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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN 

THUẾ 

1. Hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN và quản lý thuế:  

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 
quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế. 

Một số điểm mới cần lưu ý như sau: 

Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT 

Dị ch vụ chăm sóc người cao tuổ i, người khuyêt́ tậ t bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. 

Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu 
điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao 
thông. 

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm kháchoặc đã chế biến 

thành sản phẩm khác nhưng tổ ng trị  giá tài nguyên, khoáng sả n cộ ng với chi phi ́năng lượ ng chiêḿ từ 51% giá 
thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được 
chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổ ng trị  gia ́ tài nguyên, khoańg sả n cộ ng với chi phi ́năng lượ ng chiêḿ từ 
51% gia ́thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản. 

Tài nguyên, khoáng sản là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản 
không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than. 

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm căn cứ vào quyết 
toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào 
phương án đầu tư. 

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế 
biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản 
phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua 
hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất 
trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định. 

Về khấu trừ thuế GTGT tiếp sang kỳ sau 

Theo Thông tư 130, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu 
vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường 
hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 
(đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), 
đủ điều kiện hoàn thuế GTGT (theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC), cơ quan thuế 
giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 

Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư 

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư 
theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: 

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các 
hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ 
không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế. 

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh 
doanh theo quy định của Luật đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 
chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn 
bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác 
nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều 
kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 
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doanh có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện 
đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế GTGT được 

tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh 
có điều kiện. 

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản 
phẩm trở lên theo dự án đầu tư. 

Về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu 

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước 
thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, 
dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị 
hoàn thuế hiện tại. 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và 
số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng 
hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của 
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

Về giá tính thuế TTĐB 

Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan 
hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc 
cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ 
đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua 
trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. 

Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở thương mại trung gian có quan hệ công ty mẹ, 
công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác 
định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở 
thương mại này bán cho cơ sở kinh doanh thương mại không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc các công ty 
con trong cùng công ty mẹ, hoặc có mối quan hệ liên kết với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu. Riêng mặt hàng xe 
ôtô giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán xe chưa bao gồm các lựa chọn về 

trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng. 

Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu và cơ sở kinh doanh thương mại có mối quan hệ liên kết theo quy định tại Điểm 
này khi: Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh 
nghiệp kia. 

Trường hợp giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng 
hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì 
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Về khấu trừ thuế TTĐB 

Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu 
nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số 
thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế 
TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do 
nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

Mức tiền chậm nộp thuế 

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,03%/ngày được nộp dần. 

Đối với Khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính 
trên số tiền thuế chậm nộp. 

Đối với Khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như 
sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 
78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 
tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ 
ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày. 
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Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải 
nộp hàng năm (sau khi trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều 
thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 
tính trên tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa đất. Trình tự, thủ tục miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC. 

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ Điều kiện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại 
Thông tư 130/2016/TT-BTC nhưng đã nộp thuế vào NSNN thì cơ quan thuế thực hiện việc hoàn trả theo quy định 
của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về nội dung đầu tư mở rộng 

Bổ sung Điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18: “a1) Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh 
nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử 
dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh 
doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng”. 

Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 
giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 
tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành (01/07/2016). 

Điều 4 củ a Thông tư về hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016. 

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-
BTC (Thông tư 133) về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư 133 thay thế toàn bộ thay thế Quyết 
định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và áp dụng cho năm 
tài chính 2017 trở đi. 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh 
vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà 
nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn Điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về 
chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 
200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế 
doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại theo chế độ kế toán 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và thông báo cho cơ quan thuế biết. 

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này dựa trên nền tảng của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban 
hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi, điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn, phù hợp với quy mô 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, tiếp tục sự đổi mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng mang 
tính linh hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, như: 

- Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2. Không phân biệt TK ngắn 
hạn, dài hạn mà phân loại theo nội dung của giao dịch được phản ánh. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo 
dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình.  

- Không quy định các hình thức ghi sổ kế toán. Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán 
để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình trong khuôn khổ của Luật kế 
toán. Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng được thì có thể sử dụng các mấu biểu hướng dẫn của Chế 
độ kế toán; 

- Đối với giao dịch bán hàng nội bộ, doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu tùy vào mục 
đích quản trị mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 
bộ; 

- Đối với giao dịch chuyển vốn cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch 
toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu; 

- Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền 
thống… 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=130/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=78/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thông tư được xây dựng tiếp cận gần hơn với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Thông tư đưa ra các nội dung 
như đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư, ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực 

hiện, phân loại các khoản đầu tư theo mục đích nắm giữ… 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 trở đi. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 ĐẦU NĂM 2016 

THUẾ GTGT 

1. Thuế GTGT đối với thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp: Ngày 29/01/2016, Bộ Tài chính đã có công văn 
số 1677/BTC-TCT hướng dẫn về các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
chưa được định danh tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp 
thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị được hướng dẫn tại công văn số1677/BTC-
TCT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 29/1/2016 thì không điều chỉnh lại. 

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp trước ngày 29/1/2016 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán 
ra từ ngày 29/1/2016 thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được 
kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào ở khâu nhập khẩu với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch 

vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước. 

(CV số 8802/BTC-TCHQ ngày 28/06/2016) 

2. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT:  

Số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thức ăn gia súc và thức ăn cho vật 

nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế 
GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015. 

Trường hợp Công ty có khoản thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc thiết bị chế biến bột cá phát sinh ngày 
31/7/2013 nhưng đến thời điểm 13/3/2015 Công ty mới thực nộp vào ngân sách thì số thuế GTGT đầu vào trên 
chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nêu trên của Công ty không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

(CV số 2762/TCT-KK ngày 21/06/2016) 

3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Trường hợp Công ty đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng, thẻ tín 

dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các khoản thanh toán phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín 
dụng này được Công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh 
toán, tên in trên thẻ là cá nhân Giám đốc Công ty theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo quy định của 
ngân hàng phát hành thẻ. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh 
toán không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính 
chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng gồm: phí phát hành 
thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán của thẻ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
nếu đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định. (CV số 2543/TCT-KK ngày 08/06/2016) 

4. Kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết 
định thanh tra, kiểm tra: 

Trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế GTGT đầu vào của Công ty phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh 
tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định tại Khoản 6 
Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 8 Điều 14 
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế 
đối với số thuế GTGT đầu vào kê khai không đúng quy định này, Công ty cần thực hiện kê khai điều chỉnh theo 
đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty đã được hoàn thuế thì Công ty phải nộp số thuế GTGT 
đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 10 Nghị định 
số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. (CV 2342/TCT-KK ngày 30/05/2016) 

5. Chứng từ đối với tài sản điều chuyển: Trường hợp Công ty con hạch toán độc lập điều chuyển tài sản là nhà, đất 
cho Công ty mẹ (sở hữu 100% vốn tại Công ty con) quản lý để thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước thì khi bàn giao tài sản đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao cho Công ty mẹ  để quản lý thì 2 bên lập 
biên bản bàn giao kèm theo Quyết định hoặc lệnh điều chuyển tài sản và toàn bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, Công ty 
con không phải lập hóa đơn. Trường hợp tài sản cố định điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản thì 
phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. (CV số 2321/TCT-CS ngày 30/05/2016) 

6. Kê khai thuế tại chi nhánh: Trường hợp Công ty có các Chi nhánh bán hàng hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành 
phố khác nơi Công ty đóng trụ sở chính, thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý 
trực tiếp của Chi nhánh. Khi xuất điều chuyển hàng hóa cho các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc để bán thì Công ty 
có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau: 
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Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với 
nhau; 

Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; 

Chi nhánh khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán 
ra gửi về Công ty để Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Chi nhánh. 

Chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của Công ty xuất cho. 

(CV số 2252/TCT-CS ngày 26/05/2016) 

7. Thuế GTGT đối với quà tặng: Trường hợp Công ty có mua hàng hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu...) làm 
quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuất hóa đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hóa tặng 

khách hàng theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC. Thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa dùng để tặng được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về khấu 
trừ thuế theo quy định. (CV số 2145/TCT-CS ngày 20/05/2016) 

8. Thuế GTGT đối với dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam: Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng thực hiện cung cấp 
một số dịch vụ như: dịch vụ khách hàng, dịch vụ theo dõi công nợ và dịch vụ công nghệ thông tin cho Công ty nước 

ngoài, các dịch vụ nêu trên cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam nên 
không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. (CV số 2002/TCT-CS ngày 11/05/2016) 

9. Điều chỉnh hóa đơn: Trường hợp năm trước doanh nghiệp có hợp đồng bán cà phê theo hình thức hợp đồng mua 
bán chốt giá sau, bên bán đã giao hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 5% trên giá tạm tính, đến năm 
sau bên bán và bên mua chốt giá bán chính thức thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT 
5%, trên hóa đơn ghi rõ hóa đơn xuất bổ sung điều chỉnh của hóa đơn số... ngày... tháng... năm...; điều chỉnh hợp 
đồng số... ngày... tháng....năm.... Bên bán và bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng 
và giá bán sản phẩm, việc thanh toán tiền hàng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua thực hiện kê 
khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định. (CV số 1872/TCT-CS ngày 05/05/2016) 

10. Quy định mới về xử phạt khi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn  

Ngày 27/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 
hoá đơn.  

Theo đó, đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao 

cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, 
dịch vụ thì áp dụng mức phạt tiền từ 4-8 triệu đồng.  

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác 
thì không bị xử phạt tiền.  

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi 
nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có 
một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt 
cảnh cáo.  

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp 
luật về kế toán.  

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành 
quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.  

Nghị định có hiệu lực từ 01/08/2016.  

11. Thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn tài chính: Trường hợp Công ty thực hiện các hoạt động về tư vấn tài chính cho 

khách hàng, các hoạt động này không thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định tại Tiết c Khoản 8 Điều 4 

Thông tư số 219/2013/TT-BTC nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10%. (CV số 

1749/TCT-CS ngày 26/04/2016) 

Kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai: Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Đồng Nai thuê kho hàng tại Hải Phòng để chứa 
hàng và kinh doanh; Hoạt động kinh doanh của Công ty tại Hải Phòng theo hình thức: hàng ngày nhân viên bán 
hàng dùng xe chở hàng để đi bán vãng lai trong tỉnh; cuối ngày, nhân viên bán hàng làm báo cáo bán hàng, báo 
cáo tồn kho, gửi về phòng kế toán; mọi hoạt động bán hàng đều được quản lý, điều hành trực tiếp từ trụ sở chính. 

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty thực hiện khai và nộp thuế GTGT vãng lai đối với doanh thu bán hàng của kho 
hàng tại Hải Phòng. 

