cơ sở thường trú tại 
Việt Nam trực tiếp chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam thì cơ sở thường 
trú của Nhà thầu có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập trả cho các nhân viên 
này. 

Trường hợp Nhà thầu không có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên hiện 
diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam do thực hiện các công việc tại Việt Nam thì chủ đầu tư có trách nhiệm thông 
báo cho Nhà thầu để Nhà thầu thông báo cho cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Cá nhân 
có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

(CV số 952/TCT-TNCN ngày 16/03/2012) 

12. Chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ khai quyết toán thuế: Theo quy định hiện hành, hồ sơ khai quyết toán thuế bao 
gồm: 

a. Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 

09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC. 

b. Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách 
nhiệm vào bản chụp đó. 

c. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước 
ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và 
kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC. 

Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử 
dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế- liên lưu tại các tổ chức chi trả thu nhập để chứng minh số thuế thu nhập cá 
nhân đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi quyết toán thuế và hoàn thuế. 

(CV số 625/TCT-TNCN ngày 27/02/2012). 
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13. Thuế TNCN đối với hoa hồng môi giới: Đối với trường hợp Công ty đã ký hợp đồng môi giới với các cá nhân, nếu 
mức chi trả từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và thực hiện cấp chứng 

từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại các văn bản hiện hành. Công ty không cần yêu cầu các cá nhân này đến 
Chi cục Thuế để đề nghị cấp hoá đơn cho số tiền hoa hồng môi giới nhận được. (CV số 599/TCT-TNCN ngày 
23/02/2012) 

14. Cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền: Theo quy định, uỷ quyền giao dịch bất động sản là một hoạt 
động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép. Tuy nhiên, việc cá nhân có đầy đủ năng lực dân sự mà uỷ quyền 
cho cá nhân khác không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật thuế 
TNCN, được toàn quyền việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bất động sản của mình bao gồm cả việc cho 
thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn lại bất động sản cho Bên uỷ quyền và 
các lợi ích có được từ hoạt động uỷ quyền; đồng thời Bên được uỷ quyền không nhận thù lao thì đây thực chất là 
hoạt động mua, bán bất động sản. 

Việc cha, mẹ vợ uỷ quyền giao dịch bất động sản cho con rể thì không phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. 
Trường hợp người nhận uỷ quyền (người con rể) lập hợp đồng cho tặng bất động sản nói trên cho vợ và em vợ 
(con ruột của người uỷ quyền) thì phần tài sản cho tặng vợ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, phần tài sản 
cho tặng em vợ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp trên các cá nhân có thể huỷ hợp đồng uỷ quyền 
giao dịch bất động sản cha, mẹ vợ với con rể và lập hợp đồng cho tặng bất động sản giữa cha, mẹ với hai người 
con ruột thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. (CV số 597/TCT-TNCN ngày 23/02/2012). 

15. Xác định thu nhập chịu thuế TNCN:  Phần chi trả tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động dưới hình thức cung cấp 
phiếu ăn đến từng người lao động để người lao động ăn ca ở các nhà cung cấp suất ăn thì không tính vào thu nhập 
chịu thuế của người lao động với mức chi tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và tổ 
chức theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Phần chi vượt mức theo hướng dẫn của Bộ Lao động 
Thương binh và xã hội phải được tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuế thu nhập cá nhân đối 
với người lao động. 

Trường hợp doanh nghiệp không tổ chức bữa ăn giữa ca, không chi tiền cho người lao động mà cấp các phiếu ăn và 
coi đó là một phần lợi ích liên quan đến hợp đồng lao động, phiếu ăn không được phép dùng để đổi và không được 
hoàn lại tiền mặt trong trường hợp không sử dụng, phần chi trả tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động dưới hình 
thức cung cấp phiếu ăn đến từng người lao động để người lao động ăn ca ở các nhà cung cấp suất ăn không tính 
vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. (CV số 586/TCT-TNCN ngày 22/02/2012) 

16. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011: Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 
17/01/2012 hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN năm 2011. Chúng tôi xin tóm lược một số nội dung đáng chú ý cho 
công tác quyết toán thuế năm 2011 như sau:  

Giảm trừ gia cảnh 

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và bản thân sẽ được tính tròn tháng mặc dù nhân viên bắt đầu làm 
việc/nghỉ việc trong tháng và/hoặc có thay đổi số người phụ thuộc trong tháng.  

Xác định miễn thuế 

Hướng dẫn về cách xác định số thuế được miễn và cách kê khai đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, 
tiền công, thu nhập từ kinh doanh nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/ tháng. 

Kỳ tính thuế  

Cá nhân đến Việt Nam trong năm 2011 và có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày trong năm, kỳ quyết toán thuế sẽ bắt 
đầu từ tháng 1 năm 2011. Giảm trừ cho bản thân sẽ được tính cho cả năm, trong khi giảm trừ cho người phụ thuộc 
sẽ được tính từ tháng đầu tiên đến Việt Nam. Số thuế TNCN phải trả ở nước ngoài từ tháng 01/2011 đến tháng bắt 
đầu tới Việt Nam được cấn trừ vào tổng số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam nếu có đủ chứng từ theo quy định.  

Đối với cá nhân phải quyết toán Thuế TNCN trong 12 tháng liên tục, kỳ tính thuế sẽ được xác định trên cơ sở làm 
tròn tháng kể từ tháng đầu tiên đến Việt Nam. Người nước ngoài là đối tượng cư trú chấm dứt nhiệm kỳ và rời khỏi 
Việt Nam trước ngày 31/12, họ sẽ chịu thuế tại Việt Nam từ ngày 1/1 đến ngày rời khỏi Việt Nam. 

Ủy quyền quyết toán thuế 

Tương tự như năm trước, người sử dụng lao động không được thực hiện quyết toán theo ủy quyền của cá nhân nếu 
đã cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho họ, trừ trường hợp đã thu hồi và hủy bỏ chứng từ khấu trừ thuế (CV số 
230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012). 

17. Thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán: Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng các 
cổ đông (cá nhân) có chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư tại Công ty thì thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của 
các cổ đông là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu được trả thay cổ 
tức thuộc diện được miễn thuế TNCN) thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 12 Chương 
III Thông tư số 154/2011/TT-BTC. 

Trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng thì thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các 
cá nhân (trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu được trả thay cổ tức thuộc diện được miễn thuế TNCN ) là thu 
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nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn không thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn nêu trên (CV 
số 460/CT-TTHT ngày 16/01/2012). 

18. Thuế TNCN đối với người không cưu trú: Người nước ngoài trong năm tính thuế 2012 nếu là cá nhân không cư trú 
tại Việt Nam, phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc tại Văn phòng đại diện thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam (một cơ sở thường trú mà thương nhân có tại Việt Nam) thì khoản thu nhập này phải nộp thuế 
TNCN tại Việt Nam theo thuế suất 20% theo quy định (không phân biệt nơi trả thu nhập). (CV số 108/CT-TTHT 
ngày 05/01/2012). 

19. Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản: Cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nền nhà, nhà, căn 
hộ; hợp đồng góp vốn mua nhà ở hình thành trong tương lai không đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất thuế 
TNCN 25% trên thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế sẽ tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. 
Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất, giá tính LPTB nhà của UBND thành phố quy định thì tính thuế trên 
giá đất, giá tính LPTB nhà của UBND thành phố quy định (CV số 147/TCT-TNCN ngày 13/01/2012). 

20. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: Trường hợp đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc là ông 
ngoại, bà ngoại không sống cùng đối tượng nộp thuế thì đối tượng nộp thuế tự khai theo mẫu 21b/XN-TNCN và 
phải được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận người phụ thuộc đang sống ở địa 
phương và không có ai nuôi đưỡng, thì mới được xác định là người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh cho đối 
tượng nộp thuế (CV số 01/CT-TTHT ngày 03/01/2012). 

21. Xác định doanh thu nộp thuế: Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, căn 
cứ xác định mức doanh thu theo tháng không phải nộp thuế theo phương pháp khoán dựa trên mức lương tối thiểu 
chung và tỷ lệ chịu thuế TNCN, trong đó mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng áp 
dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 
22/8/2011 của Chính phủ (CV số 4677/TCT-CS ngày 22/12/2011). 

THUẾ NHÀ THẦU 

1. Chính sách thuế nhà thầu đối với trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ: Trường hợp Công ty nước ngoài phát sinh thu 
nhập tại Việt Nam trên cơ sở thực hiện việc kinh doanh theo hình thức giao gia công hàng hóa cho Công ty Việt 
Nam và chỉ định cho Công ty Việt Nam giao hành thành phẩm (sau khi gia công) cho Công ty khác tại Việt Nam 
(kinh doanh theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) thì Công ty nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại 
Việt Nam. 

Bên Việt Nam nhập khẩu tại chỗ hàng hóa, có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay trước khi thanh toán cho 
Công ty nước ngoài. 

(CV số 1790/TCT-CS ngày 24/05/2012) 

2. Doanh thu nhà thầu phụ: Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các cá nhân (Việt Nam hoặc nước ngoài 
là cá nhân không kinh doanh) để thực hiện các công việc nhằm phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng nhà thầu ký 
với Bên Việt Nam thì hợp đồng nêu trên không phải là hợp đồng thầu phụ. Vì vậy, thu nhập các cá nhân này có 
được từ hợp đồng ký kết với nhà thầu là thu nhập từ tiền công, tiền lương, thuộc thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt 
Nam. 

Trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp trả lương cho các cá nhân để thực hiện các công việc nhằm phục vụ cho 
việc thực hiện hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì nhà thầu có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế 
TNCN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cá nhân có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền cho cơ 
quan chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN (nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi) đối với khoản thu 
nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

(CV số 1746/TCT-CS ngày 22/05/2012) 

3. Xác định doanh thu nhà thầu phụ cấp 1: Trường hợp nà thầu nước ngoài là nhà thầu phụ cấp 1 giao bớt một phần 
giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Nhà thầu nước ngoài cho nhà thầu phụ Việt Nam (nhà 
thầu phụ cấp 2) thì doanh thu tính thuế TNDN nhà thầu phụ cấp 1 bao gồm toàn bộ giá trị công việc, giá trị máy 
móc, thiết bị do nhà thầu phụ cấp 2 thực hiện. Việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu phụ cấp 1 được thực hiện 

theo quy định tại điểm 3.2.b2 Mục III Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính. (CV 
số 1708/TCT-CS ngày 21/05/2012) 

4. Xuất hóa đơn GTGT đối với hợp đồng nhà thầu: Nếu Công ty là chủ đầu tư đã thực hiện nhập khẩu và nộp thuế 
nhập khẩu, thuế GTGT đối với số máy móc, thiết bị để thực hiện gói thầu được quy định tại Thỏa thuận Hợp đồng 
thầu chính ký giữa Công ty và nhà thầu chính và tại Thỏa thuận Hợp đồng thầu phụ ký giữa nhà thầu chính và nhà 
thầu phụ thì: 

Nhà thầu phụ xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu chính theo giá trị hợp đồng đã ký với nhà thầu chính trừ phần giá 
trị máy móc, thiết bị nhà thầu phụ đã nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT. 

Nhà thầu chính xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư theo giá trị hợp đồng đã ký với chủ đầu tư trừ phần giá trị máy 
móc, thiết bị chủ đầu tư đã nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT. 

(CV số 1663/TCT-CS ngày 17/05/2012) 
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5. Thuế GTGT đối với nhà thầu phụ Việt Nam: Trường hợp để thực hiện hợp đồng thầu ký với chủ đầu tư, nhà thầu 
nước ngoài (không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam giao lại một phần 

công việc của gói thầu thì: 

a. Chủ đầu tư được khấu trừ khoản thuế GTGT đã nộp thay nhà thầu nước ngoài theo quy định. 

b. Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu nước ngoài và khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện 
hành. Nhà thầu nước ngoài không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn này. 

(CV số 898/DNL ngày 14/03/2012) 

6. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Việc nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ 
tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung 
cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng 
cung cấp hàng hóa thì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN tại Việt Nam. (CV 657/TCT-CS ngày 
29/02/2012) 

7. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền phần mềm: Theo quy định, đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu 
phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế 
khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do 
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng 
được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế 
TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng. 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để mua bản quyền phần mềm 
và dịch vụ bảo hành kèm theo thì thu nhập từ bản quyền phần mềm của nhà thầu nước ngoài phát sinh từ hợp 
đồng nêu trên phải chịu thuế TNDN với tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 10%. 

