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PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý VỀ THUẾ, KẾ TOÁN, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 

THUẾ 

1. Hướng dẫn mới về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam: 

Cơ sở pháp lý 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2017 (“Nghị định 20”) quy định về giá giao dịch liên kết 
(“GDLK”) và Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 22/06/2017 (“Thông tư 41”) hướng dẫn thực hiện Nghị định 20.  

Quy định mới đưa ra những thay đổi về yêu cầu tuân thủ, chuẩn bị và lưu trữ Hồ sơ kê khai xác định giá GDLK 
của người nộp thuế tại Việt Nam, bao gồm các quy định cụ thể sau: 

- Đưa ra những yêu cầu mới đối với nghĩa vụ kê khai các GDLK tại thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp hàng năm;  

- Đề ra những quy định mới về Hồ sơ xác định giá GDLK; 

- Đưa ra những quy định mới liên quan đến một số loại chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế, trong đó 
bao gồm quy định về ngưỡng khống chế đối với tổng chi phí lãi vay được khấu trừ cho mục đích tính thuế.  

Định nghĩa bên liên kết  

Ngưỡng sở hữu được điều chỉnh tăng từ 20% lên 25%. Hai công ty sẽ không còn bị coi là có quan hệ liên kết nếu 
một bên kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp 50% tổng doanh thu hoặc giá trị mua nguyên vật liệu, hàng hóa đầu 
vào của bên kia. Theo Nghị định mới, một số doanh nghiệp nhỏ sẽ được miễn nghĩa vụ soạn lập Hồ sơ xác định 
giá GDLK trong một số điều kiện cụ thể.  

Hồ sơ kê khai xác định giá GDLK  

Nghị định 20 đưa ra yêu cầu về Hồ sơ kê khai xác định giá GDLK theo ba cấp. Theo đó, người nộp thuế phải 
chuẩn bị và lưu trữ Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Người 
nộp thuế phải cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp công ty mẹ tối cao cũng có nghĩa vụ 
phải chuẩn bị và nộp báo cáo này cho Cơ quan thuế nước sở tại hoặc trong trường hợp người nộp thuế là Công ty 
mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18 nghìn tỷ đồng Việt Nam trở lên. 
Nếu người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, người nộp thuế phải có văn bản giải 
trình lý do, căn cứ pháp lý và trích dẫn quy định pháp luật cụ thể của nước đối tác về việc không cho phép người 
nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Người nộp thuế được miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định 
giá GDLK (nhưng không bao gồm các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định) nếu thỏa mãn một trong các 
điều kiện sau:  

- Có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế 
dưới 30 tỷ đồng;  

- Đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) và nộp Báo cáo thường niên theo 
quy định pháp luật về APA;  

- Có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, thực hiện các chức năng đơn giản và đạt được mức tỷ suất lợi nhuận thuần 
trước lãi vay và thuế trên doanh thu đối với các chức năng phân phối, sản xuất và gia công lần lượt là 5%, 
10% và 15%.  

Hồ sơ xác định giá GDLK theo ba cấp phải được chuẩn bị trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp hàng năm. Mẫu tờ khai các GDLK mới theo Nghị định 20 yêu cầu người nộp thuế phải kê khai thông tin chi 
tiết về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nhóm GDLK và giao dịch độc lập. Người nộp thuế chỉ phát sinh 
giao dịch với bên liên kết trong nước có thể được miễn kê khai những thông tin này trong mẫu tờ khai mới nếu 
người nộp thuế và bên liên kết đều áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN và không bên nào được hưởng ưu 
đãi thuế TNDN trong cùng kỳ tính thuế.  

Thông tư 41 đã đưa ra hướng dẫn chi tiết cho việc kê khai các mẫu tờ khai thông tin GDLK. Người nộp thuế cần 
chuẩn bị Hồ sơ xác định giá GDLK trong trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.   

Xác định chi phí để tính thuế  

Theo Nghị định 20, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi 
phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.  

Các chi phí sẽ không được khấu trừ cho mục đích tính thuế nếu người nộp thuế không chứng minh được lợi ích 
trực tiếp và giá trị của dịch vụ đó đem lại đối với hoạt động kinh doanh của mình, ví dụ như các dịch vụ trùng lắp, 
chi phí phục vụ lợi ích cổ đông ... Thêm vào đó, phần lãi do bên liên kết tính thêm trên chi phí trả cho bên thứ ba 
không được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong trường hợp bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch 
vụ đó.  
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Phân tích so sánh  

Nghị định hướng dẫn chi tiết về phân tích so sánh, bao gồm cơ sở dữ liệu được sử dụng, lựa chọn phương pháp 
xác định giá GDLK, số lượng đối tượng so sánh độc lập tối thiểu và các yếu tố điều chỉnh khác (ví dụ như lợi thế 
chi phí theo yếu tố địa lý). Dữ liệu tài chính của các đối tượng so sánh độc lập phải cùng năm tài chính với năm tài 
chính của người nộp thuế hoặc cùng thời điểm phát sinh giao dịch. Tuy nhiên, thời gian thu thập dữ liệu của đối 
tượng so sánh độc lập có thể được mở rộng thêm không quá một năm trở về trước trong trường hợp cơ sở dữ liệu 
được sử dụng chưa được cập nhật tại thời điểm thực hiện phân tích so sánh. Nghị định 20 cho phép cơ quan thuế 
có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để ấn định thuế liên quan đến giá GDLK trong trường hợp người nộp thuế 
bị coi là không tuân thủ với các quy định của Nghị định này.  

Thông tư 41 đã đưa ra công thức tiêu chuẩn để xác định khoảng giá trị GDĐL. Khi mức giá GDLK, mức lợi nhuận, 
tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế nằm trong khoảng giá GDĐL thì sẽ không cần thực hiện điều chỉnh. 
Trong trường hợp người nộp thuế được xác định là không tuân thủ các quy định của Nghị định 20, cơ quan thuế 
được quyền thực hiện điều chỉnh hoặc ấn định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp 
thuế, với giá trị điều chỉnh hoặc ấn định là giá trị trung vị của khoảng giá trị GDĐL.  

Hiệu lực thi hành 

Nghị định 20 và Thông tư 41 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017. Tuy nhiên, văn bản không quy định cụ thể về 
năm tài chính đầu tiên (là năm tài chính 2017 hay năm tài chính kết thúc sau ngày 01/05/2017) người nộp thuế 
cần tuân thủ với các quy định về chuẩn bị Hồ sơ xác định giá GDLK của Nghị định 20.   

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

1. Quy định mới về quản trị doanh nghiệp 

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 
công ty đại chúng. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2017. Nghị định quy định, hướng dẫn các vấn đề 
liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban 
kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; báo cáo và công bố thông tin. 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  

Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải được ĐHĐCĐ thông qua, Thông tư  121/2012/TT-BTC trước đây quy định 
HĐQT có thể thông qua quy chế này.  

- Đại diện công ty kiểm toán độc lập có thể được mời đến dự họp ĐHĐCĐ khi có những khoản ngoại trừ trọng 
yếu trong báo cáo kiểm toán tài chính năm.  

- Cổ đông cũng có thể yêu cầu được báo cáo về hoạt động của HĐQT do các thành viên HĐQT độc lập đánh giá 
và báo cáo; và  

- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ (theo mô hình quản trị mà không có Ban Kiểm soát) và của 
các tiểu ban khác thuộc HĐQT, ngoài các báo cáo về hoạt động của BĐH cũng có thể được đệ trình lên 
ĐHĐCĐ.  

Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng 
(Điều 12, có hiệu lực vào năm 2020);  

Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT của quá năm công ty 
khác (Điều 12, có hiệu lực vào năm 2019);  

- HĐQT của công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất một thành viên làm các nhiệm vụ của Người phụ trách 
quản trị công ty. Vai trò và trách nhiệm của người phụ trách này tương tự như Thư ký công ty theo quy định 
tại TT 121, bổ sung vai trò giám sát và báo cáo với HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;  

- Thành lập các tiểu ban khác thuộc HĐQT bao gồm các thành viên có năng lực theo yêu cầu, thường do các 
thành viên độc lập đứng đầu. Nghị định cũng nhấn mạnh yêu cầu về thành phần HĐQT (tỷ lệ giữa các thành 
viên độc lập và không độc lập, thành viên điều hành và không điều hành).  

Ban kiểm soát 

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại 
công ty; và  

- Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, các thành viên của 
Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên (Điều 20).  