(CV số 1712/TCT-KK ngày 24/04/2016) 
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12. Thuế GTGT đối với chi phí sửa chữa, cải tạo công trình trên đất: Trường hợp các chi phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo 
công trình trên đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT của Công ty, nếu Công ty có đủ tài 

liệu chứng minh việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình trên đất được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị có 
quyền sử dụng đất hợp pháp và Công ty có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì Công ty 
được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, được trích khấu hao các tài sản cố định này vào chi phí hợp lý được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp không đáp ứng các tiêu chuẩn là TSCĐ thì được hạch toán trực 
tiếp vào chi phí kinh doanh hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của Công ty trong thời gian tối đa không 
quá 3 năm. (CV số 1715/TCT-CS ngày 25/04/2016) 

13. Kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn bỏ sót: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế 
phát hiện còn hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa kê khai vào hồ sơ khai 
thuế của kỳ lập hóa đơn, chứng từ thì được kê khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo, 
nhưng phải kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, 
thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế liên quan đến kỳ lập hóa đơn, chứng từ đó. (CV số 1711/TCT-KK ngày 
25/04/2016) 

14. Thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng: 

Về tỷ lệ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

Trên cơ sở chính sách pháp luật về thuế và thực tế hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại, Tổng cục Thuế 

hướng dẫn công thức xác định tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ áp dụng cho hệ thống Ngân hàng thương 
mại như sau: 

Tỷ lệ thuế 
GTGT đầu 
vào được 
khấu trừ 
trong kỳ 

= 

Doanh thu chịu thuế 
GTGT trong kỳ 

+ 
Doanh thu không phải kê khai 
tính nộp thuế GTGT trong kỳ 

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ (bao gồm doanh 
thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) 

Doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT không bao gồm khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển 
nhượng quyền phát thải và doanh thu tài chính khác. 

Trường hợp Ngân hàng đã xác định tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bao gồm tất cả các khoản doanh thu 
được quy định tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 là doanh thu không phải kê khai tính nộp 
thuế GTGT thì Ngân hàng phải thực hiện kê khai, điều chỉnh và nộp số tiền thuế GTGT còn thiếu. Ngân hàng không 
bị xử phạt đối với hành vi khai sai, tính tiền chậm nộp đối với Khoản thuế nộp thiếu nêu trên do xác định lại tỷ lệ 
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ theo hướng dẫn nêu trên. 

Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến máy rút tiền ATM 

Từ ngày 01/01/2014 trở đi, thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến hoạt động của máy ATM không được 
khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ . 

Về thuế GTGT của hàng hóa cho, biếu tặng 

Trường hợp khi Ngân hàng sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng phải xuất hóa đơn 
và tính thuế GTGT đầu ra theo quy định. Giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời 
điểm biếu tặng khách hàng. Tuy nhiên, do Ngân hàng không thu tiền nên hàng hóa cho biếu tặng không phải hạch 
toán doanh thu để tính thuế TNDN. Phần chênh lệch giữa thuế GTGT đầu ra phải nộp với thuế GTGT đầu vào không 
được khấu trừ thì Ngân hàng hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Về thuế nhà thầu của các khoản phí chuyển tiền ra nước ngoài 

Ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài dưới 3 hình thức: khách hàng bên Việt Nam khi 
chuyển tiền ra nước ngoài sẽ trả mọi khoản phí phát sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài (còn gọi là phí OUR), khách 
hàng bên Việt Nam khi chuyển tiền ra nước ngoài trả khoản phí phát sinh ở Việt Nam, khách hàng nhận tiền bên 
nước ngoài trả khoản phí phát sinh bên nước ngoài (còn gọi là phí SHARE) và khách hàng bên Việt Nam khi chuyển 

tiền ra nước ngoài không phải trả khoản chi phí nào, bên nước ngoài nhận tiền sẽ trả mọi khoản phí (còn gọi là phí 
BEN). 

Đối với hình thức phí OUR, khi Ngân hàng Việt Nam trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì Ngân hàng Việt Nam 
phải kê khai và nộp thuế nhà thầu cho nước ngoài đối với Khoản phí bên nước ngoài được hưởng. 

Đối với hình thức phí SHARE và phí BEN Ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền tại nước ngoài 
đây là Khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam do vậy Ngân hàng Việt Nam phải thực hiện kê khai và nộp thuế nhà 
thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được. 

(CV số 1566/TCT-DNL ngày 14/04/2016) 

15. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ: Trường hợp doanh nghiệp thực tế phát sinh hoạt động 
xuất khẩu tại chỗ đáp ứng đủ các điều kiện về: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định 
giao hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan; 
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế 
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toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động 
xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực 

tế xuất khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo 
quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm. (CV số 1444/TCT-KK ngày 07/04/2016) 

16. Kê khai, nộp thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc: Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
thành lập cơ sở sản xuất trực thuộc là Chi nhánh thuộc tỉnh khác. Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, 
không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty thực hiện khai 
thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định 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. Việc xác định doanh thu của 
sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa 
phương nơi có cơ sở sản xuất. 

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người 
nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở 
chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: 
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế 

giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có 
thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có 
cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của 
toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không 
phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất. 

Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa 
phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành 
kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc. 

Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa 
phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, người nộp thuế lập 
chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực 
thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng 
cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. 

(CV số 1421/TCT-KK ngày 06/04/2016) 

17. Thời gian tiếp nhận mẫu 06/GTGT: Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm 
thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp 
khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp 
thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời 
điểm nêu trên. (CV số 1434/TCT-KK ngày 07/04/2016) 

18. Đăng ký phương pháp tính thuế: Trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực 

tiếp năm 2015 có doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng khi chuyển sang kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đáp 

ứng đủ cả Điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được chuyển đổi phương pháp. 

Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo phương pháp trực tiếp không đáp ứng các Điều kiện áp dụng kê khai theo 
phương pháp khấu trừ hoặc có đủ Điều kiện áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện 
theo phương pháp trực tiếp thì không phải gửi thông báo mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

(CV số 1296/TCT-KK ngày 29/03/2016) 

19. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào: 

Trường hợp Công ty mua hàng hóa của bên cung cấp, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản của 
Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty sang tài khoản bên cung cấp không đăng ký với cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp thì chứng từ không đủ điều kiện để Công ty kê khai, khấu trừ thuế GTGT 
đầu vào. 

Trường hợp bên cung cấp đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế chậm so với thời gian quy 
định nhưng 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 Công ty thì tại thời điểm bên cung cấp đăng ký/ thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp bên cung cấp, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được coi là đủ điều kiện về tài khoản để Công 
ty kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (CV số 1175/TCT-KK ngày 21/03/2016) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=166/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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20. Chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba: Trường hợp Công ty thực hiện thanh toán hợp đồng nhập 
khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong 

hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về 
chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. (CV số 833/TCT-KK ngày 03/03/2016) 

21. Về kê khai, nộp thuế GTGT của các chi nhánh, địa Điểm kinh doanh:  

Trường hợp chi nhánh, địa Điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công 
ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh, địa Điểm kinh doanh, trừ trường hợp đáp 
ứng đủ Điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp chi nhánh, địa Điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công 
ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương 
pháp tính thuế GTGT của các chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 3 Thông tư 
số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Nếu chi nhánh, địa Điểm kinh doanh không trực tiếp bán 
hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty. 

Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện đăng 
ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 

06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, không thành lập đơn 
vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT 
theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. 

(CV số  805/TCT-KK ngày 02/03/2016) 

22. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử:  Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán 

nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp 
đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập 
hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của 
người mua. (CV số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016) 

23. Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư:  

Trường hợp người nộp thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, có thay đổi ngành nghề kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hànghóa, dịch vụ không chịu thuế 
GTGT (hoặc vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế GTGT) sang hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và cam kết số thuế 
GTGT đầu vào của dự án đầu tư là để phục vụ hoàn toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
chịu thuế GTGT phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
và nội dung đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (đã được đăng ký thay đổi) thì được kê khai tạm khấu trừ, 
hoàn thuế đối với toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã có cam kết phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng được các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định. 

Trường hợp sau đó, doanh nghiệp phát sinh doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trong đó vừa có hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
GTGT thì doanh nghiệp phải xác định lại số thuế GTGT được khấu trừ, không được khấu trừ, được hoàn, không 
được hoàn trong giai đoạn đầu tư và điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu. Doanh 
nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số tiền thuế GTGT đã khấu trừ, được hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư không 
đủ điều kiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế tương ứng và nộp vào ngân sách nhà nước, tính tiền chậm nộp (nếu có). 
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với 
cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư. 

(CV số 675/TCT-KK ngày 23/02/2016) 

24. Khấu trừ thuế GTGT: Trường hợp Công ty tại Việt Nam ký hợp đồng kinh tế với công ty nước ngoài, trong đó có thể 
hiện nội dung thanh toán là góp vốn; Nay Công ty tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo hợp 
đồng kinh tế góp vốn nêu trên thì được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đảm bảo các 
điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau: 

Hợp đồng kinh tế có liên quan đã ký với công ty nước ngoài, trong đó có thể hiện hình thức thanh toán tiền đối với 
hàng hóa chuyển giao là "góp vốn"; 

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan theo quy định) theo Hợp đồng kinh tế góp vốn nêu trên;  

Biên bản bàn giao tài sản góp vốn có liên quan đã ký với công ty nước ngoài (thay chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng theo quy định); 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=156/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=156/2013/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu có liên quan; 

Công ty tại Việt Nam đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. 

(CV số 706/TCT-KK ngày 24/02/2016) 

THUẾ TNDN  

1. Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015:  

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy 
định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 

Về nội dung liên quan đến ưu đãi thuế TNDN, Thông tư hướng dẫn các điểm sau: 

1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN hoặc tại 
địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại 
khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 dưới đây) thì được hưởng ưu đãi 
thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN. 

2. Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được 
thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu 
tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

3. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã 
hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà 
không thuộc các dự án đầu tư nêu tại khoản 1, khoản 2 nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho 
dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

4. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 nêu trên. 

5. Trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức 
ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất. 

6. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KHCN), tổ chức khoa học và 
công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ quy định tại điểm 
đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: 

a) Doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. 

b) Doanh nghiệp KHCN đáp ứng điều kiện về doanh thu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về 
khoa học và công nghệ, được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN 
như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. 

c) Tổ chức khoa học và công nghệ có dự án đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều này 
tương ứng với điều kiện về lĩnh vực, địa bàn của từng dự án cụ thể. 

7. Đối với dự án đầu tư mới sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 

a) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai 
hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng: Được áp dụng ưu đãi 
về thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 1 (trừ lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN), 
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 nêu trên. 

b) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khác hàng hóa quy định tại điểm 
a khoản này: Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN. 

8. Đối với dự án đầu tư mở rộng: Nếu đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật thuế TNDN thì được lựa 
chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế 
đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do 
đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới 
trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

Ngoài nội dung về thuế TNDN, Thông tư này còn hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế nhập khẩu và thuế sử dụng 
đất phi nông nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 

Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 
tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy 
mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, 
thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời 
điểm ngày 1/7/2015. 
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2. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế: Trường hợp doanh nghiệp chia cổ tức cho 

cổ đông là Công ty bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được thì phần 

thu nhập này Công ty được miễn thuế TNDN. Khi chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thì Công ty phải tính, kê 

khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trong đó, giá mua để làm căn 

cứ tính thu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tức tương ứng Công ty được 
nhận. (CV số 2794/TCT-DNL ngày 22/06/2016) 

3. Chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập  

Ngày 14/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập.  