Trường hợp trong hợp đồng tách riêng được giá trị bản quyền phần mềm và giá trị dịch vụ bảo hành thì áp dụng tỷ 
lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với giá trị bản quyền phần mềm là 10%, đối với dịch vụ là 5%. 

(CV số 580/TCT-CS ngày 22/02/2012) 

8. Thuế nhà thầu đối với phương thức xuất nhập khẩu tại chỗ: Tất cả các hợp đồng nhập khẩu hàng hoá của các 
doanh nghiệp Việt Nam với nhà thầu ở nước ngoài theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, được ký kết kể từ 
ngày 01/01/2009 trở đi đều thuộc diện chịu thuế nhà thầu (CV số 1216 /BTC-TCT ngày 31/01/2012). 

9. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Trường hợp nhà thầu nước ngoài có các khoản thu như tiền hỗ trợ 
không hoàn lại của văn phòng đại diện tại Việt Nam, tiền bồi thường do người lao động vi phạm hợp đồng, lãi chênh 
lệch tỉ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn thì các khoản thu nhập này 
được tính vào thu nhập khác của nhà thầu nước ngoài trên cơ sở Hợp đồng thầu và phải chịu thuế nhà thầu tại Việt 
Nam.  

Đối với các khoản thu điện, nước từ các nhà thầu phụ theo Thỏa thuận chia chi phí sử dụng dịch vụ chung tại công 
trường và nhà thầu nước ngoài đã xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu phụ theo đúng giá của nhà cung cấp đồng thời 
kê khai thuế GTGT đầu ra theo quy định thì việc thu hộ, chi hộ tiền điện, nước không phát sinh chênh lệch nên 
không phải kê khai nộp thuế (CV số 4165/TCT-CS ngày 19/12/2011) 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1. Lệ phí trước bạ: Trường hợp tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) được nhà nước cho 
thuê đất hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp, khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp lệ phí trước bạ. (CV số 2278/TCT-CS ngày 28/06/2012) 

2. Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông: Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại túi, bao bì nhựa mỏng 
làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE. Trường hợp Công ty nhập khẩu túi ni lông xuất bán ra trên lãnh 
thổ Việt Nam thì thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp 
một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu, theo đó trường hợp Công ty đã nộp thuế bảo vệ môi trường khi 

nhập khẩu thì khi xuất bán cho các tổ chức, cá nhân khác không phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định. 

Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn không quy định túi ni lông nhập khẩu sau đó dùng làm bao 
bì để đóng gói hàng hóa và xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế hay hoàn thuế bảo vệ môi 
trường khi xuất khẩu hàng hóa. 

(CV số 1636/TCT-CS ngày 16/05/2012) 

3. Tăng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh  

Ngày 16/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2012/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch 
hàng hoá.  
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Theo đó, tại khu vực thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí 
thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại là 

1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (thay vì mức 300.000 đồng như quy định trước đây); mức thu lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành 
lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tăng 150.000 đồng so với quy định cũ). Tại các khu vực 
khác, mức thu các loại phí trên bằng 50% mức thu tương ứng tại khu vực thành phố.  

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, lệ 
phí cấp Giấp phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, 
kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp uỷ quyền thu thì tổ chức được uỷ quyền thu 
lệ phí được để lại 50% trong tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí, phần còn lại 50% 
phải nộp vào ngân sách Nhà nước.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2012 và thay thế Thông tư số 72/TT-LB ngày 08/11/1996 của Liên bộ 
Tài chính - Thương mại.  

4. Sửa đổi biểu phí, lệ phí giao thông đường bộ  

Ngày 14/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2012/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.  

Theo đó, mức thu lệ phí mới khi đăng ký cấp biển số đối với phương tiện thi công, xe máy chuyên dùng được ấn 
định như sau: 200.000 đồng/lần/phương tiện cho việc cấp mới kèm theo biển số; cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm 
theo biển số. Với trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số hoặc đóng lại số khung, số máy 
sẽ thu 50.000 đồng/lần/phương tiện; trường hợp cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời sẽ thu 70.000 
đồng/lần/phương tiện. Một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư, đó là quy định việc cấp giấy phép lái xe cơ giới 
công nghệ mới có mức thu 135.000 đồng/lần cấp.  

Tổ chức, cá nhân phải nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí theo mức thu quy định ngay khi kê khai và nộp hồ sơ đề nghị 
với cơ quan thực hiện các công việc thuộc danh mục các loại phí, lệ phí. Ngoài ra, cơ quan thu phí, lệ phí sẽ được 
trích 65% trên tổng số tiền thu phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu, số tiền 35% còn lại phải nộp vào ngân 
sách Nhà nước.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.  

5. Thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường: Đối với xăng, dầu của các công ty xăng, dầu đầu mối nhập khẩu để bán 
không thực hiện việc kê khai thuế bảo vệ môi trường cùng với thời điểm kê khai và nộp thuế nhập khẩu mà kê khai 
và nộp thuế tại thời điểm xuất bán hoặc xuất tiêu dùng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu thực hiện tính thuế 
bảo vệ môi trường căn cứ vào số lượng xăng, dầu xuất bán hoặc xuất tiêu dùng theo quy định tại Thông tư số 
152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu là 
giá đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường. (CV số 1078/TCT-DNL ngày 26/03/2012) 

6. Vướng mắc về chính sách thuế môn bài: Đối tượng nộp thuế Môn bài là các cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc 
mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế. Trường hợp Công ty tạm ngừng kinh doanh cả năm 2012 (từ 
ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012) nếu đã thực hiện đúng các quy định về việc thông báo cho cơ quan thuế về việc 
tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp thuế Môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Nếu công ty thực hiện 
kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế Môn bài theo quy định. (CV số 950/TCT-KK ngày 
16/03/2012) 

7. Lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp:  Trường hợp đổi tên Công ty mà không thay đổi chủ sở hữu thì Công 

ty không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan có thẩm quyền. (CV số 
884/TCT-CS ngày 13/03/2012) 

8. Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng  

Ngày 01/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BTC, hướng dẫn chế độ thu; nộp và quản lý 
sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.  

Thông tư này hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, 
kỹ sư hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây 
dựng và lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.  

Theo đó, đối tượng phải nộp lệ phí là các cá nhân trong nước và nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, nghề giám sát thi công xây dựng 
công trình quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình; Các cá nhân trong nước và nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng 
chỉ kỹ sư định giá xây dựng quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình; Các nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tư vấn, xây dựng tại Việt Nam quy định tại 
Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt 
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động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 
16/01/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 87/2004/QĐ-TTg.  

Lệ phí cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng là 300.000 đồng/chứng chỉ; Lệ phí 
cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng là 300.000 đồng/chứng chỉ là Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây 
dựng là 300.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung các chứng chỉ nói trên giảm 50%, là 150.000 
đồng/chứng chỉ. Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 đồng/giấy 
phép.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2012, thay thế Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.  

9. Sửa đổi, bổ sung quy định về một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế: Ngày 17/02/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 24/2012/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số biện pháp 
xử lý nợ đọng thuế 

Thông tư này sửa đổi, một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị miễn truy thu thuế và miễn các khoản phạt 
chậm nộp, Hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt do doanh nghiệp do doanh nghiệp lập và nộp cho cơ quan 
hải quan. 

Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý miễn truy thu thuế và miễn phạt chậm nộp: 

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn truy thu và miễn phạt đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan 
đối với lô hàng bị truy thu thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ. 

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp lập, Cục Hải quan địa phương kiểm tra đối và xử lý như sau: 

a. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương 
phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn trả lại hồ sơ và yêu cầu doanh 
nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định. 

b. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì xử lý như sau: 

+ Trường hợp đủ điều kiện xét miễn truy thu thuế, miễn phạt thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến 
xử lý kèm toàn bộ hồ sơ xin miễn truy thu của doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan, nội dung công văn phải nêu 
rõ: Nguyên nhân chủ quan, khách quan (như nêu trên), tình tiết, nội dung sự việc dẫn đến việc đã tính (hoặc thông 
báo) sai số thuế phải nộp, do đó phải truy thu thuế; Số tiền thuế đã thông báo lần đầu; Số tiền thuế phải truy thu; 
Số tiền thuế truy thu và tiền phạt đề nghị miễn. 

Trường hợp không đủ điều kiện để xét miễn truy thu thuế, miễn phạt theo quy định thì trong vòng 10 ngày làm việc 
kể từ ngày Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền 
thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định. 

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính 
quyết định miễn truy thu, miễn phạt cho doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2012. 

10. Lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản: Trường hợp các loại tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân 
và hộ gia đình phục vụ cho việc đánh bắt thuỷ, hải sản thì thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng 
ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp tàu thuyền phục vụ cho việc đánh bắt 
thuỷ, hải sản đã bị hỏng máy nay được thay bằng máy khác thì cũng thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước 
bạ. (CV số 452/TCT-CS ngày 13/02/2012) 

11. Chính sách thuế thuế tài nguyên, thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất đá:  

Trường hợp Công ty thực hiện sản xuất đá khối (Block) đã cắt gọt 6 cạnh và đá xẻ (Slab, Tile) để xuất khẩu thì: 

a. Đối với phần sản lượng tài nguyên xuất khẩu thì giá tính thuế tài nguyên là giá xuất khẩu (FOB), không bao gồm 

thuế xuất khẩu. 

b. Đối với phần sản lượng tài nguyên tiêu thụ nội địa thì trường hợp khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà tiếp 
tục đưa vào chế biến thành sản phẩm khác, chưa xác định được giá bán tài nguyên hoặc trường hợp nếu xác định 
được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập 
nên không đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định. 

Sản phẩm đá khối là tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác nên thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT và không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu. Đối với sản phẩm đá vôi trắng cắt, xẻ 
kích thước đã mài bóng thành các sản phẩm hoàn thiện (đá ốp tường, lát sàn đá…) thì khi xuất khẩu không thuộc 
đối tượng không chịu thuế GTGT và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định. 

(CV số 1244/BTC-CST ngày 01/02/2012) 
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12. Thuế bảo vệ môi trường: Để triển khai thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành 
Công văn số 1199/BTC-CST ngày 30/01/2012 hướng dẫn như sau: 

Về đối tượng kê khai, nộp thuế: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu 
thuế bảo vệ môi trường thực hiện nhập khẩu, bán ra, trao đổi, tặng cho … hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo 
vệ môi trường kể từ ngày 01/01/2012 thì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật (trừ 
trường hợp xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu từ trước ngày 01/01/2012). Riêng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ thì phải xuất trình chứng từ chứng minh hàng hóa đã nộp thuế 
bảo vệ môi trường đối với lượng than thực tế thu mua từ ngày 01/01/2012, trường hợp không có chứng từ chứng 
minh đã nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu mua là người kê khai, nộp thuế 

Về Thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan 

a. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc hàng hóa trong nước xuất bán vào khu phi 
thuế quan tiêu dùng trong khu phi thuế quan không phải xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng phải nộp thuế 
bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường 
theo quy định. 

Cơ quan Hải quan căn cứ vào hồ sơ hải quan của hàng hóa để xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ 
môi trường. Trường hợp phải nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu thì hồ sơ hải quan là hồ sơ 
khai thuế bảo vệ môi trường. 

b. Đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu nhưng thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường thì 
hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là hồ sơ hải quan và thời hạn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường là thời hạn kê 
khai nộp thuế nhập khẩu của hàng hóa đó thuộc diện chịu thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý thuế và 
Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

c. Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải 
nộp thuế BVMT như quy định tại điểm 2.4 Thông tư số 152/2011/TT-BTC. Cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ 
môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu. Đối với hàng 
hóa là nguyên liệu tiêu hao thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, sau khi thực hiện thanh khoản hàng gia 
công theo quy định tại Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện thu thuế bảo vệ 
môi trường đối với hàng hóa này theo quy định. 

Về giá tính thuế GTGT đối với xăng dầu đã được kê khai, nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012: Đối với lượng 
xăng dầu đã được cơ sở kinh doanh xăng dầu nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012 thì kể từ ngày 01/01/2012 
giá tính thuế GTGT là giá bán đã có phí xăng dầu nhưng chưa có thuế GTGT. 