- Điều 22 quy định bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát (so với điều 165 Luật doanh nghiệp).  
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Giao dịch với các bên liên quan  

- Nêu rõ một số trường hợp cụ thể mà các giao dịch (cung cấp khoản vay và/hoặc bảo lãnh) với các bên liên 
quan được cho phép đối với các công ty đại chúng, nới lỏng các quy định cũ trong Thông tư 121 khi mà các 
giao dịch này hoàn toàn không được phép. Ví dụ: Tổ chức tín dụng có thể cho vay/phát hành bảo lãnh cho các 
cá nhân liên quan của cổ đông cá nhân.  

- Quy định thẩm quyền phê duyệt các giao dịch trong trường hợp cho phép. Điều lệ công ty cần quy định hạn 
mức HĐQT được phê duyệt, tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của giao dịch trên tổng giá trị tài sản không vượt 
quá 35%. Các giao dịch có giá trị lớn hơn hạn mức này phải được ĐHĐCĐ chấp thuận.  

Yêu cầu khác  

- Mô hình quản trị doanh nghiệp phải được công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định thay đổi mô hình 
công ty.  

- Thông tin về thu nhập của Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải được công bố trong Báo cáo 
tài chính năm.  

- Các yêu cầu khác về cân bằng giới trong thành phần HĐQT, tăng số ngày tối thiểu công bố thông tin liên quan 
đến các ứng viên HĐQT, và UBCKNN có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp dữ liệu và thông tin liên 
quan đến hoạt động quản trị của công ty đại chúng 

2. Hướng dẫn khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp  

Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.  

Thông tư 28 bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 147 về khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp, đây chính là điểm mâu 
thuẫn với Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 như đã đề cập trong các bản tin 
pháp luật mà AAC đã phát hành trước đây.   

Theo Thông tư này, đối với tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà 
hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng:  

Phần diện tích tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dùng để cho thuê, doanh 
nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của diện tích này là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 
theo quy định.  

Phần diện tích trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và 
không được trích khấu hao, chỉ theo dõi như một tài sản để bán.  

Trường hợp doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng phần diện tích phục vụ hoạt động kinh 
doanh và để bán, cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần diện tích này là tài sản cố định và 
không được trích khấu hao theo quy định.  

Đối với tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe, việc 
xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức 
để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.  

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 

1. Tăng mức lương cơ sở: Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về việc quy định 
mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

Theo đó, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công 
nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; người làm việc trong tổ chức 
cơ yếu… sẽ được tăng lên là 1,3 triệu đồng/tháng (trước đây là 1,21 triệu đồng/tháng) 

Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp; tính mức hoạt 
động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 
26/05/2016.  
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2. Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động 

Mức đóng BHXH giảm 0,5%: 

Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

Theo Nghị định này, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc sẽ 
được cắt giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/6/2017. Theo đó kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, mức đóng góp BHXH của 
người sử dụng lao động sẽ được cắt giảm từ 18% xuống còn 17,5%. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chính phủ sẽ 
xem xét điều chỉnh lại mức đóng này.  

Mức đóng BHTN giảm 0,5%  

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP. Theo Nghị quyết này, mức đóng góp 
BHTN của người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHTN của 
người lao động. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.  

Mức trần mới cho mức lương tham gia BHXH, BHYT:  

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,3 triệu đồng/ tháng. Theo đó mức 
lương trần tham gia BHXH sẽ tăng thành 26 triệu đồng/tháng thay vì mức trần 24,2 triệu đồng/tháng như hiện 
nay. 

PHẦN II. TÓM LƯỢC CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 ĐẦU NĂM 2017 

THUẾ GTGT 

1. Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông 
báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự 
nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được cơ quan quản lý thuế trực tiếp chấp thuận thì doanh nghiệp 
được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho năm 2016, 2017 và không phải nộp lại 
mẫu 06/GTGT để đăng ký cho năm 2017. (CV số 2872/TCT-CS ngày 28/06/2017) 

2. Kê khai bổ sung thuế GTGT: 

Về nguyên tắc, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban 
Quyết định thanh tra, kiểm tra. Trường hợp, Cơ quan thuế đã ban hành Kết luận, Quyết định xử lý về thuế sau khi 
kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan 
đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử 
lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh. 

Trường hợp, người nộp thuế có một số hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 11, 12/2015 còn sót chưa kê khai, khấu 
trừ tại Hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 đã nộp cho Cơ quan thuế (do tại thời điểm tháng 11, 12/2015 
người nộp thuế chưa nhận được hóa đơn từ người bán/do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), Cơ 
quan thuế đã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 và xác nhận thực tế doanh nghiệp 
chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn còn sót nêu trên thì người nộp thuế được kê khai, 
khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai. 

(CV số 2876/TCT-CS ngày 28/06/2017) 

3. Thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để tài trợ: Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi tài trợ bằng hiện 
vật là sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc mua ngoài thì doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn 
và kê khai thuế GTGT đầu ra theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại 
thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ có liên quan đến các khoản chi tài trợ này. (CV số 2810/TCT-CS ngày 26/06/2017) 

4. Kê khai thuế GTGT đối với vé cầu đường:  

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do tổ 
chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành 
là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường 
bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định 

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế 
giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là 
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giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê 
khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. 

(CV số 2782/TCT-CS ngày 28/06/2017) 

5. Lập hóa đơn khi thực hiện khuyến mại:  Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng hình thức 
chiết khấu thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trường hợp Công ty đề nghị chỉ lập hóa đơn điều chỉnh mà không lập bảng kê đính 
kèm các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh khi kết thúc chương trình chiết khấu thương mại 
là không đúng quy định. (CV số 2721/TCT-CS ngày 22/06/2017) 

6. Thuế GTGT đối với sản phẩm dầu ăn: 

Về nguyên tắc, Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc 
chỉ qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Sản phẩm 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
10%. Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. 

Trường hợp Công ty sản xuất sản phẩm dầu ăn được làm từ mỡ cá tinh luyện và dầu biodiesel dùng để chiên, xào 
và có công dụng như thực phẩm chức năng thì sản phẩm dầu ăn là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm 
khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%. Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 
hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc sản xuất dầu ăn nêu trên theo quy định. 

(CV số 2705/TCT-CS ngày 21/06/2017) 

7. Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ:  

Từ ngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/10/2014: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng 
hóa đơn GTGT. 

Từ ngày 1/10/2014 đến trước ngày 1/4/2015: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11910/TCHQ-GSQL của 
Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại. 

Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, 
Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa 
đơn thương mại. 

(CV số 2476/TCT-CS ngày 07/06/2017 và CV số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016) 

8. Thuế GTGT đối với cơ sở tổ chức SXKD thép kín: Trường hợp Công ty có dự án trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao 
su, có dự án đầu tư để tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng và có cam kết sử dụng sản phẩm 
từ trồng trọt thuộc đối tượng không chịu thuế để chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ, 
hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của Dự án nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế. (CV số 
2401/TCT-DNL ngày 05/06/2017) 

9. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư: Trường hợp Công ty đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh đang trong giai đoạn đầu tư nếu dự án không đáp ứng quy định 
của Pháp luật về đầu tư thì không thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp nếu dự án này đáp ứng quy định của Pháp luật 
về đầu tư thì thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư 
để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện theo Khoản 3 Điều 1 
Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. (CV số 2254/TCT-KK ngày 29/05/2017) 

10. Kê khai, nộp thuế dự án đầu tư xây dựng:  

Về kê khai thuế GTGT: Công ty phải thực hiện kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế khi công trình xây dựng hoàn 
thành, bàn giao; giá tính thuế GTGT được xác định là giá trị công trình thực hiện bàn giao, không phân biệt đã thu 
được tiền hay chưa thu được tiền.  

Về tính tiền chậm nộp: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được thanh toán từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước 
nhưng đến thời hạn thanh toán mà chưa được đơn vị sử dụng vốn Ngân sách nhà nước thanh toán thì thuộc 
trường hợp không tính tiền chậm nộp kể từ thời điểm đến hạn Ngân sách nhà nước phải thanh toán nhưng chưa 
thanh toán cho nhà đầu tư dự án.  

Về lập hóa đơn GTGT: Công ty phải lập và xuất hóa đơn ngay khi bàn giao công trình theo quy định. Trường hợp 
Công ty chưa lập hóa đơn GTGT cho khối lượng công trình hoàn thành thì bị xử phạt về việc lập hóa đơn sai thời 
điểm. 