Theo đó, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được 
hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể, tổ chức khoa học công nghệ công lập được áp dụng thuế suất 10% trong 
thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 
năm tiếp theo.  

Ngoài ra, tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng như ưu đãi về tín 

dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ 
khác để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức khoa học và công nghệ công lập có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của công chức, viên chức trong đơn 
vị.  

Nghi định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016; bãi bỏ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005.  

4. Tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ: Đối với tiền lãi 
phát sinh tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
không sử dụng hết, doanh nghiệp thực hiện kê khai trên chỉ tiêu D3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khác 
của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và nộp vào tiểu mục thuế thu nhập doanh nghiệp. (CV số 
2343/TCT-KK ngày 30/05/2016) 

5. Khoản chi phúc lợi cho người lao động:  

Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài: Khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá 
nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính 
chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người nước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe 
từ tư vấn đến khám, chữa bệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên. 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê tư vấn về thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá 
nhân thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 

(CV số 2337/TCT-CS ngày 30/05/2016) 

6. Khấu hao TSCĐ: Trường hợp Công ty thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định của 
cấp có thẩm quyền, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công 
ty dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời điểm dừng hoạt động tại địa điểm cũ. Giá trị còn lại của 
tài sản cố định trên là cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi Công ty nhận bồi thường, hỗ trợ từ 
các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. (CV số 2248/TCT-CS ngày 26/05/2016) 

7. Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Trường hợp Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng toàn 
bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo tiền vay (theo văn bản đồng ý của ngân hàng) thì thu 
nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Do đó, Công ty phải tính và nộp 

thuế TNDN theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Điều 9 Thông tư 
số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty không được trừ số tiền đảm bảo nợ vay đã trả cho 
Ngân hàng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được bù trừ lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh. (CV số 2044/TCT-CS ngày 13/05/2016) 

8. Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại Khu công nghiệp (trừ 
Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi) đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát 
sinh doanh thu thì: 

Trường hợp Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2014 thì được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Tiết a, Khoản 5, Điều 18 
Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 6 Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014. 
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Trường hợp Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu từ kỳ tính thuế năm 2015 trở đi thì được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư 

số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Điều 6 Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 10/10/2014. 

(CV số 1874/TCT-CS ngày 05/05/2016) 

9. Chứng từ trong trường hợp thuê tài sản của cá nhân:  

Trường hợp cá nhân phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản mà tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu 
đồng trở xuống thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN, kể cả trường hợp thời hạn cho thuê trên hợp 
đồng không đủ 12 tháng của năm dương lịch. 

Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp 
doanh thu cho thuê trên 100 triệu đồng/năm. Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí 
được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường 
hợp bên thuê là người nộp thuế thay), không phải lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-
BTC Riêng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho cơ quan, đơn vị, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà 
nước thuê và có yêu cầu cấp hóa đơn thì Cơ quan Thuế vẫn thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân cho thuê tài sản 
theo quy định. 

(CV số 1834/TCT-TNCN ngày 04/05/2016) 

10. Ưu đãi thuế đối với hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin  

Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về việc ưu đãi thuếchính sách ưu đãi thuế thúc 
đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.  

Theo đó, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu 
nhập cá nhân nhằm giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các 
cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp 
ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT...; bổ sung 
thêm một số thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như mức đang áp dụng 
đối với dự án sản xuất phần mềm theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bao gồm thu nhập từ thực 
hiện các dự án sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm, sản xuất sản phẩm công nghệ thông 
tin trọng điểm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin.  

Ngoài ra, Chính phủ cũng bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin cần đặc biệt khuyến khích, gồm: Sản xuất và 
dịch vụ phần mềm; Dịch vụ thiết kế, tư vấn công nghệ thông tin; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ quản lý, duy trì 
hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ bảo mật hệ thống thông tin không sử dụng mật mã dân sự; Dịch vụ tìm 
kiếm thông tin trên mạng; Dịch vụ trung tâm dữ liệu Data center; Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử vào Danh mục 
hoạt động thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 
ưu tiên đầu tư phát triển và khuyến khích phát triển… Đặc biệt, các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực nêu trên có 
sử dụng thường xuyên trên 1.000 lao động sẽ được kéo dài thêm thời gian áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 
năm.  

11. Ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập trước năm 2014: Pháp luật về thuế TNDN trước năm 
2014 thì ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới phải đáp ứng điều kiện cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án 
đầu tư. Đối với trường hợp Công ty sau khi thành lập được cấp 02 Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện 2 dự án 
đầu tư thì Công ty xác định mục tiêu thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án nào thì căn cứ thực tế đáp ứng 
điều kiện ưu đãi của dự án đó để xác định ưu đãi theo điều kiện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. 
Trường hợp Công ty không tự xác định được thì Cơ quan thuế căn cứ dự án nào được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
trước thì áp dụng ưu đãi đối với dự án đó theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. (CV số 
1720/TCT-CS ngày 25/04/2016) 

12. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Trong năm 2015, Công ty thành lập tổ chức công đoàn 
theo yêu cầu của tổ chức công đoàn cấp trên, Công ty đã đóng kinh phí công đoàn năm 2013, năm 2014 theo quy 
định của Luật Công Đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP vào năm 2015. Do Công ty đóng kinh phí công đoàn 
theo yêu cầu của công đoàn cấp trên, vì vậy, trường hợp Công ty thực hiện đúng theo quy định của Luật Công 
Đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động theo 
quy định năm 2013, 2014 và năm 2015 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 
2015. (CV số 1564/TCT-DNL ngày 14/04/2016) 

13. Thu vào NSNN đối với lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia: Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông 
tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần 
vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, theo đó việc khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và 
cổ tức, lợi nhuận được chia thực hiện như sau: 

Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều 
lệ: các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp LNCL (không phân biệt doanh nghiệp là công ty mẹ của các Tập đoàn, 
Tổng công ty hay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập) thực hiện khai lợi nhuận sau thuế còn lại 
sau khi trích lập các quỹ phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp vào NSNN. Thời hạn tạm nộp lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý liền sau quý phát 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=78/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=78/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=61/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận còn lại, thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quyết toán 
năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên: doanh nghiệp khai cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và 
nộp cổ tức, lợi nhuận được chia vào NSNN. Thời hạn nộp chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia lợi 
nhuận, cổ tức của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Như vậy, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của năm tài chính từ 2016 trở đi (đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập) và cổ tức, lợi nhuận được chia trong niên độ từ năm 2016 trở đi bao gồm 
cả cổ tức, lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm và cổ tức, lợi nhuận tạm chia trong năm theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) ban hành trong năm từ 2016 trở đi doanh nghiệp thực hiện khai, nộp 
trực tiếp vào NSNN. 

(CV số 1567/TCT-DNL ngày 14/04/2016) 

14. Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên: Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 4769/BTC-TCT 
ngày 07/04/2016 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên. Theo đó: 

1. Về xác định thời gian áp dụng 

Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 - năm 2013 thì hoạt 
động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án 
đang áp dụng. 

2. Về tiêu chí xác định đầu tư thường xuyên 

- Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy 
móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm: 

(1) Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp. 

(2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư. 

(3) Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng 
công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có 
tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đầu tư thường xuyên và không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN; Trường hợp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư không ghi quy mô của 
dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hợp được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng theo tiêu chí này. 

Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với 
giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so 
với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư. 

3. Về cách thức thực hiện 

Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 - năm 2013 nếu thuộc trường hợp 
được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại Luật 
quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế 
TNDN (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian 
xử lý khiếu nại) đối với hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 - năm 2013 nay thuộc trường 
hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn này thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ 
thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. 

4. Tiêu chí xác định về đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian 
còn lại từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Điểm g Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 
của Bộ Tài chính được thực hiện theo các tiêu chí nêu tại Điểm 2 công văn này. 

15. Hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp  

Ngày 11/4/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý 
khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.  

Theo đó, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách Nhà nước của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý 
liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Kết thúc năm tài chính, 
doanh nghiệp phải khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách Nhà nước 
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và nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải nộp (nếu có) chậm nhất vào ngày thứ 90 kể 
từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.  

Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bị xử phạt theo quy định 
tại Luật Quản lý thuế. Đồng thời, doanh nghiệp chậm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ vào 
ngân sách Nhà nước phải nộp tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp tổng số lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập của năm thấp hơn số lợi nhuận sau thế theo quyết toán năm từ 20% trở lên, doanh nghiệp phải 
nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số phải nộp theo quyết toán với số đã tạm nộp.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.  

16. Chi phí được trừ: Trường hợp Công ty có tài sản cố định là khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại 
Công ty thì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-
BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính. (CV số 1087/TCT-DNL ngày 18/03/2016) 

17. Trích lập dự phòng: Về nguyên tắc doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nếu doanh nghiệp có 
khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định. Theo đó, đối với trường hợp Công 
ty có khoản nợ phải thu của các cá nhân, nếu hồ sơ liên quan đến việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó 
đòi của các cá nhân này chưa đầy đủ và chưa đủ tính pháp lý thì chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng nợ phải 
thu khó đòi theo quy định. (CV số 920/TCT-CS ngày 09/03/2016) 

18. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt: Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ 
về thanh toán bằng tiền mặt quy định: 

“Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần 
vốn góp vào doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.” 

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng 
phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh 
nghiệp. 

(CV số 786/TCT-CS ngày 01/03/2016) 

19. Chi tài trợ giáo dục: Trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí tài trợ xây dựng công trình ký túc xá sinh viên 
(trường đại học công lập) phục vụ miễn phí cho sinh viên nghèo thì được xác định là khoản chi tài trợ cho giáo dục. 
Khoản chi tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, 

hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. (CV 
số 2614/BTC-TCT ngày 26/02/2016) 

20. Chính sách thuế đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ: 

Ngày 05/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi 
thuế TNDN đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ 

Về thuế GTGT 

Thông tư nêu rõ đối với người nộp thuế là tổ chức: Người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT theo quý đối với 
Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 
(không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm). 

Trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì người nộp thuế 
cũng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa 

chọn khai thuế GTGT theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường 
hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh 
mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh 
hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng. 

Về thuế ưu đãi TNDN 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số71/2014/QH13 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=222/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178140
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Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 
Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT 

ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương. 

Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế 
TNDN. Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thuế TNDN. 

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thì doanh nghiệp xác định riêng thu nhập từ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 
để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. 

Thông tư 21 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư này áp dụng cho 
kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015. 