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường hoặc xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu: 
Từ ngày 01/01/2012, đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu trước 
ngày 01/01/2012, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá chưa có thuế GTGT, thuế suất, tiền thuế GTGT, giá 
thanh toán đã có thuế (không ghi tách riêng dòng thuế bảo vệ môi trường hoặc dòng phí xăng dầu đối với xăng dầu 
đã kê khai nộp phí xăng dầu trước ngày 01/01/2012) trên hóa đơn GTGT. 

13. Đối tượng kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc 
đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường thực hiện nhập khẩu, bán ra, trao đổi, tặng cho … hàng hóa thuộc đối tượng 
chịu thuế bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/01/2012 thì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật (trừ trường hợp xăng dầu đã kê khai nộp phí xăng dầu từ trước ngày 01/01/2012). Riêng đối với tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ thì phải xuất trình chứng từ chứng minh hàng hóa 
đã nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng than thực tế thu mua từ ngày 01/01/2012, trường hợp không có 
chứng từ chứng minh đã nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu mua là người kê khai, 
nộp thuế. 

a. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc hàng hóa trong nước xuất bán vào khu phi 
thuế quan tiêu dùng trong khu phi thuế quan không phải xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng phải nộp thuế 
bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường 
theo quy định. 

Cơ quan Hải quan căn cứ vào hồ sơ hải quan của hàng hóa để xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ 
môi trường. Trường hợp phải nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu thì hồ sơ hải quan là hồ sơ 
khai thuế bảo vệ môi trường. 

b. Đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu nhưng thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường thì 
hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là hồ sơ hải quan và thời hạn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường là thời hạn kê 
khai nộp thuế nhập khẩu của hàng hóa đó thuộc diện chịu thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Quản lý thuế và 
Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải 
nộp thuế BVMT như quy định tại điểm 2.4 Thông tư số 152/2011/TT-BTC nêu trên. Cơ quan hải quan không thu 
thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu. Đối 
với hàng hóa là nguyên liệu tiêu hao thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, sau khi thực hiện thanh khoản 
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hàng gia công theo quy định tại Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện thu thuế 
bảo vệ môi trường đối với hàng hóa này theo quy định. (CV số 1199/BTC-TCT ngày 30/12/2011) 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Thuế nhập khẩu tạo TSCĐ: Đối tượng miễn thuế để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư là: Hàng hóa của 
dự án do chủ đầu tư dự án trực tiếp nhập khẩu; Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài 
sản cố định nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế 
nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập 
khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều 
kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu; Trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu ủy thác trúng 
thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc trúng thầu theo quyết định trúng 
thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu tạo 
tài sản cố định thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu. Do đó không 
có quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển … do doanh nghiệp cho 
thuê tài chính trực tiếp nhập khẩu để nhằm mục đích cho thuê. (CV số 3257/TCHQ-TXNK ngày 28/06/2012) 

2. Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu  

Ngày 22/6/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi sẽ có mức thuế tăng từ 2-3%.  

Dầu nhẹ và các chế phẩm khác (RON 97 và cao hơn; Naphtha, reforrmate và các chế phẩm khác để pha chế xăng 
động cơ; alpha olefin khác…) tăng từ 7% lên 10%.  

Nhiên liệu diesel cho ôtô và nhiên liệu diesel khác tăng từ 6% lên 8%; Dầu nhiên liệu tăng từ 8% lên 10%; Nhiên 
liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy trên dưới 23độC tăng mức thuế từ 7% lên 10% và các 
kerosine khác tăng từ 8% lên 10%.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 94/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012.  

3. Tăng 5% thuế nhập khẩu gas  

Ngày 20/6/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2012/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện mức thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gas (khí dầu mỏ hóa lỏng) chính thức tăng từ 0% lên 5% 
từ ngày 20/06/2012.  

Bên cạnh đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các khí tự nhiên dùng làm nhiên liệu động cơ và các khí 
hydrocarbon khác vẫn được giữ nguyên ở mức 0%. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2012 và thay 
thế Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012  

4. Tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ ngày 24/5/2012  

Ngày 24/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng động cơ các loại tăng từ 2% lên 4% như: RON 97 và 
cao hơn, có pha chì; RON 97 và cao hơn, không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì; RON 
90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì; xăng máy bay, naphtha, reformate và các chế phẩm khác để 
pha chế xăng động cơ.  

Tăng thuế suất thuế nhập khẩu nhiên liệu diezel cho ôtô, nhiên liệu diezel khác thêm 1% (từ 2% lên 3%); dầu 
nhiên liệu khác tăng lên 5%...  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/05/2012 và thay thế Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 
10/05/2012 của Bộ Tài chính.  

5. Thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ: Kể từ ngày 01/01/2012 trở đi, mặt hàng dăm gỗ không thuộc nhóm 
44.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-
BTC ngày 14/11/2011 và mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng dăm gỗ là 0% (là mặt hàng không được qui 
định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu). Thủ tục hoàn thuế xuất khẩu nộp thừa cho các lô hàng dăm gỗ xuất 
khẩu từ ngày 01/01/2012 trở đi đã áp dụng mức thuế suất 5% thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 24 của Thông tư 
số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 nêu trên. (CV số 8088/BTC-CST ngày 18/06/2012) 

6. Tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 01/7: Ngày 10/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số HTU72/2012/TT-
BTCUTH, hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng dầu hoả, dầu nhiên liệu tăng từ 
0% lên 3%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng động cơ các loại như: RON 97 và cao hơn, có pha 
chì; RON 97 và cao hơn, không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì; RON 90 và cao hơn, 
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nhưng dưới RON 97 không pha chì; xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực; nhiên liệu 
diesel cho ô tô; nhiên liệu diesel khác … có mức thuế suất tăng từ 0% lên 2%. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2012 và thay thế Thông tư số HTU39/2012/TT-BTCUTH ngày 08/3/2012.  

7. Bổ sung 06 máy móc, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được: Ngày 04/5/2012, Bộ Công thương đã ban hành 
Quyết định số HTU2313/QĐ-BCTUTH về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, trong nước 
đã sản xuất được. Theo đó, có 06 mặt hàng được bổ sung vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu 
trong nước đã sản xuất được gồm: Cẩu chân đế; Palăng, tời nâng; Cụm bánh xe kèm giảm tốc của các loại cẩu; 
công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử; công ơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, tích hợp hệ thống đọc ghi 
chỉ số từ xa bằng sóng vô tuyến RF và Dicalcium phosphate.  

Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện 
không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tiếp cận ngoại tệ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số HTU2840/QĐ-
BCTUTH ngày 28/05/2010. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

8. Tăng mạnh thuế nhập khẩu một số loại xe ô tô  

Ngày 23/04/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2012/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.  

Theo đó, các loại xe chở từ 10 người trở lên chạy bằng nhiên liệu diesel hoặc bán diesel có tổng trọng lượng có tải 
từ 6-18 tấn, bao gồm cả xe limousine kéo dài, sẽ có mức thuế suất tăng lên 70%.  

Các loại xe cứu thương, xe có nội thất thiết kế như căn hộ (motor-homes) có dung tích xi-lanh từ 1.0 lít trở xuống 
tăng mức thuế suất lên 78%. Thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe cứu thương có dung tích xi-lanh trên 1.0 lít đến 
1.5 lít tăng lên mức 20 - 25%, motor-homes tăng lên 78%.  

Đối với một loạt loại xe chuyên dụng như xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi-téc, xe 
chở xi măng kiểu bồn, xe bọc thép chở hàng hóa có giá trị... , thuế suất sẽ tăng từ mức 0% lên 20% đến 25%.  

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các loại xe tải tự đổ không được thiết kế để dùng trên đường quốc lộ sẽ tăng 
lên các mức 10%, 30%, 60% và 65% tùy mức tổng trọng lượng có tải.  

Mức tăng thuế suất thuế nhập khẩu trên được áp dụng đối với các loại ô tô được nhập khẩu từ Nhật Bản, Úc, Niu 
Di-lân và khu vực ASEAN.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/6/2012.  

9. Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào  

Ngày 02/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36/2012/TT-BTC, hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các 
mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào.  

Thông tư này ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt qui định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 
giai đoạn 2012-2014. Trường hợp hàng hóa quy định tại Danh mục này không thuộc Biểu thuế suất ATIGA thì áp 
dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi (Biểu thuế suất 
MFN). Trường hợp mức thuế quy định tại Biểu thuế suất ATIGA cao hơn mức thuế quy định tại Biểu thuế suất MFN 
thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế qui định tại Biểu thuế suất MFN.  

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước CHDCND Lào không thuộc Danh mục nói trên và Danh mục hàng hoá nhập 
khẩu không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Bản Thoả thuận Việt – Lào 2012 (cũng được ban 
hành kèm Thông tư này) thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.  

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế nhập 
khẩu 0% phải đáp ứng đủ điều kiện sau: Nhập khẩu theo các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ 
ngày 01/01/2012; hàng hóa nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
theo mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo qui định; được thông quan 
qua các cặp cửa khẩu. Số tiền chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu 
quy định tại Thông tư này sẽ được hoàn trả.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012 và được áp dụng cho các năm 
tiếp theo nếu như Bản thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào ký ngày 01/12/2011 được gia hạn. Thông tư 
này thay thế thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế nhâp khẩu 
đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.  

10. Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản: Về việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản: 

+ Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thời 
hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, 
không thu thuế hoặc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế 
chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
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Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế vẫn phải thực hiện theo đúng quy định nêu 

trên nhưng doanh nghiệp phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng. 

+ Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 
97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 
18/2/2009). Việc xử phạt sẽ căn cứ vào từng trường hợp và hồ sơ vụ việc cụ thể, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để 
xác định mức phạt. 

(CV số 903/TCHQ-PC ngày 28/02/2012) 

11. Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan  

Ngày 04/02/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC, hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với 
hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo 
dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.  

Theo đó, hàng hóa là vật liệu xây dựng nói trên phải được đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế. Người 
đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là chủ dự án xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp xuất khẩu hàng hoá 
miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ xuất khẩu hàng hóa thì nhà thầu sử dụng danh mục hàng hoá 
miễn thuế và phiếu theo dõi, trừ lùi do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện đăng ký tờ khai xuất 
khẩu hàng miễn thuế với cơ quan hải quan.  

Hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế bao gồm công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu 
miễn thuế theo mẫu; danh mục hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế; bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký danh 
mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và tài liệu thiết kế kỹ thuật của dự án. Thời hạn xét duyệt danh mục hàng hóa 
miễn thuế là 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.  

Người đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế có trách nhiệm quyết toán việc thực hiện xuất khẩu, sử 
dụng hàng hóa miễn thuế theo danh mục đã đăng ký với cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục để quản lý, theo 
dõi, kiểm tra việc thực hiện xuất khẩu, sử dụng toàn bộ hàng hóa được miễn thuế. Thời hạn quyết toán chậm nhất 
là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày kết thúc xuất khẩu hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá miễn thuế đã đăng ký với 
cơ quan hải quan.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2012.  

12. Thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công: Nguyên phụ liệu dư thừa, 
phế liệu, phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được xử lý như sau: 

a. Nếu nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh 
khoản) khi tiêu hủy không phải nộp thuế nhập khẩu; 

b. Nếu nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan khi tiêu hủy phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định 

Quy định trên có hiệu lực đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/10/2010. Đối với 
các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/10/2010, thì hàng hóa nhập khẩu để gia công được phép tiêu hủy tại 
Việt Nam theo quy định của pháp sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện đầy đủ thủ tục hải 
quan thì được miễn thuế (CV số 209/TCHQ-TXNK ngày 19/01/2012). 

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

1. Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin  

Ngày 05/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc công bố thông 
tin trên thị trường chứng khoán.  

Theo đó, công ty đại chúng quy mô lớn vào diện bắt buộc công bố thông tin giống doanh nghiệp niêm yết. Công ty 
đại chúng quy mô lớn là công ty có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, được xác định tại Báo cáo tài chính 
năm gần nhất có kiểm toán hoặc theo kết quả phát hành gần nhất, và có số cổ đông không thấp hơn 300 tính tại 
thời điểm chốt danh sách cổ đông.  