(CV số 2196/TCT-KK ngày 25/05/2017) 

11. Xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mại: Trường hợp Công ty thực hiện khuyến mãi bằng hình thức tặng hàng hóa 
cho khách hàng, cung ứng dịch vụ và bán xe ô tô có giảm giá bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước 
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đó cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc chương trình khuyến mãi 
không thông báo, đăng ký với Sở Công thương (kể cả trường hợp khuyến mãi hộ, khuyến mãi theo ủy quyền 
thông qua nhà phân phối hoặc đại lý, đơn vị bán hàng...) thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng 
hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho. (CV số 2179/TCT-CS ngày 24/05/2017) 

12. Phân bổ thuế GTGT:  

Đối với sản phẩm bắp hạt, hạt đậu nành: Mặt hàng đậu nành, ngô hạt (bắp) (không phân biệt có dùng làm TĂCN 
hay không) là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do 
doanh nghiệp, hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương 
mại. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của dịch vụ sử dụng cho hoạt động thương mại của các trường hợp không phải 
kê khai tính nộp thuế GTGT được kê khai, khấu trừ theo quy định. 

Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Công ty khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có 
hoạt động kinh doanh hàng hóa chịu thuế 0% (mặt hàng cà phê xuất khẩu), mặt hàng không phải kê khai, tính 
thuế GTGT (sản phẩm bắp hạt và hạt đậu nành) và hàng hóa không chịu thuế GTGT (cám mì viên, cám mì bột, bã 
đậu nành) và không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì Công ty chỉ được khấu trừ số 
thuế GTGT đầu vào tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

(CV số  2181/TCT-CS ngày 24/05/2017) 

13. Hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu: Từ 01/07/2016, trường hợp Công ty xuất khẩu mặt hàng phân bón được sản xuất 
từ tài nguyên, khoáng sản thì Công ty phải xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng 
trên giá thành sản xuất mặt hàng phân bón xuất khẩu nêu trên để áp dụng chính sách thuế GTGT phù hợp. Việc 
xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành do doanh nghiệp tự xác định 
và tự chịu trách nhiệm. 

Nếu sản phẩm, xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tổng trị giá tài 
nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nêu 
trên. 

Nếu sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tổng trị giá tài 
nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm thì được áp dụng thuế 
suất 0%, doanh nghiệp được khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định. 

(CV số 2126/TCT-CS ngày 22/05/2017) 

14. Thuế GTGT khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp các doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp 
chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, chứng từ thanh toán 
không dùng tiền mặt và hóa đơn theo quy định. (CV số 1886/TCT-CS ngày 10/05/2017) 

15. Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: Trường hợp Công ty thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng 
phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (để đăng ký tự nguyện áp 
dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và 
không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017. (CV số 1158/TCT-CS ngày 29/03/2017) 

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm: Đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường 
khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế 
giá trị gia tăng. (CV số 1161/TCT-DNL ngày 29/03/2017) 

16. Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp:  

Các loại máy, thiết bị: máy ép củi trấu; dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ sản xuất bột cá; máy sàng nông sản 
dùng trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (máy sàng rung phân loại viên cám thành phẩm, bao gồm 
lưới sàng để lọc bụi và cám kích cỡ lớn hơn tiêu chuẩn và bộ rung để lọc thành phẩm) là máy, thiết bị chuyên 
dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 
Điều 3 Luật số 71/2014/QH13sửa đổi, bổ sung một số điều  của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp, doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc, 
thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 
01/01/2015 đến ngày doanh nghiệp được Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xác nhận máy móc, thiết bị 
của doanh nghiệp là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì không thực hiện điều chỉnh 
lại. 

(CV số 3233/BTC-TCT ngày 13/03/2017) 
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17. Chính sách thuế GTGT đối với gạo:  

Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của UBND Tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm gạo như 
sau: 

Gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, 
phù hợp với thực tế hầu hết nông dân không thực hiện hạch toán kế toán, lưu giữ sổ sách kế toán, hóa đơn 
chứng từ khi mua hàng hóa, dịch vụ, không thể áp dụng kê khai, khấu trừ và tính nộp thuế GTGT đối với sản xuất 
gạo cũng như các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác. 

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất lúa gạo không được khấu trừ mà phải tính vào 
chi phí. Do vậy Luật thuế GTGT quy định các hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất lúa gạo đều được 
quy định không chịu thuế GTGT (phân bón, giống, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp, dịch vụ tưới, tiêu nước, cày, bừa đất, nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch 
vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp,...) hoặc áp dụng thuế suất thấp 5% (đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ 
phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản 
phẩm nông nghiệp,...) đã khuyến khích sản xuất nông nghiệp, giảm giá thành sản xuất lúa gạo. 

Gạo bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT 
đầu vào. Như vậy, trong khâu sản xuất, xay xát, gạo không chịu thuế GTGT (không có thuế GTGT đối với gạo), 
doanh nghiệp sản xuất gạo không những không phải ứng vốn để trả thuế GTGT khi mua gạo mà còn không phải 
kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã (giảm thủ tục hành chính, chi phí trong kê 
khai, nộp thuế GTGT), và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản xuất, kinh doanh gạo làm hạ giá thành gạo 
tại các khâu thương mại trung gian, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Gạo do doanh nghiệp sản xuất kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại khâu cuối bán lẻ trực tiếp hoặc 
bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì mới phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức 
thuế suất 5%. Đây là mức thuế suất ưu đãi so mức thuế suất 10% thông thường. Cơ sở sản xuất, kinh doanh bán 
lẻ gạo được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong khâu bán lẻ bảo đảm giá cả thấp, tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm. 

Gạo xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo được hoàn lại số 
thuế GTGT đầu vào của gạo xuất khẩu theo quy định, qua đó giúp sản phẩm nông nghiệp Việt Nam cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế. 

(CV số  3167/BTC-CST ngày 10/03/2017) 

18. Thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước: Mặt hàng “chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải 
nhập khẩu” thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 
thuế GTGT 10%. 

Đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa đăng ký từ 1/1/2014: Trường hợp Công ty khi nhập khẩu hàng hóa đã 
khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên 
hóa đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức 
thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại 
các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và Công ty không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số 
tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác 
định doanh thu tính thuế TNDN. (CV số 2492/BTC-TCHQ ngày 27/02/2017) 

19. Hoàn thuế GTGT: Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng 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 giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế  theo quy định của pháp luật. Cục 
Thuế thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với tất cả hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao 
trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính 
thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia 
tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ 
tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp 
kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp 
của các kỳ tiếp theo. 

(CV số 373/TCT-KK ngày 06/02/2017) 

20. Hoàn thuế GTGT trường hợp chưa góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ góp vốn: Trường hợp Công ty tính đến ngày 
nộp hồ sơ hoàn thuế chưa góp đủ vốn điều lệ, tuy nhiên, theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì tiến độ góp 
vốn của Công ty đã đăng ký là đến tháng 7/2017 thì Công ty được hoàn thuế GTGT theo quy định tại điểm 2 
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính nếu thực hiện theo đúng tiến độ 
góp vốn đã ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (CV số 361/TCT-CS ngày 02/02/2017) 



 
Năm 2017 – Tập I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 10 

21. Kê khai thuế theo quý: Trường hợp Công ty trong chu kỳ kê khai theo tháng, công ty xác định thuộc đối tượng 
được kê khai theo quý do đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước 
liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, công ty đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định thì công ty 
được lựa chọn hình thức khai thuế theo quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn 
định. (CV số 360/TCT-KK ngày 02/02/2017) 

22. Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC: Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 
tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính 
như sau: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) 
như sau: “1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện 
cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền 
ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

23. Thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển cho doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng vận 
chuyển với doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, trừ dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động thì thuộc 
đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, chứng từ theo quy định tại 
điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. (CV số 610/BTC-CST 
ngày 16/01/2017) 

24. Chính sách thuế đối với mặt hàng bông: Ngày 19/8/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11613/BTC-TCT hướng dẫn 
chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bông. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, 
nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với mặt hàng bông trước ngày 19/8/2014 thì không thực hiện 
điều chỉnh lại. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc thu mua bông trong nội địa) mặt hàng bông trước ngày 
19/8/2014 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua bông trong nội địa), bán ra 
từ ngày 19/8/2014 thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi không chịu thuế GTGT và được kê khai, bù trừ số thuế GTGT 
đầu vào với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà 
nước. (CV số 146/BTC-TCHQ ngày 05/01/2017) 