21. Chuyển lỗ sau khi tách doanh nghiệp: Trường hợp Công ty được tách thành hai Công ty thì số lỗ của Công ty bị tách 
phát sinh trước khi tách doanh nghiệp, đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định được phân bổ cho các 
doanh nghiệp sau khi tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách và đảm bảo nguyên tắc chuyển 
lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. (CV số 598/TCT-CS ngày 17/02/2016) 

22. Kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh: Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP.Hồ 
Chí Minh là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản có dự án đầu tư tỉnh Long An (công ty không 
thành lập chi nhánh, ban quản lý,.. tại Long An). Công ty đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 
theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ tại cơ quan thuế địa phương. 
Khi bàn giao bất động sản cho khách hàng, Công ty tự xác định doanh thu, chi phí, thuế TNDN phải nộp từ hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản và thực hiện nộp thuế TNDN bổ sung (nếu có) vào lần tạm tính thuế TNDN quý 
tương ứng tại TP.Hồ Chí Minh sau khi trừ đi thuế TNDN đã kê khai tạm nộp theo tiến độ tại Long An. Kết thúc năm 
tài chính, Công ty làm thủ tục quyết toán thuế TNDN tại TP.HCM cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản theo quy định. (CV số 426/TCT-KK ngày 28/01/2016) 

23. Chuyển lỗ sau khi sáp nhập: Trường hợp hai Công ty sáp nhập thành hai nhà máy của Công ty khác thì sau khi sáp 
nhập, số lỗ của hai Công ty trước sáp nhập nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ thì Công ty nhận sáp nhập được kế 
thừa và được tiếp tục chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của công ty đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục 
không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Công ty phải theo dõi chi tiết năm phát sinh lỗ của các 
doanh nghiệp trước khi chuyển đổi. Đối với lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án 
đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, Công ty phải theo dõi riêng và chuyển lỗ theo quy định. 

Về nguyên tắc chuyển lỗ, số lỗ vào được chuyển vào thu nhập (được hạch toán riêng) của hai nhà máy (tiền thân là 
hai Công ty bị sáp nhập) trước, số lỗ còn lại được chuyển vào thu nhập của các nhà máy còn lại của Công ty nhận 

sáp nhập theo nguyên tắc chuyển lỗ vào thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước, thu nhập không được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN sau, nếu còn lỗ thì thực hiện chuyển lỗ theo quy định. Không chuyển lỗ vào thu nhập từ 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham 
gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

(CV số 97/TCT-CS ngày 08/01/2016) 

24. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Trường hợp Công ty có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng 
quy định của pháp luật, Công ty có một số khoản nợ mua về nhưng chưa bán được hoặc bán được nhưng đến hạn 
thanh toán mà chưa thu được tiền thì đều được coi là khoản nợ phải thu; do đó, các khoản nợ phải thu này nếu đủ 
điều kiện là khoản nợ khó đòi (căn cứ vào thời hạn chưa trả nợ so với kỳ trả nợ) thì Công ty thực hiện trích lập dự 
phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên. Số trích lập dự phòng 
tối đa bằng số mà công ty đã bỏ tiền ra để mua nợ. (CV số 58/TCT-CS ngày 07/01/2016) 

25. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: Trường hợp Công ty là tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán (đơn vị 
phải lập và công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm, bán niên) góp vốn đầu tư vào các Công ty con được thành 
lập theo quy định của pháp luật. Nếu Công ty con không thuộc đối tượng bắt buộc lập Báo cáo tài chính bán niên 
nhưng có lập Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 và kết quả kinh doanh ghi nhận trên Báo cáo tài chính bán niên 

năm 2015 của Công ty con phát sinh lỗ (không phải là lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh 
doanh trước khi đầu tư) và tổng số vốn đầu tư thực tế của các bên cao hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu thực có của 
Công ty con thì tại thời điểm lập Báo cáo tài chính bán niên Công ty được trích lập dự phòng đầu tư tàí chính dài 
hạn (căn cứ vào Bảng cân đối kế toán bán niên năm 2015 của Công ty con để tính trích 1ập dự phòng theo quy 
định) và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (CV số 57/TCT-CS ngày 07/01/2016) 

26. Ưu đãi thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường  

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy đinh tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Theo đó, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp có thu nhập từ việc 
thực hiện dự án đầu tư mới về bảo vệ môi trường như Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 
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2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; Thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn thông thường tập trung;..  

Đối với thuế suất, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định được áp dụng thuế suất 10% 
trong 15 năm. Trường hợp dự án đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì 
thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không 
quá 30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu 
nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa.  

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.  

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định nêu trên được miễn thuế 04 năm, được giảm 
50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.  

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án 
đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể 
từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự 
án đầu tư mới phát sinh doanh thu.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.  

THUẾ TNCN  

1. Chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chuyển vùng một lần: Trợ cấp chuyển vùng một lần được trừ khi tính 
thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động gồm: các khoản chi liên quan đến chi phí vận chuyển đồ đạc 
(phí vận chuyển đồ đạc, bảo hiểm vận chuyển đồ đạc, cước hành lý quá cân); chi phí đi lại của người lao động và 
vợ/chồng, con; chi phí mua đồ dùng cá nhân thay thế; trợ cấp bằng tiền. Các khoản chi này chỉ được chi trả một lần 
và phải được quy định cụ thể trong chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp điều chuyển hoặc doanh nghiệp tiếp nhận 
người lao động, được thể hiện trên quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập 
thể khi điều chuyển lao động và có đầy đủ chứng từ chứng minh chi phí thực tế phát sinh. (CV số 2801/TCT-TNCN 
ngày 23/06/2016) 

2. Tỷ giá quy đổi thu nhập bằng ngoại tệ: Trường hợp Công ty trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng 
ngoại tệ thì phải quy đổi thu nhập đó thành đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo 
tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát 
sinh giao dịch. (CV số 2622/TCT-TNCN ngày 14/06/2016) 

3. Quyết toán thuế TNCN: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) 
tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác, đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% và đã được cấp chứng từ khấu trừ, cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối 
với phần thu nhập này thì không thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Cá nhân đã được cấp chứng từ khấu trừ, thực hiện tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân để được hoàn số thuế thu 
nhập cá nhân theo quy định. 

(CV số 2621/TCT-TNCN ngày 14/06/2016) 

4. Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất 
động sản nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá 
nhân hành nghề độc lập thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không 
có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định về tiền lương, 
tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên. 

(CV số 2575/TCT-TNCN ngày 13/06/2016) 

5. Thuế TNCN đối với lao động thời vụ: Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ dưới 03 
tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao 
động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu 
trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. (CV số 2323/TCT-CS 
ngày 30/05/2016) 

6. Chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ khách hàng đạt doanh số cho cá nhân kinh doanh: 

Cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được công ty chi trả các khoản “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” thì khoản tiền 
này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%. 

Công ty chi trả khoản “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá 
nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của 
người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân 

tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá 
nhân kinh doanh. 

(CV số 1164/TCT-TNCN ngày 21/03/2016) 

7. Chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh:  

Đối với chi “chiết khấu thanh toán”, chi “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số”, cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được 
Công ty chi trả các Khoản tiền này thì các Khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%. Công ty chi trả Khoản 
“chiết khấu thanh toán”, Khoản chi “hỗ trợ khách hàng đạt doanh số” cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế 
thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 
15/06/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện 
hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế 
thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện 
người nộp thuế là cá nhân kinh doanh. 

Đối với chi “chiết khấu thương mại”,  khoản chiết khấu thương mại không thuộc diện chịu thuế TNCN, Công ty khi 
chi trả cá nhân kinh doanh không phải khấu trừ thuế TNCN. 

Đối với “trúng thưởng khuyến mại”, Công ty thực hiện khấu trừ đối với khoản trúng thưởng khuyến mại theo quy 
định về trúng thưởng. 

(CV số 1163/TCT-TNCN ngày 21/03/2016) 

8. Hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại:  

Về Khoản tiền công tác phí: Trường hợp các Khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, 
tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp hiện hành thì các Khoản thanh toán tiền công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể 
Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập 
thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được 
trừ khixác 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 1166 /TCT-TNCN ngày 21/03/2016) 

9. Cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN:  Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, không thay đổi trong 

suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp. 

Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số 
chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 
59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật 
về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới 

hoặc số định danh cá nhân mới. 

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế 

theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã 

cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp 
để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện 
hành. 

(CV số 896/TCT-KK ngày 08/03/2016) 

10. Thuế TNCN đối với chuyên gia không cư trú: Trường hợp Công ty ký Hợp đồng với các bác sỹ người nước ngoài để 
thực hiện việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại Bệnh viện hoặc tại một cơ sở khác được chỉ định bởi Bệnh 
viện, khoản thu nhập mà các bác sỹ người nước ngoài nhận được từ Bệnh viện là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền 
công. Việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực 
hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập 
cá nhân. (CV số 834/TCT-TNCN ngày 03/03/2016) 

11. Miễn thuế TNCN: Trường hợp cá nhân làm việc tại bộ phận văn phòng công ty ở ngoài Khu kinh tế không thuộc đối 
tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân. (CV số 739/TCT-TNCN ngày 25/02/2016) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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12. Xác định ngày cư trú: Ngày đến và ngày đi của cá nhân có mặt tại Việt Nam được xác định căn cứ vào chứng thực 
của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc giấy thông hành của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt 

Nam, trong đó ngày đến được tính là 01 (một) ngày cư trú và ngày đi được tính là 1 (một) ngày cư trú. Trong 
trường hợp ngày đến và ngày rời Việt Nam trong cùng một ngày thì được tính chung là 01 (một) ngày cư trú. (CV 
số 728/TCT-TNCN ngày 25/02/2016) 

13. Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam làm việc tại Liên hợp quốc  

Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập 
cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên 
hợp quốc tại Việt Nam.  

Theo đó, đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quyết định này phải đảm bảo các điều kiện sau: (1) Có 
quốc tịch Việt Nam; (2) Là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại 
Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ 
quan thuế.  

Thu nhập miễn thuế của cá nhân quy định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ 
chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.  

Quyết định này không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ tại cơ quan 
đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam  

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016.  

14. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài  

Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập 
cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt 
Nam.  

Theo đó, chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân được áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để 
trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất 
giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam quy định tại văn kiện chương trình, 
dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.  

Chuyên gia nước ngoài được thụ hưởng chính sách này phải có quốc tịch nước ngoài; có hợp đồng ký giữa chuyên 
gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ 
phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao 

việc đính kèm hợp đồng.  

Thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài theo quy định trên là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động 
của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016.  

15. Thuế TNCN đối với cho thuê tài sản: Cá nhân vừa kinh doanh theo hình thức hộ khoán, vừa có nhà cho thuê mà 
doanh thu của từng hoạt động này đều dưới 100 triệu/năm nhưng tổng doanh thu từ hai hoạt động lớn hơn 100 
triệu/năm thì cá nhân này thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định đối với cả hai hoạt động. (CV số 268/TCT-
TNCN ngày 20/01/2016) 

THUẾ NHÀ THẦU 

1. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu phụ: Nhà thầu phụ nước ngoài phát sinh thu nhập tại 
Việt Nam từ việc cung cấp dịch vụ cho nhà thầu chính để nhà thầu chính thực hiện dự án thiết kế và xây dựng tại 
Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam. Nhà thầu chính có trách nhiệm khai, nộp và khấu trừ 
thuế trước khi thanh toán cho nhà thầu phụ. 