Cụ thể, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố định kỳ thông tin về báo cáo tài chính năm, bán niên, quý và 
bất thường trong thời hạn 24 giờ đối với các sự kiện như: Công ty bị tổn thất tài sản từ 10% vốn chủ sở hữu; mua 
bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty; cổ phiếu của công ty niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn 
10 phiên liên tiếp...  

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ cũng phải công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tỷ lệ vốn 
khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tháng 06 và tháng 12 cùng với thời điểm công bố 
thông tin Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2012, thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/04/2010 của Bộ Tài 
chính.  
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2. Ghi nhận TSCĐ vô hình: Trường hợp Công ty có chi trả một khoản chi phí cụ thể mua tài sản là bộ nhận diện 
thương hiệu không phải được tạo nên từ nội bộ doanh nghiệp theo Hợp đồng kinh tế để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty, nếu tài sản này phù hợp với định nghĩa TSCĐ vô hình và thỏa mãn đồng thời cả ba 
tiêu chuẩn quy định tại điểm khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Phần B Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 
của Bộ Tài chính mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình. Để xác định nguồn lực vô hình 
thỏa mãn định nghĩa TSCĐ vô hình cần phải xem xét các yếu tố: Tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát 
nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích kinh tế trong tương lai. 

Trường hợp, bộ nhận diện thương hiệu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định vô hình thì khoản chi phí mà 
Công ty bỏ ra để có bộ nhận diện thương hiệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được phân 
bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 3 năm. (CV số 1150/TCT-CS ngày 03/04/2012) 

3. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập  

Ngày 13/03/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật kiểm toán độc lập.  

Theo đó, doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và được Bộ Tài chính Việt Nam cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.  

Doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH, cần có vốn pháp định là 3 tỷ đồng và từ năm 2015, mức vốn này là 5 tỷ 
đồng. Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không 
thấp hơn mức vốn pháp định nói trên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức được góp 
tối đa 35% vốn điều lệ của công ty. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối 
đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH kiểm toán phải có ít nhất hai thành viên góp vốn là kiểm toán 
viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ 
của công ty. Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm 
toán trở lên.  

Đối với doanh nghiệp kiểm toán có yếu tố nước ngoài, quy định về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khi đề 
nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước 
ngoài tại Việt Nam là 500.000 USD tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận. Vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức 
vốn pháp định đối với doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH nói trên.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2012. Trong thời hạn hai năm kể từ ngày Luật kiểm toán độc lập 
có hiệu lực, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán trước ngày Luật kiểm toán độc lập có hiệu lực phải đảm bảo 
các điều kiện theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và các quy định tại Nghị định này để được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Trước 30 ngày kể từ thời hạn hai năm chuyển tiếp, doanh nghiệp 
kiểm toán phải làm hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.  

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động 

Bộ Luật Lao Động mới (sửa đổi) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18/6/2012. Dưới đây là một số nội dung mới 
đáng chú ý của được sửa đổi, bổ sung lần này: 

- Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao 
động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. 

- Độ tuổi nghỉ hưu của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và nhóm lao động làm công tác quản 
lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 5 năm so với quy định. 

- Công nhận dịch vụ cho thuê lại lao động; 

- Tăng thời gian nghỉ thai sản từ bốn tháng như hiện nay lên sáu tháng; 

- Giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 1 ngày, trường hợp quy định 
làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày 

- Tăng ngày nghỉ Tết Âm Lịch từ bốn ngày lên năm ngày, lao động nước ngoài được nghỉ thêm một ngày Tết cổ 
truyền dân tộc và một ngày quốc khánh của nước mình; 

- Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài chỉ có hiệu lực trong hai năm (hiện nay là ba năm). 

Bộ Luật Lao Động mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013. 

2. Thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động 
được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thuộc dạng mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở 
nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 
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Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và 
người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì người lao động tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

theo quy định. Trường hợp người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động không muốn tiếp tục 
làm việc thì thủ tục, hồ sơ giải quyết để người lao động hưởng lương hưu được quy định tại Điều 119, Điều 122 
Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người sử dụng lao động phải ra quyết định nghỉ việc và lập hồ sơ hưởng lương hưu 
đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định. 

(CV số 2174/LĐTBH-BHXH ngày 27/06/2012) 

3. Vận dụng xếp lương theo hạng: Theo quy định tại khoản 2, Mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-
BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp 
lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp và doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng quy định tại Thông tư này để xếp hạng doanh nghiệp. Khi 
vận dụng thì phải thực hiện theo đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương tại Thông tư này. Riêng các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định tại Thông tư này. (CV số 
2087/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/06/2012) 

4. Mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca: Theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010 hướng dẫn 

thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
Nhà nước làm chủ sở hữu, Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 và Thông tư số 10/2012/TT-
BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu 
chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thì mức tiền ăn giữa ca áp 
dụng đối với người lao động trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
được quy định theo từng thời kỳ như sau: 

Từ ngày 01/5/2010, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 
550.000 đồng/tháng. 

Từ 01/5/2011, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 
620.000 đồng/tháng. 

Từ ngày 01/5/2012, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 
680.000 đồng/tháng. 

(CV số 1860/LĐTBXH-LĐTL ngày 07/06/2012) 

5. Tăng lương tối thiểu chung từ 01/5/2012  

Ngày 12/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung.  

Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng so 
với mức lương 830.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.  

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ 
trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức 
quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.  

Ngoài ra, mức lương này còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị 
định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp 
xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế 
độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2012, bãi bỏ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính 
phủ.  

6. Tiền lương làm thêm giờ: Theo quy định, nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm 
giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn. Người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền 
lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày 
nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. 

Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với từng 
người lao động về thời gian làm thêm, mức lương trả cho thời gian làm thêm… 

Nếu người lao động của Công ty làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì Công ty căn cứ vào các quy định nêu 
trên và thỏa thuận giữa hai bên trước khi làm thêm giờ để xem xét, quyết định mức tiền lương trả cho người lao 
động đối với thời gian làm thêm giờ. 

(CV số 1071/LĐTBH-LĐTL ngày 11/04/2012) 
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7. Bảo hiểm bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ  

Ngày 07/02/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BTC, quy định về quy định về bảo hiểm bắt 
buộc bảo hiểm nghề nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 
trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.  

Theo đó, đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm bắt buộc nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức 
xạ là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm khi người lao động bị tai nạn lao động trong quá trình thực hiện công việc 
bức xạ. Phạm vị bồi thường là những thiệt hại về tính mạng hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ 
thể (bao gồm cả bệnh nghề nghiệp) của người lao động có nguyên nhân trực tiếp từ tai nạn lao động thuộc trách 
nhiệm bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho người lao động. Doanh nghiệp bảo hiểm bồi 
thường cho bên mua bảo hiểm trên cơ sở khiếu nại đối với bên mua bảo hiểm của người lao động hoặc người đại 
diện của họ. Trường hợp sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm gây thiệt hại cho nhiều người lao động thì tổng số tiền bồi 
thường bảo hiểm cho tất cả người lao động của bên mua bảo hiểm trong mỗi sự cố không vượt quá mức trách 
nhiệm bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường hết mức trách 
nhiệm theo hợp đồng cho bất kỳ sự cố nào thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấm dứt đối với hợp 
đồng bảo hiểm đó.  

Về bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phạm vi bảo hiểm là các chi phí mà bên mua bảo hiểm phải bồi thường cho bên 
thứ ba để hoàn thành trách nhiệm dân sự của bên mua bảo hiểm về những thiệt hại có nguyên nhân trực tiếp từ 

việc tiến hành công việc bức xạ của bên mua bảo hiểm. Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về môi trường là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm đối với các chi phí phát sinh để thực hiện trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra từ việc tiến hành công việc bức xạ của bên 
mua bảo hiểm.  

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng do hai bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm 
mặc nhiên chấm dứt trong trường hợp bên mua bảo hiểm bị đình chỉ, thu hồi giấy phép tiến hành hoạt động bức 
xạ. Trong trường hợp này bên mua bảo hiểm được hoàn lại 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại của hợp đồng 
bảo hiểm nếu chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, trên cơ sở có thông báo bằng văn bản về việc bị đình chỉ, thu hồi giấy 
phép của bên mua bảo hiểm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012  

8. Các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi: Về nội 
dung trên, ngày 28/12/2011 Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 
40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động 
nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.  

Theo đó, các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ bao gồm: Nơi làm việc có áp suất lớn hơn 

áp suất khí quyển; nơi làm việc cheo leo nguy hiểm; ngâm mình thường xuyên dưới nước (từ 04 giờ một ngày trở 
lên, trên 3 ngày 1 tuần); nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5 Kcal/phút, nhịp tim trung 
bình trên 120/phút); tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở.  

Ngoài những điều kiện lao động có hại nói trên, các cơ quan, tổ chức không được sử dụng lao động nữ có thai hoặc 
đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi vào các công việc trong các điều kiện sau:  

Tiếp xúc với điện từ trường quá giới hạn cho phép; trực tiếp tiếp xúc với một số hoá chất mà sự tích lũy của nó 
trong cơ thể dễ gây biến đổi gen hoặc ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa tế bào, dễ gây sẩy thai, đẻ non, nhiễm trùng 
nhau thai, khuyết tật bẩm sinh, ảnh hưởng xấu tới nguồn sữa mẹ, viêm nhiễm đường hô hấp; ngâm mình dưới 
nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng; nhiệt độ không khí trong nhà xưởng từ 400C trở lên về mùa hè và từ 320C trở lên về 
mùa đông hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao; trong môi trường lao động có độ rung cao hơn tiêu chuẩn 
cho phép; sử dụng các loại máy, thiết bị có độ rung toàn thân và rung cục bộ cao hơn tiêu chuẩn cho phép; tư thế 
làm việc gò bó hoặc thiếu dưỡng khí.  

Thông tư này cũng ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động có thai hoặc đang 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2012, bãi bỏ thông tư Liên bộ số 
03/TT-LB ngày 28/01/1994 của Liên Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế, quy định các điều kiện lao động 

có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ.  

NGÂN HÀNG 

1. Ngân hàng không được gửi tiền ở ngân hàng khác  

Ngày 18/6/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-NHNN về việc quy định về hoạt động 
cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện các hoạt động gửi tiền, nhận 
tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác  

Khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo các 
nguyên tắc quy định cụ thể theo Thông tư này như chỉ được thực hiện tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng, đối với 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chỉ được thực hiện tại trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam...  
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Thời hạn cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối đa dưới 01 năm.  

Lãi suất cho vay do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự thỏa thuận.  

Lãi suất phạt quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất cho vay đang áp dụng đối với khoản vay trong hợp đồng cho vay 
hoặc tối đa bằng 150% lãi suất cho vay mà bên cho vay đang áp dụng đối với các khoản cho vay khác có cùng kỳ 
hạn trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.  

Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán 
có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá sau: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh; Trái phiếu Chính quyền địa phương; Giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phát hành (bao gồm cả giấy tờ có giá do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó 
phát hành) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Các loại tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát 
hành.  

Thời hạn mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu là 
01 ngày và tối đa là dưới 01 năm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2012 và thay thế Quyết định số 1310/2001/QĐ-NHNN ngày 
15/10/2001; Các quy định về hoạt động mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng là ngân hàng 
thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được quy định tại Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004 và Quyết định số 17/2006/QĐ-
NHNN ngày 20/4/2006; Văn bản số 9756/NHNN-CSTT ngày 10/12/2009.  

2. Hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng  

Ngày 25/5/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 16/2012/TT-NHNN về việc hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 
vàng.  

Theo đó, thời hạn chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là 6 tháng kể từ ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành (10/7/2012).  

Trong thời hạn chuyển tiếp này, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục thực hiện bình thường 
như thời gian vừa qua, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép mua, bán vàng 
miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng quy định.  

Sau thời hạn chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức 
tín dụng được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.  

Hoạt động sản xuất vàng miếng của các đơn vị đã được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng chấm dứt theo đúng 
quy định tại Điều 21 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP  

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, thời hạn chuyển tiếp là 12 tháng kể từ 
ngày Nghị định 24/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.  

Trong thời hạn trên, các doanh nghiệp đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh 
lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang 
sức, mỹ nghệ tại NHNN.  