25. Thuế GTGT khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất: Trường hợp Công ty Nhà nước cho thuê đất để đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp, Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất (thuộc Khu công 
nghiệp và có tường rào bao quanh Khu công nghiệp) để cung cấp các dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng và các dịch 
vụ: duy trì chăm sóc cây xanh, vận hành hệ thống tiêu thoát nước mưa, thu gom vận chuyển rác thải, dịch vụ bảo 
vệ, điện thắp sáng... thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng được các 
điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. (CV số 224/TCT-CS ngày 18/01/2017) 

26. Thuế GTGT đối với khoản chi hỗ trợ cước vận chuyển: Trường hợp Công ty thực hiện hỗ trợ tiền cước vận chuyển 
sản phẩm cho các Đại lý nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì khi nhận được tiền hỗ trợ, Đại lý 
thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. (CV số 208/TCT-DNL 
ngày 17/01/2017) 

27. Hoàn thuế đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu: Sản phẩm xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản theo quy định 
tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (không phải 
tính thuế GTGT đầu ra, không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào). Cơ sở kinh doanh có 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 thì 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. (CV số 182/TCT-CS ngày 16/01/2017) 

28. Chính sách thuế GTGT: Trường hợp Công ty dự kiến chuyển đổi từ sản xuất và chế biến thủy sản sang hình thức 
cho thuê toàn bộ tài sản là nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng (bao gồm cả lao động) thì Công ty cần thực 
hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (nếu hoạt động cho thuê chưa 
được đăng ký trước đó), doanh thu cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, lao động mà Công ty nhận 
được thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, việc sử dụng hóa đơn GTGT thực hiện theo quy định về việc lập và sử 
dụng hóa đơn theo Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. (CV số 136/TCT-CS ngày 12/01/2017) 

29. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời 
điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đến thời 
hạn thanh toán ghi trong hợp đồng cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh 
doanh chưa phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai khấu trừ đến khi thanh toán thực tế, cơ sở kinh doanh 
không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã 
được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ 
tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế. (CV số 06/TCT-CS ngày 03/01/2017) 
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THUẾ TNDN  

1. Ưu đãi thuế TNDN: Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa 
bàn; trong Giấy chứng nhận đầu tư có quy định ưu đãi đối với hoạt động thương mại nhưng có ràng buộc về công 
suất của hoạt động thương mại (20 triệu cái/năm); Công ty không điều chỉnh tăng vốn, không đầu tư thêm tài 
sản, không mở rộng quy mô kinh doanh thương mại nhưng hàng hóa kinh doanh thương mại vượt quy mô đã 
đăng ký thì Cục thuế sẽ làm việc với cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư để có ý kiến về việc kinh doanh 
thương mại vượt quy mô trên giấy chứng nhận là đầu tư mở rộng hay thuộc dự án đầu tư ban đầu, trên cơ sở 
đó xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp. (CV số 2688/TCT-CS ngày 21/06/2017) 

2. Chính sách thuế TNDN: Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính và nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở các 
địa bàn khác nhau. Nếu mỗi chi nhánh có mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu 
nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất 
ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế của các 
Chi nhánh. Mỗi chi nhánh hạch toán phụ thuộc lựa chọn ưu đãi theo điều kiện của chi nhánh đáp ứng nhưng phải 
đảm bảo nguyên tắc: "Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác 
nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”. 

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản theo quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính để được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản. 

(CV số 2391/TCT-CS ngày 02/06/2017) 

3. Chính sách thuế đối với dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế:  

Về thuế GTGT: 

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp 
xuất, nhập khẩu, là đơn vị trực tiếp đặt chỗ thuê tàu vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp trực tiếp xuất, 
nhập khẩu; đúng tên trên vận đơn đường biển và trực tiếp thanh toán cước vận tải, phụ thu theo cước cho hãng 
tàu (bao gồm 11 khoản phụ thu được coi là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển như liệt kê tại công văn 
số 6142/BTC-CST ngày 9/5/2016 của Bộ Tài chính) thì được xác định như doanh thu từ vận tải quốc tế và và áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

Về thuế TNDN: 

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế 
là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không phải là đại lý đại diện cho hãng tàu nước 
ngoài) thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thì phải xác định doanh thu, thu nhập và số thuế 
phải nộp đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn 
bản hướng dẫn thi hành (nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí). 

(CV số 2083/TCT-CS ngày 19/05/2017) 

4. Chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp: Trường hợp nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm 
được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. 
Trường hợp nộp hàng năm, mức thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh 
nghiệp đã nộp Ngân sách Nhà nước. 

(CV số 1922/TCT-DNL ngày 11/05/2017) 

5. Chi phí lãi vay: trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
tư nhân), tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, đã góp 
đủ vốn đầu tư theo đăng ký, có thực hiện vay vốn theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNNngày 
30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước, nếu khoản chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân đã trả cho 
tổ chức tín dụng phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và có đủ 
chứng từ theo quy định của pháp luật thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế TNDN. (CV số 5396/BTC-TCT ngày 25/04/2017) 

6. Ưu đãi thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa: Trường hợp Công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa 
được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện 
thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóat rong lĩnh vực môi trường ban hành 
kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực ưu đãi 
thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi. (CV số 1516/TCT-CS ngày 
20/04/2017) 

7. Chính sách thuế trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa đi vào hoạt động kinh doanh: 

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa phát sinh doanh thu, Công ty có phát sinh 
chi phí quản lý chung (không phải là các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn tư đểhình thành 
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tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tính vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định. 

Khoản thu nhập chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định của Công ty, 
không liên quan đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi nên không thuộc 
diện hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

(CV số 1419/TCT-CS ngày 17/04/2017) 

8. Chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi: Thu nhập từ tiền lãi do khách hàng mua hàng hóa của 
Công ty nhưng thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán là khoản thu nhập khác 
quy định tại khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; khoản thu nhập này 
không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 
22/6/2015 của Bộ Tài chính (CV số 1234/TCT-CS ngày 03/04/2017) 

9. Chính sách ưu đãi thuế TNDN:  

Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN (không căn cứ theo ngành, nghề ưu đãi đầu tư của 
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực quy 
định của Luật thuế TNDN. 

Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm 
theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức áp dụng đối với địa bàn quy định 
của Luật thuế TNDN (trừ địa bàn quy định tại khoản 55 phụ lục II - danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư của Nghị định 
số 118/2015/NĐ-CP). 

Căn cứ các quy định nêu trên, dự án đầu tư thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 
số 118/2015/NĐ-CP) của Công ty hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức áp dụng đối với địa bàn theo quy định tại 
Luật thuế TNDN (không được hưởng ưu đãi thuế theo lĩnh vực, ngành nghề), trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm 
a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. 

(CV 1056/TCT-CS ngày 23/03/2017) 

10. Áp dụng ưu đãi thuế khi đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi:  

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 8/3/2017 về chính sách thuế đối với thu nhập từ chế 
biến nông sản, thủy sản 

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13, trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được 
hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp 
dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất. Nói cách khác, đối với cùng một hoạt động, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn 
hưởng ưu đãi theo một điều kiện nhất định, không được hưởng đồng thời nhiều mức ưu đãi theo nhiều điều kiện. 

Theo đó, trường hợp từ kỳ tính thuế 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng điều 
kiện ưu đãi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Thông tư 96/2015/TT-BTC , đồng thời đáp ứng thêm điều kiện ưu 
đãi khác thì chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi. 

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế 
biến nông sản, thủy sản đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi nêu tại điểm 2(i) công văn số 5181/BTC-
TCT ngày 15/4/2016. 

Trước đó, điểm 2(i) Công văn số 5181/BTC-TCT thì hướng dẫn ngược lại so với Công văn này. Cụ thể, trường hợp 
doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi khác thì tiếp tục 
áp dụng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi đó đồng thời được áp dụng ưu đãi thuế theo điều kiện về chế biến nông 
sản, thủy sản. 

11. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản: Trường hợp Công ty có thu nhập từ hoạt động chế biến 
nông sản nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-
BTC thì kể từ năm 2015 thu nhập từ hoạt động này được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Trường hợp hoạt 
động thu mua sản phẩm nông nghiệp (lúa, bắp, đậu,...) tạo thành hạt giống của Công ty không phải là hoạt động 
chế biến nông sản thì không được ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên. 

Trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về chế biến 
nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện khác (ngoài điều kiện về chế biến nông sản, thủy sản) thì doanh 
nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi. 

(CV số 992/TCT-CS ngày 20/03/2017) 

12. Chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi:  

Trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm do chính Công ty sản xuất ra hoặc hàng hóa do Công ty mua về với mục 
đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết và 
trang trải bằng quỹ phúc lợi thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, 
tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng. 
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Trường hợp Công ty sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên 
của Công ty trong dịp lễ, tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT 
đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, Công ty không phải lập hóa đơn 
và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

(CV số 834/TCT-DNL ngày 14/03/2017) 

13. Chính sách thuế đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động: Trường hợp Công ty có những khoản chi có tính 
chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 
22/06/2015, những khoản chi phúc lợi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và doanh 
nghiệp được khấu trừ thuế GTGT của những khoản chi phúc lợi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định. (CV số 180/TCT-CS ngày 
16/01/2017) 

14. Hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp: Doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động quy định tại Khoản 4 
Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số 
chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. 

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trong năm có các khoản chi 
có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì cần đảm bảo nguyên 
tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ hai nguồn (tính vào chi phí và nguồn quỹ phúc lợi).  

(CV số 158/TCT-CS ngày 12/01/2017) 

15. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư lĩnh vực hỏa táng, điện táng: Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 
19/6/2013 quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường 
được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm), miễn thuế bốn năm và giảm 50% số 
thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo. 

Tại Tiết e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 
TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính 
phủ quy định như sau: 

“1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với thu nhập của doanh 
nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: 

e) Dịch vụ hỏa táng, điện táng”. 

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC nêu trên quy định thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án 
đầu tư mới từ dịch vụ hỏa táng, điện táng được hưởng ưu đãi thuế TNDN, cụ thể: thuế suất 10% trong 15 năm, 
miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

(CV số 73/TCT-CS ngày 09/01/2017) 

THUẾ TNCN  

1. Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp: Trường hợp trên Hợp đồng chuyển nhượng 
quyển sử dụng đất giữa Công ty với các hộ gia đình thỏa thuận trách nhiệm của Công ty (bên nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất) khai, nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh liên quan đến việc 
chuyển nhượng, khi Công ty làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải khai, nộp thuế 
TNCN thay cho hộ gia đình, cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. (CV số 
2903/TCT-TNCN  ngày 29/06/2017) 

2. Thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn 
thiết kế, nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ 
ngành nghề, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề 
độc lập tự thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, 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 hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên. 

(CV số 2754/TCT-TNCN ngày 23/06/2017) 

3. Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài: Cá nhân nước ngoài là chuyên gia được nhà thầu nước ngoài cử sang 
Việt Nam làm việc (là cá nhân không cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế) thì khoản thu nhập phát sinh thuộc 
thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, cá nhân phải tự khai và nộp thuế TNCN với cơ quan thuế quản lý doanh 
nghiệp tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân ủy quyền (Theo quy định của Bộ luật dân sự) cho doanh nghiệp tại Việt 
Nam khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, 
khai và nộp thuế thay cho cá nhân. Doanh nghiệp tại Việt Nam khai thay cho cá nhân theo mẫu 02/KK-TNCN ban 
hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. (CV số 2700/TCT-TNCN ngày 
21/06/2017) 
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4. Thuế TNCN với thu nhập từ khuyến mại: Trường hợp công ty tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (tiền 
mặt/hiện vật) cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra 
người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt 
động tặng quà khuyến mại của Công ty không thuộc diện chịu thuế TNCN. (CV số 2548/TCT-TNCN ngày 
12/06/2017) 

5. Thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài: Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng 
ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây 
xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền 
lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, 
không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với 
trường hợp này. (CV số 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017) 

6. Thuế TNCN đối với khoản khoán chi xăng xe: Trường hợp Văn phòng đại diện trả khoản khoán chi xăng xe theo 
mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào 
thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. (CV số 2192/TCT-TNCN ngày 25/05/2017) 

7. Quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN:  

Theo quy định, trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là 
tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty tính thu nhập có thuế từng tháng trên cơ sở quy đổi thu nhập chưa 
có thuế từng tháng, cuối năm cộng vào để xác định thu nhập tính thuế cả năm. (CV số 2204/TCT-TNCN ngày 
25/05/2017) 

8. Tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng: Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty. Trong 
quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty 
hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường 
nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế 
TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập 
nhận được nêu trên. (CV số 1873/TCT-TNCN ngày 10/05/2017) 

9. Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài:  

Trường hợp người nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì: 

Đối với khoản tiền thù lao giám đốc cá nhân nhận được trong thời gian làm việc cho Công ty tại Việt Nam do Công 
ty chi trả được thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo đối tượng cá nhân không cư trú và kê khai nộp thuế vào NSNN 
Việt Nam. 

Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công do Công ty tại Nhật Bản trả thì: thu nhập thu được từ lao động làm công 
cho công ty tại Nhật Bản không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam; thu nhập thu được từ lao động làm công 
tương ứng với thời gian thực hiện phần công việc cho công ty tại Việt Nam (nếu có) là thu nhập chịu thuế tại Việt 
Nam, xác định thu nhập, thực hiện khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 18, Thông 
tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. 

(CV số 1091/TCT-TNCN ngày 27/03/2017) 

10. Giảm trừ người phụ thuộc: Trường hợp ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, 
bác ruột mà cá nhân người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng nhưng không thỏa mãn điều kiện là cá nhân 
không nơi nương tựa thì không đủ điều kiện để người nộp thuế thu nhập cá nhân tính giảm trừ gia cảnh khi tính 
thuế thu nhập cá nhân. (CV số 901/TCT-TNCN ngày 15/03/2017) 

11. Tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô:  

Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp phụ tùng thì áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với 
hoạt động phân phối hàng hóa với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 1% và 0,5%. 

Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thì áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn 
đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 5% và 2%. 

Trường hợp hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa kèm theo cung cấp phụ tùng thay thế thì áp dụng tỷ lệ tính 
thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu 
nguyên vật liệu với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 3% và 1,5%. 

(CV số 640/TCT-TNCN ngày 28/02/2017) 

12. Quy đổi thu nhập: 

Trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với Công ty nhận thu nhập không bao gồm thuế 
TNCN và được Công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN, khi xác định thu nhập làm 
căn cứ quy đổi thì: 
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Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thay là thu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra 
trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ. 

Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả hộ 
nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị. 

(CV số 2037/BTC-TCT ngày 16/02/2017) 

THUẾ NHÀ THẦU 

1. Thuế nhà thầu đối với cước vận chuyển đường biển:  

Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận 
chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hường từ cảng 
xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóa đó (bao gồm cả tiền cước của các lô hàng phải 
chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng hóa giữa các cảng Việt Nam. 

Trong hoạt động vận tải đường biển thì cước phí vận chuyển đường biển bao gồm giá dịch vụ vận chuyển và các 
khoản phụ thu. 

Theo đó, giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài không thuộc đối tượng phải kê khai, 
tính nộp thuế GTGT; giá dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển đối với chiều từ Việt Nam đi nước ngoài 
(bên Việt Nam xuất khẩu hàng hóa theo điều kiện CIF) thuộc đối tượng áp dụng thuế TNDN với tỷ lệ 2% trên 
doanh thu tính thuế. Trường hợp bên Việt Nam nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện FOB thì giá dịch vụ vận 
chuyển bằng đường biển không phải kê khai, tính nộp thuế TNDN. (CV số 1589/TCT-CS ngày 25/04/2017) 

2. Chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài:  

Căn cứ Luật Chứng khoán, tại điểm 1 công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính đã hướng 

dẫn việc phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn đối với chuyển nhượng cổ phần 
trong công ty cổ phần, theo đó: 

Chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng 
chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán. 

Chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế 
đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. 

Việc xác định công ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào điều 25, Điều 26 Luật Chứng khoán. 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cổ đông là các tổ chức nước ngoài hoạt động không theo Luật 
doanh nghiệp, Luật đầu tư có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần không phải là 

công ty đại chúng thì thực hiện nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Điều 
14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. 

(CV số 664/TCT-CS ngày 01/03/2017) 
 
THUẾ KHÁC, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1. Khung giá tính thuế tài nguyên:  

Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối 
với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.  