Trường hợp nhà thầu chính nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp, nhà thầu phụ nộp thuế theo phương pháp ấn 
định tỷ lệ thì: 

Nếu nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài thực hiện một phần công việc được giao lại từ hợp đồng thầu chính và có 
trên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nộp thuế GTGT trên doanh thu hợp đồng thầu 
phụ ký với nhà thầu chính và không phải nộp thuế TNDN. 

Nếu nhà thầu phụ không có trên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nhà thầu phụ nộp 
thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu hợp đồng thầu ký với nhà thầu chính. 

(CV số 1278/TCT-CS ngày 28/03/2016) 

2. Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu chính: Trường hợp nhà thầu chính giao thầu 
một phần công việc của nhà thầu chính cho nhà thầu phụ, sau đó nhà thầu phụ này tiếp tục giao thầu một phần 
công việc của mình cho nhà thầu phụ khác; nếu nhà thầu chính và nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính 
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đều nộp thuế TNDN theo phương pháp tỉ lệ tính trên doanh thu thì nhà thầu phụ không trực tiếp ký hợp đồng với 
nhà thầu nước ngoài và không có tên trong danh sách các nhà thầu phụ liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu chính 

ký với Bên Việt Nam phải nộp thuế TNDN đối với phần giá trị công việc được giao thầu từ nhà thầu phụ. (CV số 
638/TCT-CS ngày 22/02/2016) 

THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1. Giá tính lệ phí trước bạ: 

Về giá tính lệ phí trước bạ: Hiện nay giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo 
quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ. 

Về giá tính thuế TNCN: Giá chuyển nhượng là giá đất thực tế trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường 
hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất 
do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo giá đất 
do UBND cấp tỉnh quy định. 

(CV số 7306/BTC-TCT ngày 30/05/2016) 

2. Quy định về nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thay đổi chủ sở hữu  

Ngày 24/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC 
ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.  

Theo đó, tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, 
tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ sở hữu tài sản phải nộp lệ phí trước bạ bao gồm: (1) 
Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ 
cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên 
công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh 
nghiệp); (2) Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 196; điểm b khoản 1 Điều 197; 
điểm c khoản 1 Điều 198; Điều 199 của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân 
thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016.  

3. Hướng dẫn thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường  

Ngày 29/4/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.  

Theo đó, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên; trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường 
đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan thuế, thời hạn kê 
khai chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc 
quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích 
đó; trường hợp đất, đá khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự; phòng chống thiên tai, khắc 
phục, giảm nhẹ thiên tai, không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đó.  

Số lượng khoáng sản khai thác, số lượng đất đá bốc xúc thải ra và số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước sẽ được cơ quan thu phí công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng chậm nhất trước ngày 31/03 hàng năm.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2016.  

4. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản  

Ngày 19/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản.  

Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường được quy định như sau: từ 40.000 đến 60.000 đồng/tấn với quặng sắt, quặng 
đất hiếm, quặng cromit; 50.000 đến 70.000 đồng/tấn đối với quặng titan, quặng đá quý; từ 6.00 đến 10.000 
đồng/tấn đối với than. Không thu phí bảo vệ môi trường đến hết năm 2017 đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra 
trong quá trình khai thác than,  

Riêng với quặng nhôm, quặng bô-xit, mức phí bảo vệ môi trường giảm còn từ 10.000 - 30.000 đồng/tấn; với đá làm 
vật liệu xây dựng thông thường, mức phí tăng từ 500 - 3.000 đồng/m3 lên 1.000 - 5.000 đồng/m3.  

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng  
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Đối với khai thác dầu thô là 100.000 đồng/tấn; với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m3; riêng khí thiên nhiên 
thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3  

5. Tăng mức thuế tài nguyên một số loại khoáng sản  

Ngày 10/12/2015, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 về việc ban hành 
Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.  

Theo đó, tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm khoáng sản kim loại như sau: Sắt tăng lên 14%; Măng 
gan tăng lên 14%; Ti-tan tăng lên 18%; Vàng tăng lên 17%; Đất hiếm tăng lên 18%; Bạch kim, bạc, thiếc tăng lên 
12%; Vôn-phờ-ram, ăng-ti-moan tăng lên 20%; Chì, kẽm tăng lên 15%; Đồng tăng lên 15%. Nhôm, Bôxít và Niken 
vẫn giữ nguyên mức thuế suất cũ là 12% và 10%.  

Thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng 
hộp cũng tăng lên 8% và Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện tăng lên 5%.  

Các mặt hàng như dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, Yến sào thiên nhiên... vẫn giữ nguyên mức thuế suất cũ.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, thay thế Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 
16/12/2013.  

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, khí xuất khẩu, nhập khẩu  

Ngày 06/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2016/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với 
xăng dầu, hoá chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu 
để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động 
dầu khí.  

Theo đó, thương nhân xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) xăng dầu có trách nhiệm xây dựng phần mềm theo dõi, 
quản lý lượng xăng dầu vào kho, từ kho đưa vào kho nội địa, buộc tái xuất, XK và kết nối dữ liệu với cơ quan Hải 
quan.  

Thương nhân chỉ được bơm xăng dầu, hóa chất, khí NK, tạm nhập; nguyên liệu NK nếu đáp ứng các quy định: Có 
tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định; có giấy đăng ký giám định khối lượng có xác nhận của thương nhận 
giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; có biên bản lấy mẫu hoặc chứng từ lấy mẫu có xác 
nhận của thương nhân với cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng (đối với trường hợp thuộc Danh mục hàng hóa 
NK phải kiểm tra nhà nước về chất lượng).  

Trong trường hợp giữa kết quả giám định và lượng thể hiện trên hóa đơn, vận đơn, hợp đồng có chênh lệnh thì sẽ 
có các dấu hiệu để xác định đâu là trường hợp nằm trong giới hạn cho phép, đâu là trường hợp nghi vấn, cần kiểm 
tra thực tế. Nếu lượng chênh lệch nằm trong dung sai của Hợp đồng nhưng không vượt quá tỷ lệ hao hụt theo quy 
định của Bộ Công Thương (chênh lệch do tính chất hàng hóa) thì lượng xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu để tính 
thuế là lượng trên thông báo kết quả giám định của thương nhân giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp.  

Nếu lượng chênh lệch không thuộc trường hợp trên thì chi cục hải quan nơi làm thủ tục sẽ đối chiếu các thông tin 
(lượng, trị giá) trên tờ khai với hóa đơn bán hàng (hoặc phiếu xuất kho), đơn đặt hàng, thông báo kết quả giám 
định về lượng, ý kiến giải trình của thương nhân để xem xét cụ thể.  

Đối với lượng xăng dầu, hóa chất, khí XK, tái xuất vận chuyển bằng xe téc, xe bồn qua cửa khẩu đường bộ căn cứ 
theo đồng hồ đo hoặc cân xe tại khi khi bơm xăng dầu, hóa chất, khí vào téc, bồn xe. Nếu không có đồng hồ đo thì 
căn cứ thông báo kết quả giám định về lượng của thương nhân giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được 
chỉ định hoặc phiếu kết quả thử nghiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí, hóa chất; hoặc xác định bằng 
barem phương tiện vận chuyển…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2016, bãi bỏ Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 và 
Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013.  

2. Trường hợp được nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu  

Ngày 06/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg về việc quy định các trường 
hợp cho phép nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu.  

Theo đó, có 06 trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, gồm: (1) Nhập khẩu 
sản phẩm đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức; (2) Nhập khẩu 
sản phẩm đã qua sử dụng để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của hệ thống, dây 
chuyền sản xuất; (3) Nhập khẩu sản phẩm đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần 
mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài; (4) Nhập khẩu sản phẩm 
chuyên dùng đã qua sử dụng; (5) Tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước 
ngoài để sửa chữa; (6) Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sữa chữa cho người 
sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.  
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Việc nhập khẩu các sản phẩm CNTT trên phải đảm bảo các quy định liên quan đến an toàn, chất lượng, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đặc biệt, không xem xét, cho phép nhập khẩu các hàng hóa đã qua sử dụng mà các 

nước khác đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường…  

Các sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện như: Sản phẩm 
phải có hiệu quả sử dụng thực tế và đã có thời hạn sử dụng không quá 03 năm kể từ ngày sản xuất. Đối với sản 
phẩm, linh kiện nhập khẩu đã được tân trang, làm mới để thay thế, sữa chữa mà hiện nay không còn được sản xuất 
trong nước, sản phẩm phải có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới; có 
nhãn hàng hóa; chỉ được sử dụng với mục đích thay thế cho các sản phẩm, linh kiện bị lỗi, hỏng của khách hàng 
trong nước, không được chuyển nhượng, bán lại…  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 

3. Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13:  

Cùng với việc ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung các Luật thuế, Quốc hội cũng đã ban hành Luật 
thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016. 

Một số điểm đáng chú ý của Luật thuế mới như sau: 

Quy định cụ thể từng loại thuế, bao gồm: 

Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm: Số tiền thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế 
và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế. 

Thuế tính theo tuyệt đối:  Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập 
khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế XK, NK và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị 
hàng hóa tại thời điểm tính thuế. 

Thuế tính theo hỗn hợp: Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập 
khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối. 

Thuế đối với hàng hóa Nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan 

Quy định mới về thuế suất và các trường hợp miễn thuế 

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hiện đang được ân hạn nộp 
thuế, sẽ được miễn thuế nhập khẩu.  

Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư bổ sung 
thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được 

miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Đồng thời, Luật quy định 
rõ việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu 
tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng 
lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Bổ sung quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước 
chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 

Quy định về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan vào thị 
trường nội địa nếu hàng hóa đáp ứng được các điều kiện về xuất xứ tương ứng. 

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hiện đang chịu thuế khi nhập khẩu và được hoàn lại khi xuất khẩu sẽ được 
miễn thuế với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương với số tiền 
thuế nhập khẩu của hàng tạm nhập tái xuất. 

Bỏ quy định về ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu 
tư vào một số lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại…. 

Quy định mới về thuế chống bán phá giá; thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ 

Bộ Công thương sẽ là cơ quan quyết định việc áp dung thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp, thuế tự vệ. Việc áp 
dụng các loại thuế này phải dựa trên kết luận điều tra theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là 5 năm kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực 
và có thể được gia hạn. Riêng thuế tự vệ thời hạn áp dụng không quá 4 năm bao gồm cả thời gian áp dung tạm 
thời và có thể gia hạn không quá 6 năm tiếp theo. 

Một số điểm đáng chú ý khác 

Thời hạn nộp thuế cũng thay đổi: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước 
khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp thuộc chế độ ưu tiên. 

Luật thuế xuất nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

 

 

http://4wkt.net/f/8spti6cyq4rfzyv.rar
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Năm 2016 – Tập I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 23 

4. Điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng xăng, dầu  

Ngày 17/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập 
khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

Theo đó, mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: xăng máy bay, trừ loại sử dụng 
làm nhiên liệu máy bay phản lực giảm từ 10% xuống còn 7%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 7% này cũng 
được áp dụng với nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay 
(nhiên liệu phản lực), dầu diezel sinh học (B5, B10) và các kerosine khác  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016.  