NHNN cũng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp sản xuất 
vàng trang sức mỹ nghệ; doanh nghiệp tạm nhập vàng nguyên liệu, tái xuất sản phẩm có hợp đồng gia công vàng 
trang sức mỹ nghệ với nước ngoài; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng và cấp giấy 
phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng tại Việt Nam.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2012, bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003, 
Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN ngày 28/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước.  

3. Giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi  

Ngày 25/5/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 về quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ 
của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Quyết định số 1081/QĐ-NHNN về việc lãi suất 
tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù 
đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng khác.  

Theo Thông tư số 17/2012/TT-NHNN, lãi suất tiền gửi tối đa bằng VNĐ đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 
dưới 01 tháng giảm từ 4%/năm xuống còn 3%/năm, đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên giảm từ 
12%/năm xuống còn 11%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ 
hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5%/năm. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012.  

Như vậy, cùng với Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND 
đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được điều chỉnh giảm với mức tương ứng là 1%/năm (giảm từ 15%/năm xuống còn 14%/năm).  
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Theo Quyết định số 1081/QĐ-NHNN, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 13%/năm xuống 12%/năm, lãi suất cho vay qua 
đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng giảm từ 14%/năm xuống còn 13%/năm, lãi suất chiết khấu từ 

11%/năm giảm xuống còn 10%/năm. Quyết định này thay thế Quyết định số 693/QĐ-NHNN ngày 10/4/2012.  

Các văn bản trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2012.  

4. Áp lãi suất trần 15% đối với một số khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ: Ngày 04/5/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam đã ban hành Thông tư số HTU14/2012/TT-NHNNUTH, quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 
Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn 
phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa bằng (=) lãi 
suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định cộng (+) 3%/năm. Như vậy, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam hiện nay sẽ là 15%/năm 
(lãi suất tối đa tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên theo Thông tư HTU08/2012/TT-NHNNUTH là 12%/năm). Các 
khoản cho vay ngắn hạn bằng VND được áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định này là các khoản cho vay 
nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn: (1) Phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị định số 
HTU41/2010/NĐ-CPUTH ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; (2) Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại Luật Thương mại; 
(3) Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định số HTU56/2009/NĐ-CPUTH 
ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) Phát triển ngành công nghiệp 
hỗ trợ quy định tại Quyết định số HTU12/2011/QĐ-TTgUTH ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Khách hàng vay vốn của TCTD được áp dụng lãi suất cho vay quy 
định tại Thông tư này là các khách hàng có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN Việt Nam về hoạt động 
cho vay của TCTD đối với khách hàng và được TCTD đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. 
Khách hàng vay có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh mục đích vay vốn thuộc các ngành, lĩnh 
vực được áp dụng lãi suất cho vay theo quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung 
thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2012.  

Khách hàng phải trả phí gửi vàng tại tổ chức tín dụng Ngày 27/4/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 
HTU05/CT-NHNNUTH về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, 
vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, TCTD phải thực hiện đúng 
nguyên tắc về quản lý, bảo quản, giữ hộ tài sản cho khách hàng, bao gồm cả giữ hộ vàng, theo đó, khách hàng 
phải trả phí cho TCTD thực hiện dịch vụ. TCTD phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng, 
phải đảm bảo đủ điều kiện cũng như cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không 
trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy 
định của NHNN. Ngoài ra, TCTD phải thực hiện đúng các quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng 
vàng, không sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền 
vay tại TCTD khác. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

5. Gia hạn huy động vàng chứng chỉ đến 25/11/2012  

Ngày 27/4/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-NHNN, về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.  

Theo đó, các ngân hàng được phép huy động vàng bằng chứng chỉ ngắn hạn và sẽ chấm dứt vào ngày 25/11/2012 
(thay cho quy định hiện hành là ngày 01/5/2012).  

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình 
thức thành tiền đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác; không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, 
thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác. Các ngân hàng phải xây dựng lộ 
trình, phương án chấm dứt việc huy động vàng vào ngày 25/11/2012 và gửi về Ngân hàng Nhà nước để giám sát 
thực hiện.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2012.  

6. Cho phép vay ngắn hạn bằng ngoại tệ  

Ngày 02/05/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 857/QĐ-NHNN về việc cho vay ngắn hạn bằng 
ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.  

Theo đó, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay 
vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất 
khẩu để trả nợ vay.  

Khi được tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho 
vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao 
dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/05/2012 đến hết ngày 31/12/2012.  
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7. Quy định về phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá  

Ngày 02/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2012/NĐ-CP, về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, 
vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài.  

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước căn cứ dự báo nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ 
phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hàng năm để quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị 
tiền đang lưu hành cần in, đúc thêm.  

Ngân hàng Nhà nước tổ chức việc thiết kế mẫu tiền bảo đảm có tính thẩm mỹ cao, dễ nhận biết, thể hiện bản sắc 
văn hóa dân tộc, phù hợp với xu hướng thiết kế mẫu tiền trên thế giới.  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cài đặt các yếu tố bảo an trên đồng tiền nhằm tăng cường khả năng 
chống giả.  

Việc in, đúc tiền được thực hiện theo hợp đồng giữa Ngân hàng Nhà nước và các cơ sở in, đúc tiền trên cơ sở kế 
hoạch in, đúc tiền và tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.  

Trường hợp thực hiện chế bản in, tạo khuôn đúc và in, đúc tiền Việt Nam ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước. 
Quỹ dự trữ phát hành được quản lý ở các kho tiền Trung ương và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố. Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các kho tiền 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2012, thay thế Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 
và Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998  

8. Không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay  

Ngày 10/4/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-NHNN về việc quy định việc 
sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với khách hàng.  

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét quyết định việc sử dụng các phương tiện thanh toán 
không dùng tiền mặt, hoặc bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay để giải ngân 
vốn cho vay đối với trường hợp: Trả lương cho người lao động; thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài 
khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc tổ chức với số tiền dưới 100 triệu đồng cho một lần 
giải ngân; thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán…  

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng có trách nhiệm quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán phù 
hợp, các biện pháp giám sát vốn cho vay nhằm đảm bảo việc giải ngân vốn cho vay được thực hiện theo tiến độ sử 
dụng vốn của phương án, dự án vay vốn, nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và phải thông báo công 
khai cho khách hàng biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012.  

9. Hạn chế tăng trưởng tín dụng đối với ngân hàng có nợ xấu 10% 3 tháng liên tục  

Ngày 16/4/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-NHNN về việc quy định xử lý 
sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị hạn chế tăng trưởng tín dụng trong trường 
hợp tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng ở mức 10% trở lên liên tục trong vòng 03 tháng.  

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm việc cấp tín dụng đối với những trường hợp không 

được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng; vi phạm giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ 
phiếu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dưới 8% cũng bị áp dụng chung biện pháp xử phạt hạn chế tăng trưởng tín 
dụng.  

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước không xem xét cho phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện và đặt máy ATM; 
không xem xét yêu cầu thành lập các công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp 
trong trường hợp ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính; không thực hiện hoặc vi phạm nội dung đã bị Cơ quan 
thanh tra, giám sát cảnh báo vi phạm.  

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm phải tăng vốn điều lệ hoặc bổ sung vốn được cấp 
để bảo đảm các chỉ số an toàn trong hoạt động ngân hàng khi giá trị thực vốn điều lệ hoặc vốn được cấp thấp hơn 
mức vốn pháp định theo quy định... Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2012.  
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10. Giảm lãi suất tiền gửi từ 11/4  

Ngày 10/4/2012, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 08/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng 
đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 4%/năm, thay cho mức 
hiện hành là 5%/năm.  

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ 
sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 12,5%/năm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2012 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 
12/03/2012.  

11. Quản lý hoạt động kinh doanh vàng  

Ngày 03/04/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng. 
Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải niêm yết công khai tại địa điểm 
giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.  

Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh 
nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp kinh doanh vàng 
miếng được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:  

Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; Có 
kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên; Có số thuế đã nộp của hoạt 
động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất; Có mạng lưới chi nhánh, địa 
điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. với tổ chức tín dụng, điều kiện cấp 
giấy phép kinh doanh vàng miếng là: Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên; Có đăng ký hoạt động kinh doanh 
vàng; Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Doanh nghiệp, tổ 
chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng 
thông qua các đại lý ủy nhiệm.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2012 và thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 
09/12/1999 và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
174/1999/NĐ-CP. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các tổ chức đang hoạt 
động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và 
hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước; 
ác tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với 
cơ quan đăng ký kinh doanh.  

12. Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

Về nội dung trên, ngày 08/03/2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-NHNN, 
quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận ủy thác để thực hiện cho vay khi có đủ các 
điều kiện sau: Trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp có ghi nội dung hoạt 
động nhận ủy thác cho vay; Ban hành quy trình nhận ủy thác cho vay phù hợp với quy định của pháp luật liên 
quan; Đảm bảo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng theo quy định của; Có trụ sở, mạng lưới và 
nhân sự để thực hiện việc cho vay theo hợp đồng ủy thác.  

Các điều kiện trên cũng được quy định đối với bên ủy thác là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Đối với tổ chức khác ở trong nước, để được uỷ thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để cho 
vay, phải đáp ứng các điều kiện sau: Là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự; được thực hiện ủy thác cho tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để cho vay theo quy định của pháp luật có liên quan; Tại thời điểm 

ủy thác cho vay không có dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng ở trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/05/2012, thay thế Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN ngày 
17/07/2002 ban hành Quy định ủy thác và nhận ủy thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng. Đối với các hợp đồng ủy 
thác cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành, bên ủy thác và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác tiếp tục thực hiện các 
nội dung ghi trong hợp đồng ủy thác cho vay đã ký kết  

13. Cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư 
trú  

Về nội dung trên, ngày 08/03/2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2012/TT-NHNN. 
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho 
khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền 
nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay.  
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Đối với nhu cầu vay vốn ngoài phạm vi nói trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt 
động ngoại hối chỉ được xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn trong các trường hợp sau đây: 

1) Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi được Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam cho phép bằng văn bản; 2) Cho vay các nhu cầu vốn được NHNN chấp thuận bằng văn bản đối với từng 
trường hợp cụ thể trên cơ sở: Nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh hàng hóa 
thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; Tổ chức tín dụng cho vay đã thẩm định và đảm bảo dự án, 
phương án sản xuất - kinh doanh của khách hàng có khả thi, hiệu quả và khách hàng vay đáp ứng đủ các điều kiện 
vay vốn theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/05/2012 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 
24/03/2011 quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú. Các 
hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài và khách hàng vay thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.  

14. Hướng dẫn giao dịch ngoại hối: Ngày 20/02/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2012/TT-NHNN 
hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối. 

Theo đó, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét thiết lập quan hệ 
giao dịch hối đoái khi có đủ các điều kiện sau đây: 

Là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. 

Là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, kinh doanh, 
cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường ngoại tệ Việt Nam. 

Là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện giao dịch hối 
đoái như hệ thống Reuters hoặc các phương tiện giao dịch khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong từng 
thời kỳ. 

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên có nhu cầu tham gia giao 
dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đăng ký thiết lập 
quan hệ giao dịch hối đoái đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch). 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo bằng văn 
bản đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận, bổ sung hồ sơ hoặc không chấp 
thuận thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nêu rõ lý do 
không chấp thuận). 

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi hoặc bổ sung, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ và gửi đến Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2012, thay thế các quy định liên quan đến giao dịch hối đoái giữa 
Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999. 

15. Quy định về chiết khấu giấy tờ có giá: Ngày 16/02/2012, Ngân hành Nhà nước đã ban hành Thông tư số 
01/2012/TT-NHNN quy định việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, tiêu chuẩn giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước: Được phát hành bằng đồng Việt Nam 
(VND); Được phép chuyển nhượng; Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
đề nghị chiết khấu; Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị chiết 
khấu phát hành; Thời hạn còn lại tối đa của giấy tờ có giá là 91 ngày đối với trường hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn 
còn lại của giấy tờ có giá; Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải dài hơn thời hạn Ngân hàng Nhà nước chiết khấu 
đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn. 

Danh mục giấy tờ có giá được chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia nghiệp vụ chiết khấu phải đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau: 

Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. 

Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị chiết khấu. 

Có tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện chiết khấu. 

Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định. 

Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước. 
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Trường hợp giao dịch theo phương thức gián tiếp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trang bị 
đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao 

dịch và Cục Công nghệ tin học). 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2012 và thay thế Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 
12/8/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước 
đối với các ngân hàng, Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, 
một số điều của quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng 
ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003, Điều 1 Thông tư số 26/2011/TT-NHNN 
ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt 
động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ. 

16. Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng: Ngày 30/12/2011 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hànhThông tư số 45/2011/TT-NHNN, quy định về quản lý ngoại hối đối với 
việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng. Theo đó, tổ chức tín dụng chỉ thực hiện cho vay đối với 
bên vay nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt 
Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Các trường hợp khác chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận 
bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.  

Tổ chức tín dụng khi thực hiện cho vay ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau: được Ngân hàng Nhà nước 

cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế bao gồm hoạt động cho vay trên thị 
trường quốc tế; tuân thủ quy định về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ 
chức tín dụng; có quy trình xét duyệt cho vay ra nước ngoài theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập và phân định rõ 
ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay ra nước ngoài; thực hiện phân 
loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với khoản cho vay ra nước ngoài theo quy định hiện hành của Ngân 
hàng Nhà nước; thực hiện thẩm định dự án cho vay, đánh giá rủi ro quốc gia và khả năng thu hồi vốn gốc, lãi của 
khoản cho vay ra nước ngoài đầy đủ và đúng hạn; có phương án huy động và cho vay ngoại tệ đảm bảo nguyên tắc 
phù hợp về cơ cấu đồng tiền, cơ cấu kỳ hạn giữa huy động và cho vay, tránh rủi ro kỳ hạn và rủi ro thanh khoản có 
thể phát sinh do thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài; chỉ thực hiện cho vay ra nước ngoài cho các dự án, 
phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với phạm vi hoạt động hợp pháp của bên vay nước ngoài và đảm bảo nội 
dung của thỏa thuận cho vay và các thỏa thuận liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài không trái với quy định 
hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

Ngân hàng Nhà nước xử lý hồ sơ đăng ký khoản cho vay, đăng ký thay đổi khoản cho vay của tổ chức tín dụng 
trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Mỗi khoản cho vay ra nước ngoài được 
tổ chức tín dụng thực hiện thông qua 01 (một) tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài mở tại chính tổ chức tín 
dụng hoặc tại một tổ chức tín dụng khác. Tổ chức tín dụng phải thực hiện mọi giao dịch giải ngân vốn cho vay, thu 
hồi nợ nước ngoài (nợ gốc, lãi và các loại phí ...) thông qua tài khoản này. Việc tổ chức tín dụng sử dụng tài khoản 
ngoại tệ mở tại nước ngoài để cho vay, thu hồi nợ nước ngoài được thực hiện theo quy định hiện hành về mở và sử 
dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức tín dụng.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2012.  

17. Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Về nội dung 
trên, ngày 29/12/2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 44/2011/TT-NHNN.  

Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong mọi quy trình nghiệp vụ tại 
tất cả các đơn vị, bộ phận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới nhiều hình thức như: Phân 
cấp ủy quyền rõ ràng, minh bạch, bảo đảm tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận trong tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quy định về hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng cá nhân, bộ phận 
trong việc thực hiện giao dịch; Quy trình thẩm định, chấp thuận và duyệt cho phép thực hiện giao dịch bảo đảm mỗi 
quy trình nghiệp vụ phải có ít nhất 02 cán bộ tham gia, một người thực hiện giao dịch và một người kiểm soát giao 
dịch, không có cá nhân nào có thể một mình thực hiện và quyết định một quy trình nghiệp vụ, một giao dịch cụ thể, 
ngoại trừ những giao dịch trong hạn mức được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho phép phù 
hợp với quy định của pháp luật…  

Cũng theo Thông tư này, kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng được tổ chức thành hệ thống thống nhất theo 
ngành dọc hoặc tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại hội sở chính tùy theo quy mô, mức độ, phạm vi và đặc thù 
hoạt động của tổ chức tín dụng. Kiểm toán nội bộ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể do kiểm toán nội bộ 
của hội sở chính hoặc hội sở khu vực đảm nhiệm. Theo đó, phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương 
pháp kiểm toán "định hướng theo rủi ro", ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình 
được đánh giá có mức độ rủi ro cao…  

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phải tự rà soát, điều chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu, quy định về hệ thống 
kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại Thông tư này và gửi quy chế nội bộ về kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà 
nước. Chậm nhất đến ngày 31/12/2012, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn tất việc 
điều chỉnh cơ cấu tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Thông tư 
này.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2012, bãi bỏ Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng và Quyết 

định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế kiểm toán nội 
bộ của tổ chức tín dụng.  

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Vi phạm phòng chống cháy nổ bị phạt tới 30 triệu đồng  

Ngày 14/6/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.  

Theo đó, hành vi sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép 
theo quy định bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.  

Hành vi san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ không đúng nơi quy định hoặc sang, chiết, nạp sang các 
thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù hợp với chất, hàng nguy hiểm cháy nổ cũng sẽ bị phạt từ 5-10 triệu 
đồng.  

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về 
phòng cháy và chữa cháy khi chưa có "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" theo quy định.  

Đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.  

Phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với một trong những hành vi: Không có hiệu lệnh, thiết bị thông tin báo 
cháy theo quy định; báo cháy chậm, không kịp thời; báo cháy không đầy đủ. Hành vi báo cháy giả cũng sẽ bị phạt 
tiền từ 2 - 5 triệu đồng.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2012 và thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 
05/10/2005.  

2. Quy chế thành lập trường mầm non dân lập  

Ngày 15/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.  

Theo đó, nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép hoạt động giáo dục khi đáp ứng đủ 06 điều kiện sau: Có đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo 
dục mầm non theo quy định của pháp luật; Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em; Có quyết định cho phép thành lập nhà 
trường, nhà trẻ dân lập và có quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của trường.  

Nhà trường, nhà trẻ dân lập được nhà nước giao đất hoặc cho mượn, cho thuê đất; được chính quyền địa phương 
hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hoạt động; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và 
các chính sách khác theo quy định.  

3. Phạt đến 20 triệu đồng nếu tăng giá quá mức  

Ngày 18/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2012/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.  

Theo đó, một số hành vi như tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ sẽ bị phạt 
tới 20 triệu đồng.  

Đối với hành vi tăng giá quá mức, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá quá mức sẽ là căn cứ áp dụng mức xử 
phạt được tính bằng tích số của mức giá bán thực tế của đơn vị có hành vi tăng giá theo giá đã đăng ký giá, kê khai 
giá nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đưa vào áp dụng nhân với tổng số lượng hàng hóa, dịch 
vụ đã bán tăng giá tính tới thời điểm xử phạt.  

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng và số 
lượng bán của từng loại hàng hóa, dịch vụ tại 03 địa điểm gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh; siêu thị, trung tâm 
thương mại, chợ, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và tại hội 
chợ triển lãm có bán hàng. Giá niêm yết là giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); đồng tiền niêm yết 
giá bắt buộc là đồng Việt Nam. Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ nội dung trên mạng 
thông tin di động, mạng Internet thực hiện niêm yết giá cước dịch vụ thông qua quảng cáo trên truyền hình phải 
hiện thông tin giá cước trong suốt thời gian quản cáo, thông tin phải đứng yên, không được trôi, chạy; kích cỡ của 
giá cước bằng ít nhất 1/5 chiều cao của màn hình (hoặc tối thiểu bằng 1/2 chiều cao của cú pháp lệnh).  

Khi quảng cáo các dịch vụ nội dung số trên báo điện tử, thông tin về giá cước tại bất kỳ vị trí nào có cú pháp lệnh 
nhắn tin về đầu số; trên báo nói, khi quảng cáo xong 01 cú pháp nhắn tin đến đầu số bất kỳ phải cung cấp ngay 
thông tin về giá cước. Bên cạnh đó, khi người sử dụng muốn tải một sản phẩm, dịch vụ thông qua phần mềm đã 
được cài trên điện thoại di động, phần mềm đó phải cung cấp cụ thể giá cước mà người sử dụng sẽ phải trả nếu 
thực hiện các chức năng tải thông tin dịch vụ từ đầu số...  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2012; bãi bỏ Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18/11/2004.  

4. Quy định về cấp giấy phép đối với nhà thầu nước ngoài  

Ngày 08/5/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy 
phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.  

Theo đó, nhà thầu nước ngoài không được xem xét cấp giấy phép thầu khi: Không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo 
hồ sơ đã được cấp giấy phép thầu trước đó; không thực hiện chế độ báo cáo từ 3 kỳ trở lên theo quy định tại 
Thông tư này đối với các công việc nhận thầu theo giấy phép thầu đã được cấp trước đó; vi phạm các quy định của 
pháp luật có liên quan, như quy định về sử dụng lao động, an toàn lao động, nộp thuế, chất lượng công trình,... và 
đã bị xử phạt do vi phạm các quy định này từ 2 lần trở lên.  

Đối với tổ chức nước ngoài nhận thầu, hồ sơ cấp giấy phép phải có Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng 
liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của 03 năm gần nhất; Hợp đồng/thỏa 
thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam; Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu;...  

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép thầu có trách nhiệm xem xét hồ sơ; 
trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan cấp phép thầu xem xét 
và cấp giấy phép thầu cho nhà thầu.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2012 và thay thế Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/09/2004 của Bộ 
Xây dựng.  

5. 6 trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về ATTP  

Ngày 26/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật an toàn thực phẩm.  

Theo đó, các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm... khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm 
tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, có 6 trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu: Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong 
định mức được miễn thuế nhập khẩu; Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; Thực phẩm quá cảnh, chuyển 
khẩu; Thực phẩm gửi kho ngoại quan; Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; Thực phẩm là mẫu trưng 
bày hội chợ, triển lãm.  

Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao 
gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông ra thị trường.  

Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất kinh 
doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm trừ các trường hợp sau: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; kinh 
doanh thực phẩm nhỏ lẻ; bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc 
biệt theo quy định.  

Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm 
tăng cường vi chất và những thực phẩm dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật bắt buộc phải ghi "Hạn sử dụng," 
hoặc "Sử dụng đến ngày". Hạn sử dụng an toàn đối với các thực phẩm khác có thể ghi "Sử dụng tốt nhất trước 
ngày" phù hợp với loại sản phẩm thực phẩm.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2012  

6. Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự  

Ngày 20/03/2012 Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNG, hướng dẫn thực hiện một số quy định 
của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự; hợp pháp hóa lãnh sự.  

Theo đó, cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan của Bộ Ngoại giao được giao thẩm quyền 
chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước. Trên cơ sở xem xét nhu cầu và điều kiện cán bộ, cơ sở 

vật chất của từng địa phương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định ủy quyền cho Sở/Phòng/Bộ phận Ngoại vụ các 
tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả. 
Cơ quan ngoại vụ địa phương được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cơ quan khác.  

Giấy tờ, tài liệu có thể được chứng nhận lãnh sự gồm văn bằng, chứng chỉ giáo dục, đào tạo; chứng nhận y tế; 
phiếu lý lịch tư pháp và giấy tờ, tài liệu khác có thể được chứng nhận lãnh sự theo quy định của pháp luật.  

Giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự gồm: Giấy tờ, tài liệu có các chi tiết trong 
bản thân giấy tờ, tài liệu đó mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với giấy tờ, tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị 
chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy tờ, tài liệu đồng thời có con dấu và chữ ký không được đóng trực 
tiếp và ký trực tiếp trên giấy tờ, tài liệu. Con dấu, chữ ký sao chụp dưới mọi hình thức đều không được coi là con 
dấu gốc, chữ ký gốc; Giấy tờ, tài liệu có nội dung vi phạm quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam.  

Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ chứng nhận con dấu hoặc chỉ chứng nhận 
chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trong các trường hợp 
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sau đây: Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu hoặc chỉ có chữ ký và chức danh; Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu là con dấu 
gốc hoặc chỉ có chữ ký là chữ ký gốc.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2012 và thay thế Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3/6/1999.  

7. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại 
Việt Nam  

Về nội dung trên, ngày 27/03/2012 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT. Theo đó, đối tượng 
điều chỉnh là các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP. Thời gian 
duyệt cấp Giấy phép thành lập văn phòng đai diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam là 20 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Tổ chức xúc tiến thương mại tự quyết định cơ cấu tổ chức, người đứng đầu Văn phòng đại diện của mình tại Việt 
Nam và phải thể hiện rõ những nội dung này tại Điều lệ hoặc quy chế hoạt động dự kiến của Văn phòng đại diện tại 
Việt Nam trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập.  

Trường hợp xin cấp lại Giấy phép thành lập đối với các Văn phòng đại diện được thành lập trước ngày Nghị định 
100/2011/NĐ-CP có hiệu lực, Tổ xúc tiến thương mại nước ngoài phải gửi 1 đơn đề nghị theo mẫu quy định tại 
Thông tư này, kèm theo các tài liệu: bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp; 1 bản sao giấy 
đăng ký thành lập; 1 bản sao Điều lệ hoạt động của văn phòng đại diện hoặc của tổ chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài; 1 bản lý lịch của người đứng đầu văn phòng đại diện nước ngoài. Thời gian xét duyệt cấp lại Giấy phép thành 
lập là 15 ngày làm việc.  

Trường hợp văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo đề nghị của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và 
được cơ quan cấp giấy phép chấp thuận, hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt đồng gồm: Đơn đề nghị chấm dứt hoạt 
động; các giấy tờ tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ của văn phòng đại diện trong thời gian hoạt động. 
Thời gian xét duyệt việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là 30 ngày làm việc.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/05/2012.  

8. Xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất  

Ngày 16/03/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BTC, hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm 
và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 
đất.  

Theo đó, giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều 

kiện bình thường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo mục 
đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá, đồng thời không được thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh 
ban hành. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm là đơn giá thuê đất được tính 
bằng giá đất (được xác định như trên) nhân (x) với tỷ lệ đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh quy định.  

Về việc thu phí đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của 
hộ gia đình, cá nhân thì mức thu tối đa trên một hồ sơ là 100.000 đồng đối với giá trị quyền sử dụng đất theo giá 
khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống; tương tự mức thu là 200.000 đồng và 500.000 đồng đối với giá trị quyền sử 
dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 đến 500 triệu đồng và từ trên 500 triệu đồng. Trường hợp đấu giá quyền 
sử dụng đất không thuộc phạm vi nêu trên, mức thu tối đa trên một hồ sơ là 1 triệu đồng; 3 triệu đồng; 4 triệu 
đồng và 5 triệu đồng, tương ứng với diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống; từ trên 0,5 ha đến 2 ha, từ trên 2 ha đến 5 
ha và từ trên 5 ha.  

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ 
tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá. Tùy 
vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử 
dụng đất cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định trên.  

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012.  

9. Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Ngày 22/03/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Theo đó, đấu giá quyền khai thác khoáng sản là hình thức bán quyền khai thác khoáng sản công khai theo phương 
thức trả giá tăng cao theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này. 

Việc tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

Minh bạch, công khai, liên tục, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. 

Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 03 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá. 

Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác, khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt kế hoạch đấu giá. 
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Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá. 

Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm: 

Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Tên loại khoáng sản; địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Giá trúng đấu giá. 

Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng đấu giá là 05 (ngày) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. 

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
còn đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản được đấu giá. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2012. 

10. Phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020  

Ngày 01/03/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 252/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược phát triển thị 
trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.  

Theo đó, mục tiêu cụ thể của chiến lược đến năm 2020 là đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 
70% GDP, đưa thị trường trái phiếu trở thành kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế; Đa 
dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và khuyến khích đầu tư nước ngoài dài hạn, đào tạo nhà đầu tư cá nhân; Tái cấu trúc 
mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 01 Sở giao dịch chứng khoán và từng bước cổ 
phần hóa Sở Giao dịch chứng khoán để bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đa 
dạng hóa phương thức giao dịch và sản phẩm nghiệp vụ của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán; Từng bước kết nối với các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong khu vực Asean; 
Nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và các tổ chức phụ trợ trên cơ sở sắp xếp lại các 
công ty chứng khoán; Tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý 
nhà nước; Tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN và thế giới theo lộ trình phát triển và đáp ứng 
yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng hạn chế rủi ro, từng bước thu hẹp về khoảng 
cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới.  

Đề thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp được đặt ra là hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Chứng khoán số 70 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62 năm 2010 để thực 
thi trong giai đoạn 2011 – 2015, đồng thời xây dựng và trình Quốc hội vào năm 2015 ban hành Luật Chứng khoán 
mới với phạm vi điều chỉnh rộng hơn, tiếp cận gần hơn với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.  

Về chất lượng thị trường chứng khoán, Chiến lược đưa ra giải pháp tăng cung hàng hóa cho thị trường bằng cách 
áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin, quản trị công ty và xây dựng cơ chế bảo vệ nhà 
đầu tư nhỏ; đồng thời chuẩn hóa các quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng theo thông lệ quốc tế….  

Việc tái cấu trúc tổ chức thị trường được đề cập đến như một giải pháp khác. Tái cấu trúc mô hình tổ chức thị 
trường chứng khoán Việt Nam theo hướng cả nước chỉ có 01 Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời phân định các 
khu vực thị trường: (i) thị trường cổ phiếu; (ii) thị trường trái phiếu và (iii) thị trường chứng khoán phái sinh; Liên 
kết giữa Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để gắn kết mạnh hoạt động thanh toán, bù 
trừ và lưu ký chứng khoán với hoạt động giao dịch chứng khoán…  

11. Hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh  

Ngày 01/03/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2012/TT-BTC, hướng dẫn phát hành trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế.__Chủ thể phát hành trái phiếu được bảo lãnh là 
doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và các tổ chức tài chính, tín dụng.  

Theo đó, chủ thể phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ, việc mua lại trái phiếu phải 
đảm bảo các nguyên tắc sau: Có phương án mua lại trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp phê duyệt 

phương án phát hành đồng thời là cấp phê duyệt phương án mua lại trái phiếu; Công khai, minh bạch và hiệu quả.  

Bên cạnh đó, chủ thể phát hành có thể thực hiện hoán đổi trái phiếu để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ 
theo nguyên tắc công khai minh bạch; có phương án hoán đổi trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp 
phê duyệt phương án phát hành đồng thời là cấp phê duyệt phương hoán đổi trái phiếu; và phương án hoán đổi trái 
phiếu phải được Bộ Tài chính chấp thuận.  

Thông tư sẽ được áp dụng từ ngày 18/4/2012, thay thế một số nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh quy định tại Thông tư 21/2004/TT-BTC ban hành 24/3/2004; Thông tư 29/2004/TT-BTC ban 
hành 6/4/2004; Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC ban hành 11/8/2004  

12. Thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu  

Ngày 27/02/2012 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 470/NQ-UBTVQH13, công bố kết quả giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.  
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Theo đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ thực hiện giải pháp tạm thời không thành lập mới khu 
kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu để tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của các khu kinh tế, khu 

kinh tế cửa khẩu. Trên cơ sở đó, Chính phủ xem xét, lựa chọn một số khu kinh tế có tiềm năng và sức lan tỏa cho 
phát triển kinh tế - xã hội vùng, cả nước; một số khu kinh tế cửa khẩu có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ 
tầng xã hội tạo thế mạnh cạnh tranh với các quốc gia láng giềng để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển. Đối với 
những khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu còn lại, Nhà nước sẽ nghiên cứu lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư phát 
triển có hiệu quả.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ hoàn thiện các quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định 
liên quan đến chính sách về thuế, đất đai, về xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức quản lý, xuất nhập cảnh và cải cách 
thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho việc phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, Chính phủ cần nghiên cứu áp dụng các ưu đãi 
khuyến khích đầu tư, thương mại, xuất - nhập khẩu mang tính đột phá, tạo ra lợi thế so sánh của các khu kinh tế, 
khu kinh tế cửa khẩu.  

Một số giải pháp khác cũng được đề cập là áp dụng các biện pháp thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài, hình thức hợp tác công tư (PPP) và các hình thức hợp tác khác, ưu tiên đầu tư phát 
triển kết nối cơ sở hạ tầng bên ngoài các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu…; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển khu 
kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu với việc quy hoạch phát triển ngành, vùng, địa phương theo định hướng tái cơ cấu 
nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy hoạch các 
công trình hạ tầng xã hội, quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch ngành nhằm bảo đảm hiệu quả thu hút đầu 
tư cũng như các dịch vụ thiết yếu khác cho doanh nghiệp, người lao động và dân cư sinh sống trên địa bàn, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh.  

13. Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước: Về nội dung trên, Ngày 08/02/2012 Bộ Tài 
chính đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BTC. Theo đó, tín phiếu kho bạc có kỳ hạn là 13 tuần, 26 tuần và 52 
tuần; Trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có kỳ hạn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 
năm. Mệnh giá trái phiếu là một trăm nghìn đồng và bội số của một trăm nghìn. Bộ Tài chính quy định cụ thể mệnh 
giá của trái phiếu ngoại tệ đối với mỗi đợt phát hành trái phiếu ngoại tệ theo Đề án phát hành trái phiếu ngoại tệ 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Về phương thức phát hành, trái phiếu được phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh đấu thầu và trái 
phiếu được phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bán lẻ. Đới với phương thức đầu, trái phiếu được phát 
hành dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử và được được phát hành ngang mệnh giá, thấp hơn mệnh giá 
hoặc cao hơn mệnh giá. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bán lẻ, hình thức phát 
hành được sử dụng là chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý 
phát hành và bán lẻ được phát hành ngang mệnh giá.  

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi theo quyết định của Bộ Tài chính. 
Trường hợp lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là lãi suất thả nổi, Bộ Tài chính sẽ quy định mức lãi suất tham chiếu 
và công bố cho từng đợt phát hành. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh phát 
hành, tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ sáu (6) tháng một lần hoặc mười hai (12) tháng một lần 
kể từ ngày phát hành trái phiếu, và tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày trái phiếu đáo hạn; Đối 
với trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bán lẻ thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, tiền 
lãi và tiền gốc trái phiếu được thanh toán định kỳ hoặc một lần khi đến hạn hoặc thanh toán trước hạn theo quy 
định của Bộ Tài chính tại mỗi đợt phát hành trái phiếu.  

Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành trái phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào 
khung lãi suất này, Kho bạc Nhà nước sẽ lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát 
hành trái phiếu. Trái phiếu sẽ được phát hành bổ sung trong vòng hai (02) năm kể từ ngày phát hành trái phiếu 
trong trường hợp trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định và có kỳ hạn còn lại từ một (01) năm trở lên.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2012, thay thế các nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu 
Chính phủ quy định tại Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC ngày 11/08/2004; Thông tư số 21/2004/TT-BTC ngày 
24/03/2004; Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 06/04/2004. Thông tư này cũng thay thế Quyết định số 
46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 và Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006; Các nội dung hướng dẫn về phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ, 
đại lý thanh toán lãi và gốc trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010.  

14. Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch đảm bảo: Ngày 22/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 26/12/2006 của Chính phủ về giao dịch 
đảm bảo. 

Theo đó, Bên bảo đảm là bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, dùng quyền sử dụng đất của mình, dùng uy tín 
hoặc cam kết thực hiện công việc đối với bên nhận bảo đảm để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của chính 
mình hoặc của người khác, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh 
và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp. Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối 
phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, 
trị giá được thành tiền và được phép giao dịch. 
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Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch. 

Tài sản hình thành trong tương lai gồm: Tài sản được hình thành từ vốn vay; Tài sản đang trong giai đoạn hình 
thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm; Tài sản đã hình thành và thuộc 
đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được 
đăng ký theo quy định của pháp luật. Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất. 

Đối với giao dịch bảo đảm được ký kết trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi pháp nhân (sau 
đây gọi là tổ chức lại pháp nhân), mà vẫn còn hiệu lực thì các bên không phải ký kết lại giao dịch bảo đảm đó khi tổ 
chức lại pháp nhân. 

Đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký thì pháp nhân mới xuất trình văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ 
chức lại pháp nhân để thực hiện đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012. 

15. Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất  

Ngày 13/02/2012 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BCT, quy định về phân loại và ghi nhãn 
hóa chất.  

Theo đó, nhãn hóa chất phải được thể hiện bằng hình thức in, dán, đính hoặc gắn trên bao bì thương phẩm của 

hóa chất ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn. Về kích thước 
nhãn hóa chất, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất tự xác định kích thước của 
nhãn nhưng phải bảo đảm ghi đầy đủ những nội dung bắt buộc sau: Tên hóa chất; mã nhận dạng hóa chất; hình 
đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ; biện pháp phòng ngừa; định lượng; thành phần hoặc thành phần định 
lượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng (nếu có); thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối; xuất xứ hàng hóa; 
hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2012. Hóa chất sản xuất, nhập khẩu đã thực hiện phân loại 
hoặc ghi nhãn để đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục lưu 
thông.  

Đối với đơn chất, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện rà soát các nội dung về 
phân loại, ghi nhãn hóa chất theo quy định kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực và phải thực hiện xong việc phân 
loại, ghi nhãn sau 02 năm. Đối với hỗn hợp chất, thời gian yêu cầu hòan tất đối với việc phân loại và ghi nhãn hóa 
chất là 04 năm.  

Quyết định này không áp dụng đối với hóa chất tạm nhập tái xuất hoặc tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm 
sau đó tái xuất; hoá chất quá cảnh, chuyển cửa khẩu; hóa chất nhập khẩu phi mậu dịch, hóa chất đang trong quá 

trình nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu và sản xuất; hóa chất sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng 
phó sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp hoặc các trường hợp đặc biệt khác; hóa chất là quà biếu, tặng; hoá chất 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

16. Sửa đổi, bổ sung quy định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực  

Ngày 02/02/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định về hộ tịch; hôn nhân và gia đình và chứng thực.  

Theo đó, về quy định đăng ký và quản lý hộ tịch theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, sửa đổi, bổ 
sung quy định về các giấy tờ cá nhân cần xuất trình khi đăng ký hộ tịch (Điều 9), cụ thể: Khi đăng ký hộ tịch, nếu 
cán bộ Tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ 
sau đây để kiểm tra: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân 
người đó; Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú 
hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng 
ký hộ tịch…  

Nghị định này bổ sung quy định về thời hạn giải quyết việc đăng ký hộ tịch và hồ sơ đăng ký hộ tịch, cụ thể, đối với 
những việc hộ tịch mà Nghị định này quy định thời hạn giải quyết, thì thời hạn được tính theo ngày làm việc; đối với 

những việc hộ tịch mà Nghị định này không quy định thời hạn giải quyết, thì được giải quyết ngay trong ngày, nếu 
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo…  

Về quy định cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 
79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007, được sửa đổi như sau: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình 
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Trong trường 
hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc không phải là người được cấp bản chính thì phải xuất trình thêm giấy tờ 
chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.  

Bổ sung thêm quy định về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc: Trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc 
không có thông tin về người được đề nghị cấp bản sao thì cơ quan giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2012.  
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17. Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập  

Ngày 19/01/2012 Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-
BNV-BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ 
cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức; viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.  

Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong 
các cơ sở y tế công lập.  

Mức phụ cấp ưu đãi thực hiện theo quy định cụ thể tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP. Thời gian không được tính hưởng 
phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế bao gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương 
theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 
tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức; thời gian 
nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên 
môn y tế từ 1 tháng trở lên; thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp 
làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.  

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được xác định bằng Mức lương tối thiểu chung x {Hệ số lương ngạch, bậc hiện 
hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)} 

x Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng.  

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/03/2012.  

18. Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: Ngày 13/01/2012 Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg, ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 
phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.  

Theo đó, những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm: 
Cung cấp điện sinh hoạt; Cung cấp nước sạch sinh hoạt; Truyền hình trả tiền; Thuê bao điện thoại cố định; Thuê 
bao di động trả sau; Kết nối internet; Vận chuyển hành khách đường hàng không; Vận chuyển hành khách đường 
sắt; Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2012. Đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đang 
được thực hiện thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định 
này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy 
định.  

19. Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ 
hành nghề đấu giá tài sản:  

Về nội dung trên, ngày 05/01/2012 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 03/2012/TT-BTC. Theo đó, tổ chức, 
cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 phải nộp phí đấu 
giá tài sản và nộp phí tham giá đấu giá tài sản khi tham gia đấu giá cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ 
trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, đấu giá quyền sử 
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do hội đồng bán đấu giá tài sản 
thực hiện.  

Mức thu phí đấu giá tài sản được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá, nếu thành công. Cụ thể, 
giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá dưới 50 triệu đồng thì mức thu là 5% giá trị tài sản bán được; từ 50 
triệu đến 1 tỷ đồng thì mức thu phí tương ứng là 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu; từ 1 đến 10 
tỷ đổng, mức thu phí tương ứng là 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ; từ 10 đến 20 tỷ đồng, 
mức thu phí tương ứng là 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ; từ trên 20 tỷ đồng, mức thu phí 
tương ứng là 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/ cuộc đấu 
giá.  

Về phí tham giá bán đấu giá, mức thu được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cụ thể 
50.000đ/hồ sơ với tài sản có giá khởi điểm từ 20 triệu trở xuống; 100.000đ/hồ sơ với tài sản có giá khởi điểm từ 
trên 20 triệu đến 50 triệu đồng; 150.000 đ/hồ sơ với tài sản có giá khởi điểm từ trên 50 triệu đến 100 triệu đồng; 
200.000 đ/hồ sơ với tài sản có giá khởi điểm từ trên 100 triệu đến 500 triệu đồng và 500.000 đ/hồ sơ với tài sản có 
giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.  

Cũng theo Thông tư này, người được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề. 
Mức phí được quy định là 200.000 đồng/ 1 lần cấp và 100.000 đồng/ lần cấp lại.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012, thay thế thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/01/2006 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá. 



 
Năm 2012 – Tập I CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 44 

20. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam: Ngày 
05/01/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.  

Theo đó, mức phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 
luật sư là 1.500.000 đồng/ hồ sơ; Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người không phải tham dự kiểm 
tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là 400.000 đ/hồ sơ. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 20 triệu đồng/ hồ sơ; lệ phí thay đổi nội 
dung Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt 
Nam là 4 triệu đồng. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 1 triệu 
đồng/ hồ sơ. Phí cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật 
nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là 400.000 đồng. Phí cấp Giấy phép 
hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 2 triệu đồng; Phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam là 1 triệu đồng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012, thay thế Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, 
hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam.  

21. Phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp 

chống dịch: 

Ngày 28/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, quy định một số cơ chế độ phụ cấp 
đặc thù đối với công chức; viên chức; người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.  

Theo đó, người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp là 115.000 đồng/người/phiên trực đối với 
bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt; 90.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng II; 65.000 đồng/người/phiên 
trực đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương; 25.000 đồng/người/phiên trực đối với trạm y tế 
xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y. Người lao động thường trực theo ca 12/24 giờ được hưởng mức 
bằng 0,5 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ; theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp 
thường trực 24/24 giờ. Nếu thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp 
thường trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp 
thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên và thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp 
thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.  

Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người 
mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch là 150.000 
đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: 150.000 đồng/ngày/người; 100.000 đồng/ngày/người 

đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và 75.000 đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C. Nếu 
tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định 
trên; vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.  

Mức phụ cấp phẫu thuật được quy định đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính là 
280.000 đồng/người/phẫu thuật đối với loại đặc biệt. Đối với loại I, II, III, mức phụ cấp phẫu thuật tương ứng là 
125.000 đồng, 65.000 đồng và 50.000 đồng /người/phẫu thuật. Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần mức phụ cấp 
phẫu thuật cùng loại quy định tại khoản 1 Điều này…  

Các mức phụ cấp theo quy định nói trên không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012, bãi bỏ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế và Quyết 
định số 1073/QĐ-TTg ngày 22/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với người tham gia 
công tác chống dịch cúm A(H1N1).  

22. Hướng dẫn thực hiện Luật kinh doanh bảo hiểm: Ngày 28/12/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
123/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 

bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Nghị định này áp dụng đối với hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm (bao gồm hoạt động kinh doanh bảo hiểm và dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam), 
hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.  

Theo đó, về hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, ngoài các điều kiện chung về giấy phép của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đối tượng cung cấp dịch vụ cần 
đảm bảo các điều kiện về năng lực tài chính và khả năng xử lý tổn thất. Theo đó, đối tượng cung cấp dịch vụ phải 
có tổng tài sản tối thiểu tương ứng 2 tỷ USD đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và 100 triệu USD đối với 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 
tại Việt Nam; hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tiếp; được xếp hạng tối thiểu “”BBB+””theo 
Standard & Poor’s hoặc Fitch, …. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng VN tại ngân 
hàng được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam và có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đó; phải có 
quy trình giải quyết bồi thường nêu rõ trình tự, thủ tục xử lý tổn thất… Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài 
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phải mua bảo hiểm tránh nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm cho trách nhiệm cung cấp dịch vụ môi giới bảo 
hiểm qua biên giới tại Việt Nam.  

Về chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài 
phải đáp ứng các điều kiện sau: có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký điều ước quốc tế về 
thương mại trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; đang hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hợp pháp ít nhất 10 năm tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; có tổng 
tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ USD vào năm tài chính trước năm nộp hồ sơ xin cấp phép; hoạt động kinh doanh 
có lãi trong 3 năm tài chính liên tiếp; không vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh bảo hiểm….  

Về hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, mức vốn pháp định được quy định là 400 tỷ đồng VN đối với kinh doanh tái 
bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏa hoặc cả hai loại hình; 700 tỷ đồng VN đối với kinh doanh tái bảo hiểm 
nhân thọ; 1.100 tỷ đồng đối với kinh doanh cả ba loại hình trên. Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng VN…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2012. Nghị định này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.  

 

PHẦN III. TỶ GIÁ THAM KHẢO TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

 
1. Tỷ giá liên ngân hàng giữa VND và USD từ tháng 01/2012 đến tháng 
06/2012 
 

Tháng 01/2012  Tháng 02/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/01 20.828 24/01 20.828  01/03 20.828 19/03 20.828 

14/01 20.828 26/01 20.828  05/03 20.828 26/03 20.828 

24/01 20.828 31/01 20.828  12/03 20.828 31/03 20.828 

         

         
Tháng 03/2012  Tháng 04/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/03 20.828 19/03 20.828  01/04 20.828 23/04 20.828 

05/03 20.828 26/03 20.828  09/04 20.828 27/04 20.828 

12/03 20.828 31/03 20.828  16/04 20.828 30/04 20.828 

         

         
Tháng 05/2012  Tháng 06/2012 

Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá  Ngày Tỷ giá Ngày Tỷ giá 

01/05 20.828 21/05 20.828  01/06 20.828 18/06 20.828 

07/05 20.828 28/05 20.828  04/06 20.828 25/06 20.828 

14/05 20.828 31/05 20.828  11/06 20.828 30/06 20.828 
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2. Tỷ giá tính chéo giữa Đồng VN với một số ngoại tệ tại ngày 
30/06/2012 
   

STT Ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá 

1 EUR Đồng Euro 26.397,41 

2 JPY Yên Nhật 264,25 

3 GBP Bảng Anh 32.741,62 

4 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 21.991,34 

5 AUD Đô la Úc 21.207,07 

6 CAD Đô la Canada 20.451,69 

7 SEK Curon Thuỵ Điển 2.988,62 

8 NOK Curon Nauy 3.504,75 

9 DKK Curon Đan Mạch 3.552,81 

10 RUB Rúp Nga 643,93 

11 NZD Đô la Newzealand 16.554,09 

12 HKD Đô la Hồng Công 2.684,54 

13 SGD Đô la Singgapore 16.431,05 

14 MYR Ringít Malaysia 6.598,45 

15 THB Bath Thái 662,89 

16 IDR Rupiah Inđônêsia 2,20 

17 INR Rupee Ấn độ 373,40 

18 TWD Đô la Đài Loan 697,80 

19 CNY Nhân dân tệ TQuốc 3.277,26 

20 KHR Riêl Cămpuchia 5,09 

21 LAK Kíp Lào 2,62 

22 MOP Pataca Macao 2.608,72 

23 KRW Won Hàn Quốc 18,06 

 
   
 