Một số nội dung mới của Thông tư số 44/2017/TT-BTC như sau: 

Bộ Tài Chính ban hành 6 Phụ lục khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, khoáng sản không 
kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên, yến sào thiên nhiên. 

Căn cứ khung giá tính thuế tài nguyên, UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài 
nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng 
mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên. 

Có 02 trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên, gồm: 

+ Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 
20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành; 

+ Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên. 

Thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đối với trường hợp giá tài 
nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài khung giá và đối với trường hợp tài nguyên mới chưa được quy định 
trong khung giá tính thuế tài nguyên. 
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Thông tư cũng quy định nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên và trách nhiệm của 
Tổng cục Thuế trong việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên. 

2. Tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa: trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự 
án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định 
số 1466/QĐ-TTg ngày 10/02/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo 
các nội dung đã cam kết thì không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quy định 
của pháp luật về xã hội hóa. 

Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không lựa chọn thực hiện ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa 
(Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ) mà thực hiện theo pháp luật về đầu tư (Dự án thuộc Danh mục ưu 
đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu 
tư) thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, không được hưởng ưu đãi giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian 
thuê đất còn lại. (CV số 1127/TCT-CS ngày 28/03/2017) 

3. Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt  

Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 
Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).  

Theo đó, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ 
số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong 
nước; số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở 
khâu bán ra trong nước. Riêng với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch 
toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Người nộp thuế phải có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu (trường hợp nhập khẩu nguyên liệu 
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nhập khẩu hàng hóa chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt) hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa, bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng, 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng (trường hợp mua nguyên liệu trực 
tiếp của nhà sản xuất trong nước)…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2017.  

4. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của một số loại ô tô, xe máy  

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng 
giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.  

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của 128 loại xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu thuộc 
các nhãn hiệu như BMW, CHEVROLET, DAEWOO, FORD, GENESIS, HONDA, HYUNDA, ISUZU, MERCEDES - BENZ, 
MITSUBISHI, PEUGEOT, RENAULT, SSANGYONG, SUBARU, SUZUK, TOYOTA, MASERATI và MAZDA.  

Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ với xe Mercedes - Benz S65 AMG 5 chỗ, thể tích 6.0 lít là 18,179 tỷ đồng; với xe 
Mercedes - Benz A250, 05 chỗ, thể tích làm việc 2.0 là 1,699 tỷ đồng; với xe GENESIS G90 5 chỗ, thể tích làm việc 
3.8l là 3,3 tỷ đồng, các dòng xe Ford như RANGER XLT IFBT9A6, RANGER XLT IFBT9A60001, RANGER XLT 
IXBT946, RANGER XLT IXBT9460001 5 chỗ, thể tích làm việc 2,2l có giá là 790 triệu đồng...  

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của 24 loại xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, 
lắp ráp trong nước, 15 xe máy nhập khẩu, 09 xe máy lắp ráp trong nước; sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ với 09 xe 
ô tô 09 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 04 xe ô tô 09 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước và 11 xe 
máy nhập khẩu.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành ký.  

QUẢN LÝ THUẾ 

1. Hướng dẫn đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế 

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Một số điểm mới của Thông tư 51 như sau: 

Về điều kiện dự thi: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, 
kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học 
về tài chính kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) 
cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt 
nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng kýdự thi. 
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Trước đây, TT 117 chỉ giới hạn đối với các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên 
ngành pháp luật kinh tế). Trong TT 117 chưa quy định rõ thời điểm bắt đầu tính thời gian công tác là 02 năm. 

Về miễn môn thi (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 14 TT 117): 

Miễn môn thi Pháp luật về thuế: Công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên 
thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác trong ngành thuế từ ba (03) năm 
trở lên khi thôi công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký 
dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định 
chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. 

Miễn thi hai (02) môn Pháp luật về thuế và Kế toán: Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài 
chính; Công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao 
đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên, khi thôi 
công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ 
ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ 
hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”. 

Trước đây, TT 117 không quy định miễn môn thi Pháp luật về thuế đối với ngạch giảng viên thuế. Về thời gian 
công tác trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên khi thôi công tác trong ngành thuế. 

Đối với trường hợp miễn thi hai (02) môn Pháp luật về thuế và kế toán, không quy định đối với người có Giấy 
chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán; Công chức thuế, viên chức thuế phải có thời gian công tác liên tục trong 
ngành thuế từ mười (10) năm trở lên. 

Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2017. 

XUẤT- NHẬP KHẨU  

1. Bỏ chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với phân bón  

Ngày 29/5/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BCT về việc quy định cửa khẩu nhập 
khẩu một số mặt hàng phân bón.  

Theo đó, phân Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước; Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên 
tố là nitơ, phospho và kali chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính .  

Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi UBND tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi 
thống nhất với Bộ Công Thương.  

Các quy định nêu trên không áp dụng đối với phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá 
cảnh; Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/07/2017; bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 5/10/2014.  

2. Các trường hợp phải khai tờ khai hải quan khi mang theo vàng, rượu  

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát 
hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.  

Theo đó, cá nhân mang theo trên 1,5 lít rượu từ 20 độ trở lên hoặc trên 02 lít rượu dưới 20 độ; trên 20 điếu xì gà 
hoặc trên 250g thuốc lá sợi khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ phải khai tờ khai hải quan.  

Bên cạnh đó, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất, nhập cảnh khi mang vàng miếng, 
vàng trang sức, mỹ nghệ trong các trường hợp sau: Người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo từ 300g 
vàng trang sức, mỹ nghệ; Người xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành xuất nhập 
cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức bằng vàng 
khác có tổng khối lượng từ 300g trở lên; Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam mang theo từ 300g 
vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi nhập cảnh; Người Việt Nam được phép định cư ở 
nước ngoài mang theo từ 300g vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2017.  

3. Giảm bớt thủ tục nhập khẩu xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi  

Ngày 09/03/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô 
chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.  

Theo đó, bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.  
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Cụ thể, thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng sẽ không phải 
nộp bổ sung bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 
ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp như trước nữa.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/03/2017.  

4. Nhiều mặt hàng từ Campuchia được hưởng thuế nhập khẩu 0%  

Ngày 14/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2017/NĐ-CP về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Campuchia năm 2016.  

Theo đó, nhiều mặt hàng từ Campuchia được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% như Gia cầm sống, gồm 
các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi, loại có trọng lượng không quá 185g; 
Quả cam, chanh tươi hoặc khô; Lúa, gạo; Thuốc lá chưa chế biến, phế liệu lá thuốc lá; Xe đạp được thiết kế dành 
cho trẻ em; Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste…  

Các hàng hóa trên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% phải đáp ứng các điều kiện 
sau: (1) Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc 
Campuchia cấp; (2) Thông quan qua 24 cặp cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Chính phủ 2 nước.  

Mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô nếu đáp ứng các điều kiện trên và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập 
khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Nghị định này.  

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2017.  

5. Báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Ngày 14/02/2017, 
Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã ban hành Công văn số 811/TCHQ-GSQL về việc thực hiện báo cáo quyết toán đối 
với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (SXXK). 

Công văn 811 bao gồm một số điểm đáng chú ý như sau:  

Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK: Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ 
1/9/2016, Doanh nghiệp SXXK thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC 
của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của TCHQ. Số liệu tồn đầu kỳ 
và cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính, không phân biệt 
theo thời điểm áp dụng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  

Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp thuế và sau đó được sử dụng để sản xuất 
hàng hóa đã xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ được xem xét hoàn thuế trên cơ sơ hồ sơ hoàn thuế. Doanh nghiệp 
không phải thực hiện báo cáo quyết toán SXXK trong trường hợp này.  

LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

1. Chính sách hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số  

Ngày 13/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ 
trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn.  

Theo đó, Nhà nước nộp thay cho các doanh nghiệp trên tối đa 05 năm đối với một người lao động và áp dụng đối 
với người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.  

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn, giảm 50% hoặc 100% tiền thuê đất tùy theo số lượngngười lao động là 
người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt thường xuyên tại đơn vị.  

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn, doanh nghiệp sử dụng người dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí 
đào tạo tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học, nếu người lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được 
hỗ trợ tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học. Người học được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học, tiền 
đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Trường hợp người lao 
động cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền đi lại 300.000 
đồng/người/khóa học nếu địa điểm ở xa nơi cư trú từ 05 km trở lên.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2017.  

2. Rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT, sổ BHXH  

Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình 
thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý 
sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.  
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Theo đó, thời hạn cấp mới sổ BHXH tối đa là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thay vì cho quy định hiện hành là 
20 ngày làm việc đối với BHXH bắt buộc và 7 ngày làm việc đối với BHXH tự nguyện). Thời hạn cấp mới thẻ BHYT 
là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thay vì tối đa 7 ngày làm việc).  

Về phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, doanh 
nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao 
động theo mức quy định, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân 
hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong 
lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng hàng tháng hoặc 03 tháng, 
06 tháng;  

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phương thức đóng là 03 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng 
trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đóng trực tiếp cho 
cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 
09/09/2015.  

NGÂN HÀNG 

1. Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi  

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo 
hiểm.  

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm 
tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng, 
thay thế cho mức trước đây là 50 triệu đồng.  

Đối tượng áp dụng bao gồm: người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm 
tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2017.  

2. Sửa đổi quy định về hồ sơ cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng  

Ngày 06/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2017/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, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bỏ quy định phải có 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó trong hồ sơ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 
thông báo các địa điểm kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc tiến hành đăng ký địa điểm kinh doanh.  

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh 
doanh mua, bán vàng miếng; Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (có 
trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh và văn bản thể 
hiện địa điểm đăng ký theo danh sách các địa điểm đăng ký để kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc đã được 
thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh; Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh 
doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó.  

Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2017.  

3. Điều kiện để được bao thanh toán của tổ chức tín dụng  

Ngày 17/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN về việc quy định về 
hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, đơn vị bao thanh toán xem xét, quyết định bao thanh toán khi khách hàng đáp ứng các điều kiện: Pháp 
nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định; Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng không bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự; Có nhu cầu 
bao thanh toán để sử dụng tiền ứng trước vào mục đích hợp pháp và phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; Có khả năng tài chính để trả nợ và có phương án sử dụng vốn khả thi.  

Đối với khách hàng là người không cư trú, để được bao thanh toán, khách hàng đó phải là tổ chức, có nhu cầu 
bao thanh toán, có khả năng tài chính để trả và có phương án sử dụng vốn khả thi; trường hợp khách hàng là bên 
nhập khẩu còn phải đáp ứng thêm các điều kiện: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có 
vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; 100% giá trị của khoản phải 
trả được bảo lãnh thanh toán, bảo hiểm bởi bên thứ ba, được khách hàng ký quỹ, được bảo đảm bằng tiền gửi 
của khách hàng tại đơn vị bao thanh toán.  
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Đơn vị bao thanh toán và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất và phí bao thanh toán. Trường hợp khách hàng 
không trả đúng hạn tiền lãi, phải trả lãi chậm trả theo lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính 
trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Trường hợp nợ bao thanh toán bị chuyển nợ quá hạn, 
khách hàng phải trả lãi trên nợ bao thanh toán quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không 
quá 150% lãi suất bao thanh toán trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2017.  

4. Cho vay tín dụng tối đa 70% tổng vốn đầu tư dự án  

Ngày 31/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về việc tín dụng đầu tư của Nhà nước.  

Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự 
án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định này.  

Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự 
án (không bao gồm vốn lưu động).  

Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp 
với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A 
thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.  

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng 
thầu trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 5 năm trong thời hạn 1 năm trước 
thời điểm công bố lãi suất theo quy định tại Nghị định này cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng 
rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017; bãi bỏ Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011, 
Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, Nghị định số 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013.  

5. Điểm mới trong quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng  

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về việc quy định 
về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.  

Theo đó, khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng phải là pháp nhân, cá nhân, bao gồm: Pháp nhân được thành 
lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Cá 
nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài.  

Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay. Tổ chức tín dụng và khách hàng cũng được 
thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá lãi suất cho vay tối đa do 
Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.  

Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín 
dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời 
gian chậm trả. Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên phần dư nợ gốc bị 
quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả; lãi suất áp dụng do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% 
lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.  

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định khách hàng không được vay để trả nợ khoản nợ vay tại chính tổ chức tín 
dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công 
trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định của pháp luật; không được cho vay để trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản 
vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện: là khoản 
vay phục vụ hoạt động kinh doanh; thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ; 
là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2017, thay thế Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 
31/12/2001.    

6. Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng tối thiểu là 8%  

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 41/2016/TT-NHNN về việc quy định tỷ 
lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

Theo đó, ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an 
toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu 8%. 
Trường hợp có công ty con, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng tối 
thiểu là 8%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất xác định trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng tối thiểu 
8%.  

Bên cạnh đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được phép điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi, 
giao dịch theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng một hoặc kết hợp các biện pháp: Tài sản bảo đảm; 
Bù trừ số dư nội bảng; Bảo lãnh của bên thứ ba; Sản phẩm phái sinh tín dụng.  
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.   

CHỨNG KHOÁN  

1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán  

Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch 
chứng khoán.  

Theo đó, để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, công ty 
đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch 
chứng khoán TP.HCM phải đáp ứng điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-
CP và có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5%.  

Điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng được áp dụng tương tự. 
công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất 
với công ty chưa niêm yết phải đáp ứng các điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 54 Nghị định số 
58/2012/NĐ-CP và có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5%.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017.  

2. Bổ sung quy định về thị trường chứng khoán phái sinh  

Ngày 16/3/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 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, để đảm bảo điều kiện hoạt động giao dịch, nhà đầu tư phải đảm bảo vị thế trên tài khoản giao dịch 
trong giới hạn vị thế theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp vượt giới hạn vị thế, 
nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế, bổ sung ký quỹ (nếu cần thiết) trong 
thời hạn theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nếu vượt giới hạn vị thế.  

Sau thời hạn quy định, nhà đầu tư không hoàn tất việc giảm vị thế thì thành viên bù trừ được thực hiện lệnh giao 
dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư. Trường hợp thành viên bù trừ không thực 
hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế của nhà đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện 
lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ.  

Ngoài ra, thông tư cũng bổ sung thêm quy định nhà đầu tư được mở tài khoản giao dịch tổng. Cụ thể, công ty 
quản lý quỹ được mở 1 tài khoản giao dịch tổng cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 1 tài khoản giao dịch tổng 
cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài; Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở 1 tài khoản giao dịch 
tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài.  

Về xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán, Thông tư này bổ sung quy định, thành viên bù trừ có trách nhiệm 
hoàn trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam toàn bộ phần tài sản đã sử dụng từ Quỹ bù trừ, Quỹ dự phòng 
rủi ro và các nguồn khác để đảm bảo thanh toán và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan nếu thành viên bù trừ 
mất khả năng thanh toán và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các biện pháp hỗ trợ 
thanh toán theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.  

QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Sửa đổi Thông tư về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng  

Ngày 02/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 
86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài.  

Theo đó, các doanh nghiệp được cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc ĐKDN có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 
có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép trước 15/02/2017 được tiếp tục kinh doanh máy 
cũ đến khi thay thế máy mới.  

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bãi bỏ quy định "Thiết bị dự phòng của máy trò chơi điện tử có thưởng quy định tại 
Khoản 2 Điều này phải là thiết bị mới 100%, có xuất xứ từ nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng 
theo quy định", bãi bỏ Quy định về nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định 
độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng và Quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành 17/7/2017.  
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2. Cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án y tế sử dụng vốn ODA  

Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế tài 
chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.  

Theo đó, cấp phát 100% vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc 
lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung 
ương.  

Đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng 
thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương thì cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không 
hoàn lại; Ngân sách trung ương hỗ trợ cấp phát một phần, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay ODA và vốn vay 
ưu đãi theo quy định pháp luật về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần sẽ được áp dụng cơ chế như sau: Nhà 
nước tiến hành cho vay lại 100% vốn nước ngoài đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài công lập thực hiện; Cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại, cho vay lại 20% vốn ODA và 50% vốn 
vay ưu đãi với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2017. 

3. Hướng dẫn về hoạt động môi giới bảo hiểm  

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 
73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.  

Theo đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ dao động từ 
0,5% - 20%; trong đó, tỷ lệ tối đa cao nhất 20% áp dụng với hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy; tỷ lệ tối đa 0,5% áp dụng với hợp đồng bảo hiểm hàng không; tỷ lệ 5% 
áp dụng với hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm trách nhiệm dân 
sự của chủ xe ô tô, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, bảo hiểm trách nhiệm 
nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và 
bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.  