5. Giảm thuế nhập khẩu dung môi sản xuất dầu thực vật  

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTC về việc bổ sung mặt hàng Dung môi N-
Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

Theo đó, mặt hàng dung môi N-Hexan (thuộc mã hàng hoá 9842.00.00) dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và 
dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám do các doanh nghiệp sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám 
gạo trích ly và dầu cám nhập khẩu được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 2%, thay cho mức thuế nhập khẩu 

hiện hành là 20%.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2016.  

6. Quản lý thuế đối với hoạt động mua bán tại cửa khẩu  

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 218/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách và quản 
lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ 
trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đó, khi bán hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thì thương nhân phải xuất hóa đơn giao cho 
người mua và phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa. Trường hợp, người mua không lấy hóa đơn hoặc 
không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” 
hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.  

Đối với thương nhân là hộ, cá nhân kinh doanh, hàng tháng phải thực hiện kê khai doanh thu theo hóa đơn vào báo 
cáo sử dụng hoá đơn và thực hiện nộp thuế GTGT, TNCN phát sinh 1 lần/tháng, chậm nhất là ngày 20 của tháng 
tiếp theo.  

Đối với thương nhân là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế theo quy định 
hiện hành, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế và phải thực hiện chế độ sổ kế toán áp dụng đối 
với doanh nghiệp.  

Về kê khai, nộp thuế, thương nhân là doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế GTGT theo tháng; tạm nộp thuế 
TNDN theo quý và hết năm thực hiện quyết toán thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng 
dẫn của Bộ Tài chính. Doanh thu bán hàng hóa được xác định theo tờ khai thuế GTGT tháng.  

Doanh thu khoán của năm tính thuế được xây dựng trên cơ sở: Mức doanh thu khoán năm trước; mức doanh thu 
do cá nhân tự khai; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan; dự báo tình hình tăng 
trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2016.  

KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều về Chế độ kế toán doanh nghiệp  

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.  

Theo đó, khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán), giá vốn của chứng 
khoán kinh doanh được xác định theo một trong các phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền 
(Thông tư 200 chỉ cho phép áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước). Doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán 
phương pháp đã chọn để tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh trong năm tài chính.  

Trường hợp thay đổi phương pháp tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh, doanh nghiệp phải trình bày và thuyết 
minh theo quy định của chuẩn mực kế toán.  

Thông tư bổ sung nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ 
giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi).  

Thay các cụm từ “tỷ giá bình quân gia quyền di động”, “tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền” bằng cụm từ “tỷ giá bình 
quân gia quyền di động hoặc tỷ giá giao dịch thực tế” khi ghi Có các tài khoản 1112, 1122, 131 và ghi Nợ tài khoản 
331 theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. 
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Hướng dẫn bổ sung các bút toán ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ trong giai đoạn trước hoạt động. 

Bên cạnh đó, nội dung hướng dẫn dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt cũng quy định, các tài liệu kèm theo chứng từ 
kế toán như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và 
các tài liệu liên quan khác không phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2016.  

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong Công ty Nhà nước: 

Ngày 13/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền 
thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ.  

Về quản lý lao động, Công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao 
động. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao 
động hợp lý và định mức lao động của công ty. 

Tổng số lao động trong kế hoạch lao động hằng năm trong điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường không được 
vượt quá 5% so với số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm trước liền kề. 

Đối với trường hợp tuyển dụng vượt quá kế hoạch hoặc không đúng kế hoạch, dẫn đến người lao động không có 

việc làm, phải chấm dứt hợp đồng lao động thì Tổng giám đốc, Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải chịu trách nhiệm trước cơ quan 
đại diện chủ sở hữu và không được thưởng, không được tăng lương, kéo dài thời gian nâng lương, giảm mức tiền 
lương 

Về quy định xây dựng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp, Công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, 
phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 
lao động về tiền lương làm căn cứ để xếp lương, trả lương và thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy 
định của pháp luật lao động. 

Về phân phối tiền lương: Công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau. Quỹ dự 
phòng của công ty không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Đối với công ty sản xuất, kinh doanh có 
tính mùa vụ, quỹ dự phòng không vượt quá 20% quỹ tiền lương; Công ty xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, 
chức danh công việc, bảo đảm trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho công ty; Công ty phân phối tiền lương cho người lao động theo 
quy chế trả lương của công ty. Không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội 
đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng. 

Về tiền thưởng: Quỹ tiền thưởng của người lao động được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty theo quy 
định của Chính phủ; Tiền thưởng của người lao động được thực hiện theo quy chế thưởng của Công ty. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ. 

2. Quy định về phân loại tai nạn lao động  

Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật An toàn, vệ sinh lao động.  

Theo đó, tai nạn lao động làm chết người lao động (tai nạn lao động chết người) là tai nạn lao động mà người lao 
động bị chết thuộc một trong các trường hợp sau đây: Chết tại nơi xảy ra tai nạn; chết trên đường đi cấp cứu hoặc 

trong thời gian cấp cứu; chết trong thời gian điều trị hoặc chết do tái phát của vết thương do tai nạn lao động gây 
ra theo kết luận tại biên bản giám định pháp y; người lao động được tuyên bố chết theo kết luận của Tòa án đối với 
trường hợp mất tích.  

Tai nạn lao động làm người lao động bị thương nặng (tai nạn lao động nặng) là tai nạn lao động làm người lao 
động bị ít nhất một trong những chấn thương: Đầu, mặt, cổ, ngực, bụng...  

Tai nạn lao động làm người lao động bị thương nhẹ (tai nạn lao động nhẹ) là tai nạn lao động không thuộc trường 
hợp quy định nêu trên.  

Người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao động phải cung cấp ngay tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên 
quan đến vụ tai nạn theo yêu cầu của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về những tài liệu, đồ vật, phương tiện đó; tạo điều kiện cho người lao động liên quan đến vụ tai nạn cung cấp 
thông tin cho Đoàn điều tra tai nạn lao động khi được yêu cầu.  
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Đồng thời, thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra tai nạn lao động kể cả việc điều tra lại tai nạn lao 
động theo quy định, trừ trường hợp tai nạn lao động được điều tra lại theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội; 

thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả do tai nạn lao động gây ra; tổ chức rút kinh nghiệm; thực 
hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị ghi trong biên bản điều tra tai nạn lao động; xử lý theo thẩm quyền 
những người có lỗi để xảy ra tai nạn lao động.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.  

3. Xác định tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội  

Ngày 03/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản 
lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

Theo đó, trường hợp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì số tiền lãi phải thu phát sinh trong 
tháng bằng Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng liền trước 02 tháng nhân với lãi suất chậm đóng. Trong đó, lãi 
suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm.  

Trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng 
theo quy định, đóng thấp hơn mức đóng của người thuộc diện bắt buộc tham gia, chiếm dụng tiền đóng hưởng 
BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là trốn đóng) được cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền 
phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu 
số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng như sau: Toàn bộ thời gian trốn đóng 
trước ngày 0/01/2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016; Đối với thời gian trốn 
đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm và xác định theo 
quy định trên.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2016, áp dụng từ năm ngân sách 2016.  

NGÂN HÀNG 

1. Quy định mới về lãi suất cho vay giữa các ngân hàng  

Ngày 30/6/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận. Lãi suất áp dụng đối 
với dư nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận trong hợp đồng, tối đa 
bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi vay chậm trả do các bên thỏa thuận 
nhưng không được quá 10%/năm.  

Bên cạnh đó, các trường hợp được có khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên khi thực hiện các giao dịch đi vay thì tổ 
chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện giao dịch theo phương án củng cố tổ chức và hoạt động của 
tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt; tổ chức tín dụng đang trong quá trình tái cơ cấu được 
thực hiện giao dịch theo phương án tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà 
nước phê duyệt.  

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng bổ sung các đơn vị được mua, bán có kỳ hạn 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 và các loại tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức 
khác phát hành, bao gồm: Ngân hàng thương mại; Công ty tài chính; Ngân hàng chính sách; Ngân hàng hợp tác xã; 
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2016  

2. Sửa đổi quy định về việc cho vay ra nước ngoài  

Ngày 30/6/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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 phải đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay (trường hợp khoản cho vay không được bảo lãnh) hoặc trong thời hạn 30 
ngày từ ngày tổ chức bảo lãnh ký văn bản bảo lãnh.  

Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài được nêu tại văn bản xác 
nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng 
cho vay ra nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày ký thỏa thuận thay đổi (hoặc ngày tổ chức bảo lãnh ký văn bản đồng ý với nội dung thay đổi thỏa 
thuận cho vay) hoặc trước thời điểm diễn ra nội dung thay đổi đối với trường hợp nội dung thay đổi không cần ký 
thỏa thuận thay đổi.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

3. TCTD không được vay vốn nước ngoài để mua trái phiếu doanh nghiệp  

Ngày 30/6/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-NHNN về việc quy định việc tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.  

Theo đó, việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo 
nguyên tắc được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua trái phiếu doanh 
nghiệp là đồng Việt Nam. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vay vốn của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để mua trái phiếu doanh nghiệp.  

Các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua bao gồm: (1) Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp; (2) Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra 
công chúng.  

Về giới hạn mua trái phiếu doanh nghiệp, tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp được tính vào tổng mức dư nợ 
cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại Điều 128 Luật 
các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 
hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.  

4. Kéo dài thời hạn cho vay ngoại tệ để xuất khẩu hàng qua biên giới  

Ngày 27/05/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy 
định 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.  

Theo đó, thời gian tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thực 
hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam sẽ được kéo dài đến hết 
ngày 31/12/2016, thay cho thời hạn hiện hành được quy định là đến 31/3/2016.  

Doanh nghiệp được xem xét vay vốn ngắn hạn là phải có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi 
được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ 
vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2016.  

5. Lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn  

Ngày 27/05/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy 
định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, từ ngày 01/07/2016 - 31/12/2016, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 
hợp tác xã chỉ được sử dụng tối đa 60% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn; từ ngày 01/01/2017 
- 31/12/2017, tỷ lệ này là tối đa 50% và giảm còn tối đa 40% từ ngày 01/01/2018. Riêng đối với tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng, được sử dụng tối đa 100% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn từ ngày 
01/07/2016 đến ngày 31/12/2016; từ ngày 01/01/2017 - 31/12/2017, tỷ lệ này là tối đa 90%; từ ngày 01/01/2018 
trở đi, giảm còn tối đa 80%.  

Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn được điều chỉnh như sau: ngân hàng thương mại 
nhà nước 25%, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài 35%; chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 35%; tổ chức tín dụng phi ngân hàng 5%; ngân hàng hợp tác xã 35%.  

Số dư mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ để xác định tỷ lệ tối đa quy định trên bao gồm toàn bộ số dư trái phiếu 
Chính phủ thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả các khoản ủy thác cho 
tổ chức khác mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ và không bao gồm các khoản mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ bằng 
nguồn vốn ủy thác từ cá nhân, tổ chức khác mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không chịu rủi 
ro. Bên cạnh đó, hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản cũng được điều chỉnh tăng từ 
150% lên 200%.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.  

6. Trả nợ nước ngoài thông qua nhập khẩu hàng hoá trả chậm  

ngày 15/4/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với 
việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.  
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Theo đó, bên cạnh việc trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên vay; trả nợ bằng cổ phần hoặc 
phần vốn góp của bên đi vay; trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các 

khoản phải thu trực tiếp với bên vay…, doanh nghiệp còn có thể trả nợ các khoản vay nước ngoài ngắn hạn dưới 
hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.  

Để quản lý các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, Ngân hàng Nhà nước quy định 
ngày rút vốn của khoản vay nước ngoài dưới hình thức này là ngày thứ 90 kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải 
(trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải) hoặc 
ngày thứ 45 kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan (nếu ngân hàng không 
yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải).  

Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư 
trực tiếp hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác (không phải là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp) để thực hiện các 
giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài. Mỗi khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện 
thông qua 01 ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản; bên đi vay có thể dùng 01 tài khoản cho 01 hoặc nhiều khoản 
vay nước ngoài ngắn hạn.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.  

7. Hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp:  

Ngày 26/02 2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về 
quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN) 

Thông tư quy định về thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo 
lãnh; Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại TCTD được phép tại Việt Nam; Việc rút vốn, trả nợ và 
chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các khoản vay nước ngoài; Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên 
quan đến bảo lãnh khoản vay nước ngoài; Việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý 
vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh; Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước 
ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh. 

Theo Thông tư này, các khoản vay tự vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối 
tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

Khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: 

Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài. 

Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm. 

Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày 
rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ 
thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. 

Đối với Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài, thời hạn Khoản vay được xác định nghĩa vụ đăng ký từ ngày dự kiến 
rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Đối với 
Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 năm, thời hạn Khoản vay được xác 
định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng trên cơ sở các quy định tại thỏa thuận vay nước 
ngoài, thỏa thuận gia hạn vay nước ngoài. Đối với Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư 
nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, thời hạn Khoản vay được xác định từ ngày rút 
vốn đầu tiên đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng. 

Bên đi vay có thể lựa chọn thực hiện khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình 
thực hiện khoản vay tự vay tự trả theo một trong các hình thức sau: Hình thức sử dụng Trang điện tử, được gọi là 
hình thức trực tuyến; Hình thức không sử dụng Trang điện tử, được gọi là hình thức truyền thống. 

Bên đi vay có thể thay đổi việc lựa chọn từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến. Trường hợp đã thay 
đổi từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến, bên đi vay không được thay đổi lại sang hình thức truyền 
thống.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2016, thay thế Thông tư số 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 
và Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 của Ngân hàng Nhà nước. Chế độ báo cáo thông qua Trang điện 
tử đối với các Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến được áp dụng bắt đầu từ kỳ báo cáo Quý II/2016. 

8. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh vàng  

Ngày 31/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam 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, doanh nghiệp được xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Có 
giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp; (2) Nhu 
cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; (3) Không vi phạm quy 
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định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy đinh định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng 
trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp và cho 

đến thời điểm cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.  

Bên cạnh đó, khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, 
thay đổi về địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải thực hiện điều chỉnh 
Giấy phép kinh doanh, mua, bán vàng miếng.  

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, 
hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.  

CHỨNG KHOÁN  

1. Hướng dẫn về chứng khoán phái sinh  

Ngày 19/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị 
định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái 
sinh.  

Theo đó, có 02 sản phẩm chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu 
Chính phủ. Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán thiết kế. 
Hợp đồng tương lai chỉ số khi đáo hạn sẽ được thanh toán bằng tiền. Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, 
nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ tại 
thành viên bù trừ được chỉ định.  

Thành viên bù trừ mở cho mỗi nhà đầu tư một tài khoản tiền gửi ký quỹ riêng biệt tại ngân hàng và 01 tài khoản 
chứng khoán ký quỹ để quản lý tài sản ký quỹ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nhà đầu tư phải nộp đầy đủ ký 
quỹ ban đầu cho toàn bộ vị thế dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch. Người đầu tư phải duy trì ký quỹ cho vị 
thế của mình và phải bổ sung ký quỹ khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu.  

Người đầu tư có thể ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán. Chứng khoán này phải đảm bảo nằm trong danh sách 
được chấp nhận ký quỹ của Trung tâm lưu ký chứng khoán.  

Nhà đầu tư được sử dụng tài khoản chứng khoán thông thường để giao dịch chứng khoán phái sinh nếu công ty 
chứng khoán đó là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ 
được chỉ định. Một nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo nguyên tắc tại mỗi 
thành viên giao dịch chỉ được mở 1 tài khoản.  

Đối với hoạt động giao dịch bù trừ, công ty chứng khoán phải đáp ứng tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% trong 
12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ và 
không có lỗ trong 2 năm gần nhất, với Ngân hàng thương mại phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định pháp 
luật trong 12 tháng gần nhất.  

Đối với hoạt động ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ bằng tiền của thành viên bù trừ không thấp hơn 80%, trừ trường hợp ký quỹ 
bằng chứng khoán, giá trị ký quỹ duy trì được tính toán trong phiên.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.  

2. Hướng dẫn cơ chế tài chính trong công ty TNHH một thành viên: 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh 
xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế. 

Về cơ chế miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt nước, Thông tư nêu rõ các doanh nghiệp tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị nếu thỏa mãn các điều kiện về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền 
thuê mặt nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đối với diện tích đất, diện 

tích thuê mặt nước sử dụng đúng mục đích, nhiệm vụ chính trị theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP  của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước thực hiện theo quy định của Luật 
Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Các doanh nghiệp mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền 
kinh tế. 

Đối với quản lý chi phí, Thông tư quy định các khoản chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tham gia 
thực hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán riêng và phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định của Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. 
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Các doanh nghiệp mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nguyên tắc: Trường hợp doanh nghiệp sử dụng, hạch toán riêng tài sản cố 

định, tài sản lưu động và chi phí khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tập hợp các chi phí theo 
chứng từ thực tế. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chung tài sản cố định, tài sản lưu động, không thể tách riêng chi phí khác khi 
thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thực hiện phân bổ chi phí (gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tài sản lưu 
động và chi phí khác) theo tỷ lệ doanh thu của phần hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng các sản phẩm, 
dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị với tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của 
doanh nghiệp. 

Xử lý chênh lệch doanh thu và chi phí 

Chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham gia 
thực hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp để thực hiện 
xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp doanh thu lớn hơn chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được áp dụng ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Trường hợp doanh thu nhỏ hơn chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị thì chênh lệch được bù từ phần lợi nhuận sản xuất kinh doanh chung của doanh 
nghiệp. 

Khi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng quỹ tiền lương, doanh nghiệp được loại trừ 
khoản lỗ do tham gia nhiệm vụ chính trị ảnh hưởng đến việc: Đánh giá mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp; 
Xếp hạng, xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý doanh nghiệp; Xét khen thưởng doanh nghiệp; xét khen 
thưởng người quản lý doanh nghiệp; Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, xác định quỹ tiền lương thực hiện năm đối 
với người lao động; khi xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 
đối với người quản lý doanh nghiệp. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2016 

3. Nguyên tắc phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài  

Ngày 31/12/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 39/2015/TT-NHNN về việc quy định việc mở và 
sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước 
ngoài của người cư trú là tổ chức.  

Theo đó, trước khi gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài cho mỗi 
lần đăng ký chào bán, tổ chức phát hành phải mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức 
tín dụng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối để thực hiện các nội dung thu, chi theo quy định.  

Tổ chức phát hành phải mở 1 tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại 1 tổ chức tín dụng được phép 
trước mỗi lần đăng ký chào bán chứng khoán bằng ngoại tệ ở nước ngoài. Trường hợp thay đổi tổ chức tín dụng 
được phép mở tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ, tổ chức phát hành phải đóng tài khoản đã mở, 
chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mở tại tổ chức tín dụng được phép khác.  

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.  

Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng phát sinh việc mở, đóng tài khoản vốn phát hành chứng 
khoán bằng ngoại tệ của tổ chức phát hành, tổ chức tín dụng được phép nơi tổ chức phát hành mở, đóng tài khoản 
vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình mở, đóng tài 
khoản vốn phát hành chứng khoán.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2016.  

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế  

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về việc quy định về điều kiện kinh doanh 
hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.  

Theo đó, vị trí đặt cửa hàng miễn thuế phải nằm trong các khu vực sau: (1) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu 
đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của 
cảng hàng không dân dụng quốc tế; (2) Trong nội địa; (3) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng 
hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; (4) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng 
với cửa hàng miễn thuế.  

Bên cạnh đó, phải có phần mềm đáp ứng các tiêu chí: Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hàng 
miễn thuế theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan; đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để 
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phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý và phải có hệ 
thống camera quan sát được các vị trí trong kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế; hình ảnh quan sát 

được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ).  

Doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế nếu Cửa hàng miễn thuế, kho 
chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định hoặc bị xử lý vi phạm hành chính 03 lần về hải quan 
liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trong vòng 12 tháng; ...  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, bãi bỏ quy định tại Điều 82, 89 và 92 Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.  

2. Doanh nghiệp mua bán nợ phải có vốn từ 100 tỷ trở lên  

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.  

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ, mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các 
yếu tố sau: Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; không được sử dụng để 
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên 
nhận bảo đảm về nợ; bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh 

nghiệp.  

Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để 
mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác 
nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.  

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn 
mua bán nợ; điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, trong đó, doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu 500 tỷ đồng.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.  

3. Hướng dẫn về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài  

Ngày 29/6/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-NHNN về việc hướng dẫn một số nội 
dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài.  

Theo đó, tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư sau: 
Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài; Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; Trái phiếu, 
tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor's, Moody's Investors Service và Fitch Ratings.  

Hoạt động mua, bán chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại và công ty tài chính tổng 
hợp thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam.  

Tỷ lệ đầu tư an toàn của tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp là 7% vốn tự có 
của chính tổ chức tự doanh đó, không bao gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh của chi nhánh ở nước ngoài của 
chính tổ chức tự doanh đó.  

Người lao động có quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại tổ chức nước ngoài ở Việt Nam được đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.  

Đồng thời, chỉ được thực hiện thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu dưới các hình thức 
thưởng: Thưởng trực tiếp bằng cổ phiếu hoặc Thưởng quyền mua cổ phiếu với các điều kiện ưu đãi.  

Ngoại tệ thu được từ việc bán cổ phiếu, bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt 

Nam, cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác phải chuyển cho người lao động có quốc tịch Việt Nam thông qua tài 
khoản thực hiện chương trình theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016.  

4. Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng  

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn về cấp phép xây dựng.  