Đối với bảo hiểm trọn đời, tỷ lệ hoa hồng tối đa tùy theo phương thức nộp phí, tối đa là 30% với phương thức nộp 
phí định kỳ (với năm hợp đồng thứ nhất); đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, tỷ 
lệ hoa hồng tối đa là 20%.  

Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công khai trên 
website của mình toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh kèm theo ý 
kiến của tổ chức kiểm toán độc lập; đồng thời công bố các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trong tháng 
trước liền kề (nếu có) trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.  

4. Chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức  

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi hội nghị.  

Theo đó, người đi công tác sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú với mức 200.000 đồng/ngày; thời gian hưởng 
được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi 
trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền 
được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày 
thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo).  

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê 
phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo theo hình thức khoán hoặc thanh 
toán theo hóa đơn thực tế; trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ 
không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ.  

Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn 
vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và 
khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi 
công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định 
trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017, thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC. 

5. Các loại giấy tờ hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng  



 
Năm 2017 – Tập I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 

 

Trang 23 

Ngày 08/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp 
về đất đai để cấp phép xây dựng.  

Theo đó, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thuộc một trong các loại sau: Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; các giấy 
chứng nhận khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ; Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp 
giấy chứng nhận; Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất từ sau ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, ...  

Ngoài ra, các loại giấy tờ sau cũng được coi là hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng: Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây 
dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để 
xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây 
dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao 
thông theo quy định của pháp luật; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã có giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại 1, 2, 3, 4 và 5 
nêu trên nhưng đề nghị được cấp giấy phép xây dựng sử dụng vào mục đích khác với mục đích sử dụng đất đã 
được ghi trên giấy tờ đó; ...  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2017.  

6. Những trường hợp không được quyền khởi kiện  

Ngày 05/5/2017, Hội đồng Thẩm phán đã ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn một số 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, 
quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.  

Theo đó, người khởi kiện không có quyền khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện khi thuộc một trong các 
trường hợp sau: Người làm đơn khởi kiện không nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là người đại diện hợp pháp; Người làm đơn 
khởi kiện không thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước. Yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
không cần xác minh, thu thập chứng cứ cũng đủ căn cứ kết luận là không có việc quyền và lợi ích hợp pháp của 
họ bị xâm phạm hoặc cần bảo vệ.  

Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật là trường hợp pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật 
khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà 
nước nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó. Đối với tranh chấp 
ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất 
tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đối với tranh chấp khác liên quan đến 
quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền 
sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.  

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.   

7. Thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài  

Ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về cơ 
chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông 
hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp thực hiện theo cơ chế liên thông, nhà đầu tư nộp 01 bản trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự trùng lặp giấy tờ, gồm: Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị 
pháp lý tương đương với nhà đầu tư là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với nhà đầu tư là tổ chức; Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục 
đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.  

Các trường hợp được thực hiện cơ chế liên thông bao gồm: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư (gồm: Thay đổi 
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ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu dự án đầu tư; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh 
nghiệp đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay 
đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư; Thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước 
ngoài trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017.  

8. Cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời  

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát 
triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.  

Theo đó, Dự án điện mặt trời được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho 
dự án; thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa 
nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được.  

Bên cạnh đó, các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện được miễn, 
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho dự 
án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.  

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời được thực hiện như đối với dự án thuộc 
lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.  

Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện thu xếp quỹ 
đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.  

9. Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo 
trì công trình xây dựng.  

Theo đó, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự 
toán bảo trì công trình hoặc thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm 
tra dự toán bảo trì công trình xây dựng làm cơ sở phê duyệt dự toán bảo trì công trình xây dựng.  

Chi phí lập và thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được tính bổ sung vào chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng công trình trong tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán chi phí bảo trì công trình trong trường hợp công 
trình xây dựng của dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng nhưng chưa triển khai việc lập quy trình bảo trì công 
trình hoặc công trình xây dựng đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì xây dựng.  

Sau khi công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có 
trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được duyệt và chi phí bảo trì công 
trình từng năm, kể cả chi phí sửa chữa định kỳ đối với công trình đến kỳ sửa chữa theo kế hoạch bảo trì.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.  

10. Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ  

Ngày 06/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái 
phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.  

Theo đó, Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua trong các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 
tên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với thời hạn giao dịch mua bán 
tối đa không quá 03 tháng và nộp giá dịch vụ giao dịch theo quy định; Kho bạc Nhà nước được sử dụng hệ thống 
giao dịch và các dịch vụ do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung 
cấp.  

Ngoài ra, chỉ thành viên giao dịch là thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ mới được vay trái phiếu Chính phủ 
để bán theo quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thời hạn vay tối đa là 180 ngày và không được vượt 
quá thời hạn còn lại tới khi đáo hạn của trái phiếu Chính phủ…  

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trái phiếu Chính 
phủ đối với các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại con tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi giải 
thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tổ chức chấm dứt tồn 
tại sau khi hợp nhất (công ty bị hợp nhất), sáp nhập (công ty bị sáp nhập), chia (công ty bị chia) hoặc tổ chức 
hình thành sau khi sáp nhập (công ty nhận sáp nhập), tách (công ty bị tách) nhưng không đáp ứng một trong các 
điều kiện theo quy định.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017. 
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11. Cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino  

Ngày 16/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.  

Theo đó, Chính phủ thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino thực 
hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy 
định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.  

Người Việt Nam được phép vào chơi tại Điểm kinh doanh casino khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (1) Phải là 
người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam; (2) Có đủ 
năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng minh được có thu nhập 
thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên; (3) Phải mua vé tham gia 
chơi tại Điểm kinh doanh casino với mức vé là 01 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu 
đồng/tháng/người; (4) Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là 
bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino 
không cho phép chơi tại Điểm kinh doanh casino; (5) Người Việt Nam được phép vào chơi tại Điểm kinh doanh 
casino chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt 
Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.  

Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm 
cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2017.  

12. Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế  

Ngày 24/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, 
đua chó và bóng đá quốc tế.  

Theo đó, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm 
soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Chỉ những 
doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh đặt cược.  

Việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của 
các bên tham gia. Đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là Việt 
Nam đồng.  

Chính phủ sẽ cho phép một doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế với thời gian 
thí điểm là 5 năm. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép thí 
điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc có thể chấm dứt việc thí điểm này.  

Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc 
tương đương; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện 
đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; có phương án kinh doanh đặt cược 
bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định 
của pháp luật…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2017.  

13. Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm  

Ngày 06/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.  

Theo đó, trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp 
hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm 
có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm.  

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 
chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp 
đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) nếu thửa đất gốc đã có Giấy 
chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn 
phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính 
đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn 
bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 
để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù 
hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp 
Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.  
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Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017.   

14. Cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện chậm tiến độ  

Ngày 30/12/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCT về việc quy định về cam kết phát 
triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.  

Theo đó, cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết được thực hiện đối với các 
dự án nhà máy điện có công suất từ 30 MW trở lên đầu tư theo hình thức đối tác Công Tư (PPP) và các dự án nhà 
máy điện có công suất từ 30 MW trở lên đầu tư không theo hình thức PPP do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà 
đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.  

Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày được giao quyền phát triển dự án nhà máy điện PPP, Chủ đầu tư dự 
án nhà máy điện PPP và Bộ Công Thương thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ phát triển dự án nhà máy điện đầu tư 
theo hình thức PPP (MOU).  

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Bộ Công Thương có văn bản thông báo lần một về việc chậm mốc tiến độ, 
trường hợp Chủ đầu tư không hoàn thành mốc tiến độ đã bị chậm và tiến độ tổng thể của Dự án bị chậm lũy kế 
lên tới 12 tháng so với tiến độ đã cam kết trong MOU, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xem xét ban hành văn bản chấm dứt quyền phát triển dự án của Chủ đầu tư để xem xét giao cho nhà đầu 
tư khác.  

Trường hợp Chủ đầu tư dự án nhà máy điện PPP bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt quyền phát triển dự án và 
bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì toàn bộ chi phí Chủ đầu tư dự án nhà máy điện PPP đã bỏ ra hoặc phát sinh 
từ trước thời điểm bị chấm dứt quyền phát triển dự án để phát triển dự án sẽ do Chủ đầu tư dự án nhà máy điện 
PPP chịu và không được bồi hoàn.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.  
 