Theo đó, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí giấy phép xây dựng; 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng và đặc biệt, phải 
thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng công trình trong thời hạn 
07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình.  
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Cơ quan cấp giấy phép xây dựng không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế 
trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép xây dựng cho 

công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.  

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt và giấy 
phép xây dựng; Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải 
có giấy phép xây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được 
cấp; thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy 
phép xây dựng được cấp; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.  

5. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  

Ngày 01/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.  

Theo đó, hành vi vi phạm thời hạn đã quy định về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 
kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 01 - 05 triệu đồng nếu quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày; từ 05 - 10 triệu đồng nếu quá 
thời hạn từ 31 đến 90 ngày; từ 10 - 15 triệu đồng nếu thời hạn từ 91 ngày trở lên. Bên cạnh đó, buộc phải đăng ký 
thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên.  

Đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối 
thiểu theo quy định trong 06 tháng liên tục, mức  phạt tiền dao động từ 2 - 5 triệu. Trường hợp không đăng ký thay 
đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký, mức phạt tiền được áp dụng từ 
10 - 20 triệu đồng...  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016, thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.  

6. Điều kiện cấp Chứng chỉ hoạt động đầu thầu  

Ngày 05/5/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối 
với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.  

Theo đó, từ năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định 
kết quà mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, 
doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải 
có Chứng chỉ hoạt động đấu thầu.  

Để được cấp Chứng chỉ, cá nhân phải có Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; tốt nghiệp đại học trở lên; có ít nhất 
04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian 
tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục… Cá nhân kê 
khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ và hành nghề không đúng với nội dung ghi trong Chứng 
chỉ sẽ bị thu hồi Chứng chỉ trong 02 năm; thu hồi trong thời gian 03 năm nếu tự ý tẩy xóa, sửa chữa Chứng chỉ, cho 
mượn, cho thuê, cho người khác sử dụng Chứng chỉ của mình để hành nghề hoạt động đấu thầu và không tuân thủ 
quy định pháp luật về đấu thầu.  

Chứng chỉ hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng trong 05 năm từ ngày cấp, khi hết hạn sử dụng phải làm thủ tục 
cấp lại.  

Các cơ sở đào tạo đấu thầu đã được đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải gửi hồ sơ cập 
nhật thông tin kèm theo 10 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/09/2016. Quá thời 
hạn nêu trên, nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ cập nhật thông tin hoặc các bộ đề kiểm tra trắc 
nghiệm không đầy đủ và phù hợp, cơ sở đào tạo đó sẽ bị xóa tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.    

7. Xe mô tô không phải nộp phí sử dụng đường bộ  

Ngày 20/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 
56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì 
đường bộ.  

Theo đó, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chỉ bao 
gồm: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (xe ô tô). Như 
vậy, xe mô tô không phải nộp phí sử dụng đường bộ.  

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp 
phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp 
phí.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2016.  
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8. Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập bảng kê doanh thu phí theo quý  

Ngày 03/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BTC về việc về việc sửa đổi điều 5 Thông tư số 
116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp 
bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một 
số chính sách phát triển thủy sản.  

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu phải lập và gửi bảng kê doanh thu phí bảo hiểm cho doanh nghiệp tham 
gia đồng bảo hiểm mỗi quý, thay vì định kỳ hàng tháng theo quy định hiện hành.  

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu cũng phải lập bảng kê kèm theo bảng thanh toán 
gửi cho các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng 
kê, các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm phải xác nhận và trả cho doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu các 
khoản chi phí tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm tại bảo kê.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2016.  

9. Quản lý tài chính với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư  

Ngày 23/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC về việc quy định một số nội dung về quản 

lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.  

Theo đó, toàn bộ chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và 
vận hành của dự án phải được phản ánh đầy đủ trong phương án tài chính của dự án bằng Đồng Việt Nam. Các chỉ 
tiêu tài chính của dự án được tính toán căn cứ trên các dòng tiền sau thuế được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu 
bình quân gia quyền.  

Về lãi vay huy động vốn đầu tư, Bộ Tài chính quy định bao gồm: Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính trong 
tổng vốn đầu tư dự án, lãi vay huy động trong thời gian kinh doanh, khai thác được tính trong phương án tài chính 
của dự án. Lãi vay huy động vốn đầu tư chỉ áp dụng đối với phần vốn nhà đầu tư phải đi vay; không tính lãi vay đối 
với phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cam kết trong hợp đồng dự án.  

Thời gian tính lãi vay được tính từ thời điểm giải ngân khoản vay đầu tiên; thời gian tính lãi vay tối đa không vượt 
quá thời gian thực hiện dự án quy định trong hợp đồng dự án. Lãi vay huy động được tính trên cơ sở mức vốn vay 
cam kết và tiến độ huy động các nguồn vốn trong hợp đồng dự án.  

Mức lãi suất vốn vay được tính trong các trường hợp cụ thể như sau: Trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì 
mức lãi suất vốn vay được xác định trên cơ sở hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn.  

Trường hợp chỉ định nhà đầu tư, mức lãi suất vốn vay được xác định thông qua đàm phán, thỏa thuận giữa Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Mức lãi suất vốn vay được tham khảo để đàm phán, thỏa thuận 
không vượt quá 1,3 lần mức bình quân đơn giản của lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 năm phát 
hành dưới phương thức đấu thầu trong thời gian 03 tháng trước thời điểm đàm phán hợp đồng dự án.  

Thông tư này có hiệu lực từ 5/5/2016.   

10. Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí  

Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về 
thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của 
Luật dầu khí.  

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô, khí thiên nhiên theo Biểu thuế xuất khẩu hiện hành. Trường hợp tại hợp 
đồng dầu khí có thỏa thuận cụ thể về mức thuế suất thuế xuất khẩu thì thực hiện theo mức thuế suất thuế xuất 
khẩu theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí đó.  

Trường hợp quyết toán thuế tài nguyên, sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực tế khai thác, xuất bán thay đổi so 
với sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên dự kiến khai thác trong kỳ tính thuế, dẫn đến tỷ lệ thuế tài nguyên thay đổi 

thì người nộp thuế căn cứ tỷ lệ thuế tài nguyên theo quyết toán để xác định lại tỷ lệ thuế xuất khẩu theo nguyên 
tắc hướng dẫn và kê khai điều chỉnh theo hướng dẫn tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật 
quản lý thuế hiện hành.  

Trường hợp số tiền thuế xuất khẩu đã tạm nộp nhỏ hơn số tiền thuế xuất khẩu phải nộp thì người nộp thuế phải 
nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế xuất khẩu phải nộp theo tỷ lệ thuế xuất khẩu xác định lại và tỷ lệ thuế 
xuất khẩu tạm tính tại thời điểm quyết toán thuế tài nguyên, không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền thuế chênh 
lệch phải nộp này.  

Bên cạnh đó, thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát 
triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ. Trường hợp hợp 
đồng dầu khí không phát hiện dầu khí thương mại và chấm dứt hiệu lực theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì 
không thực hiện truy thu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, 
thăm dò và phát triển mỏ dầu khí nếu đã được hoàn thành.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2016, thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009.  

11. 06 lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA  

Ngày 16/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.  

Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, gồm có: Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thể 
chế quản lý nhà nước; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ trợ bảo 
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước 
tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ.  

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay 
ưu đãi; Chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: Chương 
trình, dự án đầu tư nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án, phi dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, 
dự án, phi dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; dự án hỗ trợ kỹ 
thuật chuẩn bị chương trình, dự án vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; dự án hỗ trợ kỹ thuật có quy mô vốn tài trợ 
tương đương từ 2 triệu đô la Mỹ trở lên; viện trợ mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính 
phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án khu vực; Hỗ trợ ngân sách.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2016, thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013.  

12. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN 

Ngày 3/2/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về 
BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN. 

Theo Thông tư 20, trường hợp trốn đóng; đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số 
tiền phải đóng theo quy định, đóng thấp hơn mức đóng của người thuộc diện bắt buộc tham gia; chiếm dụng tiền 
đóng hưởng BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện từ ngày 1/1/2016 thì ngoài 
việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành truy thu số tiền lăi tính trên số tiền, 
thời gian trốn đóng và mức lãi chậm đóng. 

Trong đó, toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 1/1 được tính theo mức lăi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 
2016. Thời gian trốn đóng từ ngày 1/1 trở đi được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm. Số 
tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu trong tháng gồm số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước 
liền kề chuyển sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng. 

Tiền lãi chậm đóng được xác định hằng tháng theo công thức sau: 

Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) x Lãi suất chậm 
đóng (%/tháng). 

Trong đó: 

- (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng. 

- (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n). 

- Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông báo 
đầu năm theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg. 

Hằng tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người sử dụng lao 
động theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, trong đó ghi rõ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm 
đóng (nếu có). 

Thông tư 20 cũng quy định đối với các khoản chậm đóng BHTN của đơn vị sử dụng lao động đến cuối năm 2014 
(nếu có), cơ quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ theo quy định; ngân sách nhà nước không hỗ trợ Quỹ BHTN 

trong trường hợp này. 

Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 20/3 áp dụng từ năm ngân sách 2016. 

13. Hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Ngày 03/02/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy đinh chi tiết thi hành một số điều của 
Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Các trường hợp LĐNN không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm: Thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu 
của công ty TNHH; Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ 
chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán 
dịch vụ hoặc để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp… Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp 
thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO, bao gồm: kinh doanh, thông 
tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải; Vào Việt Nam làm 

http://nld.com.vn/nguoi-su-dung-lao-dong.html
http://nld.com.vn/nguoi-su-dung-lao-dong.html
http://nld.com.vn/bhxh-viet-nam.html
http://nld.com.vn/su-dung-lao-dong.html
http://nld.com.vn/ngan-sach-nha-nuoc.html
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việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 
ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm… 

Việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ theo quy định của pháp luật; Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, 
chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài. 

Thời hạn xác nhận LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ theo thời hạn của từng trường hợp cụ thể nhưng không quá 
02 năm.  

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến 
bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016 

14. 05 điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam  

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại 

về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  

Theo đó, thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam 
kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Một thương nhân nước ngoài không được 
thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng 5 
điều kiện sau: (1) Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc 
gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng 
lãnh thổ này công nhận; (2) Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 1 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc 
đăng ký; (3)- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân 
nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ; (4) Nội 
dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên; (5) Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt 
Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quản lý chuyên ngành.  

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá 
thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài 
trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2016.  

15. Quy định về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  

Ngày 30/12/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD về việc quy định việc cấp chứng chỉ 
hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, 
điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.  

Theo đó, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải thi bắt buộc các nội 
dung sau: Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; thị trường bất động 
sản; đầu tư bất động sản; phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Phần kiến thức chuyên môn, bao 
gồm: Tổng quan về dịch vụ môi trường bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình 
huống trên thực tế.  

Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng 
chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.  

Chứng chỉ môi giới bất động sản có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.  

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch bất động sản 
phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất 
động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt 
động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng 
biết. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50 m² và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt 
động.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2016.  
 


